Národné lesnícke centrum

Výročná správa o činnosti
Národného lesníckeho centra za rok 2006

Zvolen marec 2007

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2006

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2006
Vydalo:
Rok:
Rozsah:
Tlač:

Národné lesnícke centrum
2007
154 strán
Národné lesnícke centrum

2

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2006
OBSAH

1. Základná informácia o Národnom lesníckom centre .................................................................. 7
1.1 Poslanie, predmet činnosti a organizačná štruktúra NLC........................................................... 7
1.2 Hlavné úlohy Národného lesníckeho centra............................................................................. 12
1.3 Strednodobý výhľad organizácie.............................................................................................. 12
2. Personálne zabezpečenie činnosti Národného lesníckeho centra.............................................. 15
3. Hospodárenie a majetok štátu v správe Národného lesníckeho centra k 31. 12. 2006 ........... 21
4. Plnenie stanovených cieľov programovej štruktúry.................................................................. 30
4.1 Program/podprogram/prvok: 08V0301 Výskum na podporu udržateľného lesného
hospodárstva ...................................................................................................................... 30
4.2 Program/podprogram/prvok: 08V0302 Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo.. 31
4.3 Program/podprogram/prvok: 08V0202 Rozvoj hospodárskej úpravy lesa .............................. 32
4.4 Program/podprogram/prvok: 8V0203 Vyhotovenie lesných hospodárskych plánov............... 34
4.5 Program/podprogram/prvok: 08V0204 Monitoring lesov ohrozených požiarmi ..................... 34
4.6 Program/podprogram/prvok: 0900102 Vzdelávanie ................................................................ 35
5. Zhodnotenie aktivít NLC ............................................................................................................. 36
5.1 Štátne programy vedy a výskumu ............................................................................................ 36
5.2 Výskumné úlohy financované rezortom................................................................................... 36
5.3 Projekty APVV......................................................................................................................... 46
5.4 Projekty Sektorového operačného programu ........................................................................... 57
5.5 Medzinárodné programy a projekty ......................................................................................... 61
5.6 Vzdelávacie programy a projekty............................................................................................. 66
5.7 Úlohy vývojového zamerania v rámci zmluvných účelových činností - kontrakt ................... 71
5.8 Lesné hospodárske plány.......................................................................................................... 91
5.9 Ostatné väčšie úlohy na základe zmluvných vzťahov.............................................................. 97
6. Zhodnotenie realizačnej činnosti ............................................................................................... 104
6.1 Hmotné realizačné výstupy .................................................................................................... 104
6.2 Nehmotné realizačné výstupy................................................................................................. 105
6.3 Účasť na tvorbe legislatívnych predpisov .............................................................................. 106
6.4 Technická normalizácia v odvetví lesného hospodárstva....................................................... 107
6.5 Prognózy, expertízy, štúdie, stanoviská, posudky a podobné koncepčné materiály .............. 107
6.6 Akreditačná, skúšobná a kontrolná činnosť ........................................................................... 116
6.7 Činnosť v odborných a profesných orgánoch......................................................................... 120
7. Poradenská činnosť .................................................................................................................... 124
8. Edičná a publikačná činnosť ..................................................................................................... 125
9. Pedagogická, vzdelávacia a vedecko-výchovná činnosť .......................................................... 129
9.1 Pedagogická činnosť .............................................................................................................. 129
9.2 Vzdelávacia činnosť ............................................................................................................... 133
9.3 Vedecko-výchovná činnosť.................................................................................................... 134
10. Medzinárodná spolupráca a zahraničné styky......................................................................... 137
10.1 Medzinárodná spolupráca a úlohy vyplývajúce z členstva SR v EÚ (úlohy zabezpečované
v rámci kontraktu medzi MP SR a NLC)......................................................................... 137
10.2 Prehľad o zahraničných pobytoch pracovníkov NLC...................................................... 139
10.3 Prehľad o smerovaní zahraničných pobytov podľa krajín ............................................... 139
10.4 Prehľad o pobytoch zahraničných pracovníkov na NLC ................................................. 140
10.5 Prehľad o vysielajúcich krajinách zahraničných hostí..................................................... 140
10.6 Prehľad o zahraničných cestách pracovníkov Národného lesníckeho centra .................. 141
11. Zhodnotenie spolupráce s orgánmi ústrednej štátnej správy, vedeckými a odbornými
inštitúciami s celoslovenskou pôsobnosťou .............................................................................. 152
12. Záver ............................................................................................................................................ 153

3

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2006

4
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PREDHOVOR
Prvý rok činnosti Národného lesníckeho centra vo Zvolene

Rok 2006 je historicky prvým rokom činnosti Národného lesníckeho centra, ktoré začalo
pôsobiť na slovenskej lesníckej scéne od 1. januára 2006. Inštitúcia bola zriadená ako príspevková
organizácia Ministerstvom pôdohospodárstva SR na základe projektu splynutia Lesníckeho
výskumného ústavu Zvolen, Lesoprojektu Zvolen, Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov
LVH SR Zvolen do Národného lesníckeho centra so sídlom vo Zvolene. Projekt bol schválený
na 27. porade vedenia MP SR dňa 2. novembra 2005 a na základe Zriaďovacej listiny Národného
lesníckeho centra vydanej Ministerstvom pôdohospodárstva SR č. 6481/2005-250 zo dňa
22. novembra 2005.
Výročná správa Národného lesníckeho centra (NLC) za rok 2006 je tak prvou komplexnou
hodnotiacou správou o činnosti tejto inštitúcie, ktorej hlavným poslaním je zabezpečiť komplexné
a efektívne plnenie úloh rezortu pôdohospodárstva v oblasti lesníckej vedy, výskumu, vzdelávania,
poradenstva, informatiky a lesohospodárskeho plánovania.
Dlhodobé strategické smerovanie NLC bolo definované nasledovnými zámermi:
1. Zabezpečenie efektívneho a ekonomicky udržateľného prepojenia výskumu, vzdelávania a rozvoja
v lesnom hospodárstve tak, aby sa finančné prostriedky štátneho rozpočtu vynakladali čo
najefektívnejšie a mali pozitívny a dynamizujúci dopad na lesné hospodárstvo Slovenska, na rast
jeho ekonomického, ekologického a sociálneho potenciálu.
2. Dynamizácia vzdelávania a poradenstva pre vlastníkov, užívateľov a podnikateľské subjekty
v lesníctve.
3. Poskytovanie moderných informačných služieb pre decíznu sféru všetkých úrovní zefektívnením
systému získavania, spracovania, vyhodnocovania a prezentovania informácií a údajov o lesnom
hospodárstve a lesných ekosystémoch potrebných pre rozhodovanie na národnej a medzinárodnej
úrovni (najmä EÚ a OSN).
4. Efektívnejšie vyhľadávanie a využívanie zahraničných finančných zdrojov (projektov
a podporných grantov) na rozvoj aktivít a zlepšovanie vybavenosti NLC.
Národné lesnícke centrum si hneď v prvom roku svojej činnosti získalo akceptáciu nielen
lesníckej verejnosti, vedeckých a vzdelávacích inštitúcií, ale aj komunít zaoberajúcich sa
problematikou ochrany prírody, ekológie, produkcie a spracovania dreva, či biomasy a podobne. NLC
bolo v r. 2006 schopné poskytnúť štátnym aj neštátnym vlastníkom lesov, životnému prostrediu,
ministerstvu hospodárstva, priemyselnej sfére a podnikateľským subjektom činnosti, výstupy a služby
týkajúce sa slovenského lesníctva, resp. súvisiace s lesom. Významným faktorom, ktorý ovplyvnil
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úspešnosť etablovania sa NLC v zložitom lesnícko-drevárskom a ekologicko-environmentálnom
prostredí bola vysoká úroveň a efektívnosť kooperácie so zriaďovateľom a s jeho hlavnou odbornou
zložkou t. j. sekciou lesníckou MP SR, ale aj priama orientácia činnosti NLC na plnenie potrieb
a požiadaviek štátnych a neštátnych subjektov obhospodarujúcich les. Rozhodujúcimi partnermi
v tomto smere bolo GR Lesy SR, š. p. a ich odštepné lesné závody, združenia a subjekty neštátnych
lesov, ale aj ŠL TANAP-u Tatranská Lomnica a VLM Pliešovce. Činnosť NLC pozitívne
ovplyvňovala aj spolupráca s inštitúciami ako TU vo Zvolene, SAPV Nitra, SPÚ Nitra, SAV
Bratislava, ŠOP Banská Bystrica, SAŽP Banská Bystrica a pod.
V zmysle zásad ekonomickej efektívnosti príspevkových organizácií bolo NLC zaviazané čo
najefektívnejšie využívať poskytnuté finančné zdroje štátneho rozpočtu a súčasne realizovať všetky
požadované činnosti na úrovni štandardov EÚ. Tým, že NLC je jeden právny subjekt, pokrývajúci
celý priestor služieb a činností v minulosti poskytovaných tromi samostatnými inštitúciami, dokázalo
NLC flexibilnejšie reagovať na národné aj medzinárodné požiadavky a to pri vyššej ekonomickej
efektívnosti. Pre lesnícky sektor sa tým zlepšil a zjednodušil prístup k informáciám a službám
a pre iné rezorty, či ostatných partnerov sa zvýšila flexibilita doteraz poskytovaných kooperačných
aktivít.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, ale aj na dosiahnuté ekonomické a výkonové parametre,
možno činnosť NLC v „roku jedna“ hodnotiť ako úspešný prechod z modelu fragmentovaných
činností (roztrieštených do troch inštitúcií), na medzinárodne akceptovaný model integrovaného
pracoviska, ktorého hlavnými výhodami je flexibilita, stabilita, ekonomická efektívnosť
a komplexnosť poskytovaných služieb.
Efektívnym spojením kapacít, poznatkov a historických skúseností troch pôvodných organizácií
s modernou, integrovanou formou inštitúcie európskeho typu sa vytvárajú predpoklady pre nové
rozvojové aktivity v lesníctve na Slovensku ako napr.:
• implementácia efektívneho systému priameho transferu poznatkov vedy a výskumu do lesníckej
praxe prostredníctvom služieb a poradenstva, hospodársko-úpravníckeho plánovania
a celoživotného vzdelávania všetkých profesných skupín spojených s lesom a lesníctvom,
• dynamizácia začlenenia slovenského lesníctva do medzinárodných lesníckych štruktúr s cieľom čo
najefektívnejšie ovplyvňovať medzinárodné lesnícke koncepcie a procesy a súbežne využívať
finančné zdroje najmä EÚ a iných medzinárodných zoskupení (OSN, WB, GEF, FAO a podobne)
pre rozvoj lesného hospodárstva na Slovensku,
• zabezpečovanie komplexného poradenstva pre vlastníkov a užívateľov lesa s osobitným
zameraním na neštátny sektor,
• podieľať sa spolu s partnerskými univerzitami na príprave a realizácii moderného systému
ďalšieho vzdelávania všetkých profesných skupín, ktorých podnikanie, zamestnanie a súvisiace
aktivity sú viazané na les a lesné hospodárstvo,
• vybudovanie efektívneho systému získavania, spracovávania a využívania dát a informácií o lese
a lesnom hospodárstve s cieľom poskytnúť komplexný servis pre orgány štátnej správy LH a vládu
SR, najmä pri rozhodovacích procesoch v oblasti politiky, hospodárskej stratégie, ekonomiky
a ekológie.
Národné lesnícke centrum má ambície tieto nové rozvojové aktivity postupne realizovať v praxi
s cieľom posilňovať pozíciu slovenského lesníctva a zvyšovať jeho kredit nielen na národnej úrovni,
ale aj na medzinárodnej scéne.

prof. Ing. Július Novotný, CSc.
generálny riaditeľ
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1. ZÁKLADNÁ INFORMÁCIA O NÁRODNOM LESNÍCKOM CENTRE
1.1

Poslanie, predmet činnosti a organizačná štruktúra NLC

Vymedzenie predmetu činnosti: Národné lesnícke centrum komplexne zabezpečuje
úlohy lesníckeho výskumu, hospodárskej úpravy lesa, zisťovania a monitorovania stavu lesa,
informatiky, hospodársko-úpravníckeho plánovania, tematického štátneho mapového diela
s obsahom lesného hospodárstva, vzdelávania a poradenstva pre potreby lesného
hospodárstva s osobitným dôrazom na nasledovné aktivity:
• Zabezpečuje výskum a vývoj vo všetkých oblastiach lesníctva a ostatných odvetviach
pri riešení problematík súvisiacich s prírodným prostredím a ľudskou činnosťou v ňom,
ako aj výskum mimoprodukčných, krajinotvorných, ekologických a ekonomickosociálnych vplyvov lesa a lesníctva v podmienkach Slovenska.
• Vykonáva funkciu koordinačného pracoviska pre výskumné a vývojové úlohy v lesnom
hospodárstve a konzultačného pracoviska pre výchovno-vzdelávacie inštitúcie vo sfére
svojej pôsobnosti.
• Vypracováva výskumné projekty v rámci predmetu činnosti na základe výziev národných
a medzinárodných grantových agentúr a výskumných programov EÚ.
• Zabezpečuje medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu vrátane činnosti
v medzinárodných vedeckých a odborných organizáciách pôsobiacich v oblasti predmetu
činnosti.
• Zabezpečuje overovanie a tvorivú transformáciu svetových a tuzemských poznatkov vedy
a praxe pre ich praktické uplatňovanie vo výrobnej, spoločenskej a správnej praxi.
• Vytvára podmienky pre získavanie štatútu excelentných výskumných centier
podporovaných EÚ a smerovanie do európskeho výskumného priestoru.
• Vydáva vedecko-výskumné a odborné periodiká, ako aj neperiodickú tlač v oblasti
predmetu činnosti.
• Vypracúva ekologické, ochranárske, strojové, stavebné, melioračné, informatizačné
a prognostické projekty v rozsahu svojej pôsobnosti.
• V plnom rozsahu vykonáva úlohy právnickej osoby zriadenej Ministerstvom
pôdohospodárstva Slovenskej republiky (MP SR) v zmysle § 29 ods. 1, § 38 ods. 2 a § 45
ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch a predpisov vydaných na jeho základe.
• Zabezpečuje rozvoj hospodárskej úpravy lesov (ďalej len „HÚL“), metód a postupov jej
vykonávania, zostavuje a overuje pracovné postupy HÚL.
• V súčinnosti s orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva koordinuje činnosť fyzických
a právnických osôb vyhotovujúcich lesné hospodárske plány (ďalej len „LHP“).
• Zabezpečuje vyhotovovanie LHP.
• Vykonáva monitoring zdravotného stavu lesov, národnú inventarizáciu lesov a monitoring
lesov a stavu lesných ekosystémov a ich zložiek.
• Zabezpečuje komplexné zisťovanie stavu lesov pre potreby rámcového plánovania
a hodnotenia stavu a vývoja lesov.
• Zabezpečuje tvorbu, vydávanie a archiváciu tematického štátneho mapového diela
s obsahom lesného hospodárstva.
• Zabezpečuje tvorbu a spravovanie informačného systému lesného hospodárstva, je
správcom informačného systému lesného hospodárstva a informačnej banky, údajov
o lesoch a činnosť Lesníckeho trhového informačného systému.
• Zabezpečuje zisťovanie a spracúvanie údajov pre štátnu správu lesného hospodárstva
na sledovanie a hodnotenie výsledkov hospodárenia.
• Vyhotovuje úvodné podklady a spolupracuje na vypracovaní projektov pozemkových
úprav.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vykonáva činnosti v oblasti lesníckej ochranárskej služby a semenárskej a šľachtiteľskej
kontroly, normotvornú činnosť a odvetvové služby na úseku vedecko–technických
informácií.
Spracováva návrhy právnych predpisov v rozsahu predmetu činnosti.
Zúčastňuje sa na práci rezortných a štátnych poradných orgánov a medzinárodných
lesníckych výskumných a odborných organizácií.
Na základe poverenia zastupuje Slovensko v medzinárodných inštitúciách
a organizáciách.
Zabezpečuje úlohy Národného certifikačného strediska podľa štatútu a organizačného
poriadku, ktoré vydá zriaďovateľ.
Zabezpečuje oblasť výchovy a vzdelávania pracovníkov v odvetví lesného hospodárstva
a v súvisiacich odvetviach, ako aj ďalšie úlohy v tejto oblasti podľa požiadaviek MP SR.
Zabezpečuje poradenskú činnosť v rozsahu predmetu činnosti.
Zabezpečuje vedeckú a odbornú výchovu, ako aj postgraduálne vzdelávanie v zmysle
platných právnych predpisov.
Vykonáva znaleckú, posudkovú, expertíznu, gestorskú, edukačnú, knižničnú, informačnú,
edičnú a propagačnú činnosť.
V súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi vykonáva podnikateľskú
a obchodnú činnosť.
Organizačná schéma
Národného lesníckeho centra

GENERÁLNY RIADITEĽ
Národného lesníckeho centra
Úsek generálneho riaditeľa

Úsek námestníka
generálneho riaditeľa
pre služby a logistiku

Úsek námestníka
generálneho riaditeľa
pre ekonomiku

Lesnícky výskumný
ústav Zvolen

Ústav lesníckeho
poradenstva
a vzdelávania Zvolen

Ústav lesných zdrojov
a informatiky Zvolen
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Organizačná schéma
úseku generálneho riaditeľa
GENERÁLNY RIADITEĽ
Národného lesníckeho centra

Sekretariát

Právny referát

Referát
znaleckej činnosti

Oddelenie
informatiky

Oddelenie
personalistiky
a ekonomiky práce

Oddelenie
zahraničných
vzťahov

Oddelenie
kontroly
a zvláštnych úloh

Organizačná schéma
úseku námestníka generálneho riaditeľa pre ekonomiku
a úseku námestníka generálneho riaditeľa pre služby a logistiku
Generálny riaditeľ
Národného lesníckeho centra

Námestník
generálneho riaditeľa
pre ekonomiku

Námestník
generálneho riaditeľa
pre služby a logistiku
Sekretariát

Centrálne lesnícke
laboratórium

Oddelenie ekonomických
rozborov a účtovníctva

Stredisko kontroly lesného
reprodukčného materiálu

Akreditované skúšobné
laboratórium ISTA

Oddelenie rozpočtu

Oddelenie
hospodárskej správy
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Organizačná schéma
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen

Riaditeľ
Sekretariát riaditeľa
Referát zahraničných vzťahov

Námestník riaditeľa

Oddelenie podpory
projektov a vedeckotechnických informácií

Odbor ekológie a biodiverzity
lesných ekosystémov

Odbor pestovania lesov
a lesníckych technológií

Odbor ochrany lesa
a manažmentu zveri

Výskumná stanica
Košice

Výskumná stanica
Gabčíkovo

Stredisko
Lesníckej ochranárskej služby
Banská Štiavnica

Odbor lesníckej politiky,
ekonomiky a manažmentu
lesných zdrojov

Organizačná schéma
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania
Zvolen

Riaditeľ

Sekretariát riaditeľa
Referát zahraničných vzťahov

Námestník riaditeľa

Odbor poradenstva

Odbor vzdelávania, propagácie
a práce s verejnosťou
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Organizačná schéma
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen

Riaditeľ
Sekretariát riaditeľa
Referát vnútorných a zahraničných vzťahov

Námestník riaditeľa

Vonkajšie organizačné
jednotky

Odbor lesníckych
informácií

Odbor komplexného
zisťovania stavu lesa

Odbor hospodárskej
úpravy lesov

Odbor tematického
štátneho mapového
diela

Organizačná schéma
Národné lesnícke centrum – Lesoprojekt Zvolen

Riaditeľ

Námestník riaditeľa

Sekretariát riaditeľa

Oddelenie
databázy LHP

Pobočka
Zvolen

Pobočka
Žilina

Pobočka
Piešťany

Pobočka
Košice

Vonkajšie organizačné
jednotky

Vonkajšie organizačné
jednotky

Vonkajšie organizačné
jednotky

Vonkajšie organizačné
jednotky
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1.2

Hlavné úlohy Národného lesníckeho centra

V prvom roku svojej činnosti (r. 2006), zabezpečovalo Národné lesnícke centrum
nasledovné hlavné úlohy:
1. Úplné sfunkčnenie Národného lesníckeho centra vrátane personálneho vybavenia
a organizačných štruktúr až po najnižší článok riadenia.
2. Zabezpečovanie úloh v oblasti lesného hospodárstva, resp. lesníctva a to hlavne v oblasti:
Veda a výskum – zabezpečovanie úloh vedy a výskumu na národnej a medzinárodnej úrovni,
najmä vo väzbe na úlohy štátneho programu vedy a výskumu, úlohy rezortného výskumu,
úlohy vedy riadené Agentúrou pre podporu vedy a výskumu, medzinárodné projekty EÚ
v rámci 6. FP, medzinárodné projekty financované celosvetovými, resp. regionálnymi
organizáciami a inštitúciami.
Poradenstvo a vzdelávanie – zabezpečovanie úloh súvisiacich s poradenstvom v oblasti LH
najmä vo väzbe na SOP a NATURA 2000 s osobitným dôrazom na využívanie pomoci EÚ
členským krajinám v oblasti lesníctva a lesných biotopov, zabezpečovanie ďalšieho
vzdelávania pracovníkov LH (po skončení strednej, resp. vysokej školy) s osobitným
zameraním na kontinuálne zvyšovanie odbornej úrovne pracovníkov LH všetkých kategórií,
t. j. od robotníckych profesií až po vrcholové manažmenty.
Stav lesa a informácie o lesných ekosystémoch – zabezpečovanie úloh hospodárskej úpravy
lesov s osobitným dôrazom na komplexné zisťovanie stavu lesa pre potreby rámcového
plánovania, zabezpečovanie informačného systému lesného hospodárstva, zisťovanie
a spracovanie požadovaných údajov pre ŠSLH, tvorba, aktualizácia a vydávanie tematického
štátneho mapového diela s tematickým obsahom vodohospodárstva a lesného hospodárstva.
Vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov – vyhotovovanie LHP pre LHC a LÚC
získaných NLC na základe výsledkov verejného obstarávania LHP vo verejných obchodných
súťažiach uskutočňovaných KÚLH, spracovanie špecifických elaborátov, doplnkových diel,
štúdií a špeciálnych analýz, resp. výstupov na základe zmluvných vzťahov pre vlastníkov
a užívateľov lesa a iné inštitúcie, resp. subjekty požadujúce takéto služby pre oblasť lesného
hospodárstva, lesných ekosystémov a pod.
Služby a činnosti – vyhotovovanie štúdií, činností a špecifických úloh za oblasť lesníctva
pre zriaďovateľa a iné orgány ústrednej štátnej správy či inštitúcie na národnej aj
medzinárodnej úrovní.
1.3

Strednodobý výhľad organizácie

Vznikom Národného lesníckeho centra sa zavŕšil integračný proces spájania
intelektuálnych kapacít rezortu MP SR časť lesné hospodárstvo (LH) podmienený
ekonomickým zefektívňovaním procesov a činností a znižovaním nárokov na financovanie
z verejných zdrojov. Splynutím troch samostatných príspevkových organizácií t. j.
Lesníckeho výskumného ústavu, Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov LH
a Lesoprojektu Zvolen do jednej silnej multifunkčnej inštitúcie sa súčasne vytvoril nový
komplexný model inštitúcie európskeho typu. Národné lesnícke centrum poskytuje odvetviu
lesného hospodárstva komplexné služby od vedy a výskumu cez poradenstvo, vzdelávanie,
informácie a dáta o lese, až po lesnícky informačný systém a plánovanie trvalo udržateľného
obhospodarovania lesov. Súčasne vytvára ekonomicky efektívny a odborne garantovaný
systém priameho transferu poznatkov vedy, výskumu a rozvoja do praxe prostredníctvom
štyroch ťažiskových nástrojov – vzdelávanie, poradenstvo, plánovanie, programy a projekty
riešenia konkrétnych problémov. V tomto smere predbehlo lesníctvo mnohé ďalšie odvetvia
svojim nadčasovým riešením. Vznikom NLC sa zabezpečila kompatibilita slovenského
lesníckeho intelektuálneho potenciálu so strategickými zámermi EÚ a s národnými zásadami,
smerovať vedu a výskum na Slovensku k riešeniu konkrétnych ťažiskových úloh krajiny
s cieľom dynamizovať rozvoj a prosperitu.
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Cieľom NLC v strednodobom horizonte je posilňovať základné princípy definované ako
priority pri vzniku NLC, najmä strategické smerovanie NLC v úzkej previazanosti
so stratégiou EÚ pre vedu, vzdelávanie, poradenstvo a plánovanie v LH, reflektovanie
dlhodobého koncepčného zámeru LH SR, podpora moderných smerov a aktivít
dynamizujúcich lesné hospodárstvo v Európe, resp. na Slovensku, v neposlednom rade aj
efektívny manažment NLC previazaný s ekonomickou efektívnosť činností tejto inštitúcie.
Pre naplnenie strednodobého výhľadu rozvoja NLC, boli pre jednotlivé ústavy
definované nasledovné strategické zámery:
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen:
• zabezpečiť rozvoj lesníckej vedy v súlade s koncepčnými materiálmi rozvoja vedy
a techniky na Slovensku tak, aby sa vytvárali predpoklady pre úspešné uplatnenie
najnovších poznatkov lesníckej vedy v praktickej činnosti lesného hospodárstva
a kontinuálnom zabezpečovaní trvalo udržateľného obhospodarovania lesov,
• smerovať lesnícky výskum na Slovensku do európskeho výskumného priestoru v súlade
s integračnými tendenciami vytvárania nadnárodných sietí a centier výskumu,
• vytvárať predpoklady pre uplatňovanie poznatkov lesníckej vedy prostredníctvom
inovačných programov v lesnom hospodárstve,
• zabezpečiť integráciu príbuzných vedných odborov (pôdohospodárske, ekologické
a environmentálne vedy) pre komplexný rozvoj výskumu vidieckeho priestoru a krajiny.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen:
• vytvoriť systém ďalšieho vzdelávania, ktorý bude vychádzať z potrieb a záujmov cieľovej
skupiny - štátne a neštátne lesnícke subjekty (bude zahŕňať adaptačný proces nových
zamestnancov, ktorý bude plniť ciele odborné i socializačné, ďalej kvalifikačné,
rekvalifikačné vzdelávania, ako aj normatívne školenia a kurzy pre cieľové skupiny
zamestnancov v LH),
• iniciovať v rezortnom vzdelávaní programy zamerané na zvyšovanie, prispôsobovanie
a obnovu kvalifikácie zamestnancov v súlade s požiadavkami a pravidlami EÚ a s cieľom
zabezpečenia ekonomického rastu a konkurencieschopnosti SR v európskom
spoločenstve,
• zabezpečiť prístup k ďalšiemu vzdelávaniu zavedením nových foriem vzdelávania
(kombinácia prezenčného, dištančného vzdelávania a e-learningu),
• vytvárať a uplatňovať vzdelávaciu politiku v rámci partnerstiev všetkých, ktorí môžu
participovať na vzdelávaní v LH,
• poskytovať vzdelávacie služby v súlade s ustanoveniami zákona o BOZP č. 124/ 2006
Z. z. a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi týkajúce sa podnikateľskej
a obchodnej činnosti,
• podporovať komunikáciu medzi odbornou a laickou verejnosťou vo vzťahu k lesnému
hospodárstvu a ochrane životného prostredia prostredníctvom práce s verejnosťou, lesnej
pedagogiky a lesného sprievodcovstva,
• metodicky riadiť program lesnej pedagogiky, zabezpečovanie vzorových lesných
vychádzok a voľnočasových aktivít v jednotlivých regiónoch Slovenska, tvorba
didaktických pomôcok, spolupráca so školami.
• zabezpečovať pre sektor štátnych a neštátnych lesov služby súvisiace s čerpaním
finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci nového programovacieho
obdobia na roky 2007 – 2013.
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Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen:
• vybudovať komplexný informačný systém LH (IS LH), ktorý by zahŕňal celé spektrum
dostupných informácií o lesných ekosystémoch a predstavoval by tak jednu z hlavných
zložiek informácií o krajine,
• sprístupniť IS LH pre všetky zložky riadenia, za dodržania utajenosti osobných údajov,
na rôznych úrovniach ŠS, štátnych a neštátnych subjektov ako aj širokej verejnosti, čím by
sa naplnil verejný charakter tejto činnosti,
• rozšíriť aktivity do ďalších oblastí, predovšetkým v oblasti životného prostredia
a krajinného plánovania a pod., v ktorých je veľký potenciál využitia nielen bohatých
informačných zdrojov získaných doterajšou HÚL, ale tiež potenciál ďalšieho zhodnotenia
odborných kapacít pracovníkov ústavu, čím by sa vytvorila cenná pridaná hodnota
k týmto informačným zdrojom,
• pripraviť návrhy riešenia a podieľať sa na realizácii novej perspektívnej koncepcie
zisťovania stavu lesa a lesohospodárskeho plánovania ako aj na tvorbe, resp. novelizácii
právnych noriem pre odvetvie LH zasahujúcich, alebo ovplyvňujúcich HÚL,
• vytvárať koncentrované súhrny číselných a grafických údajov a syntetizovaných
informácií umožňujúcich strategické rozhodnutia o lesnom hospodárstve a tvorbu
dlhodobej vízie vývoja LH.
Národné lesnícke centrum – Lesoprojekt Zvolen:
• zefektívniť činnosti Lesoprojektu Zvolen v súčasných technických, technologických
a ekonomických podmienkach,
• vyhotovovať také LHP, aby v maximálnej miere odrážali skutočný stav lesov,
s požadovanou presnosťou definovali plán hospodárskych opatrení na 10-ročné obdobie
a zároveň bez prerušenia kontinuity a zníženia kvality poskytovali štátu potrebnú databázu
číselných a grafických údajov pre krátkodobé, strednodobé i dlhodobé hodnotenie stavu
lesov i strategické rozhodovanie,
• byť silným a spoľahlivým strategickým partnerom, najmä pre Lesy SR, š. p., ŠL
TANAP-u, ale aj pre veľké neštátne subjekty,
• relatívnu stabilizáciu jej organizačných jednotiek na reálny stav zamestnancov, t. j.
na súčasné potenciálne kapacity pre tvorbu LHP a udržanie cca 40-60 % podielu tvorby
LHP v rámci SR,
• zabezpečenie špecifických ekonomických väzieb NLC – Lesoprojektu Zvolen, ako
podnikateľského subjektu v rámci NLC, resp. iné riešenie jeho postavenia,
• zosúladenie objektívnych skutočných nákladov na tvorbu LHP s jeho súčasným obsahom,
legislatívnymi požiadavkami na termíny, obsah a kvalitu LHP a s odporúčanou
maximálnou cenou za LHP. Ďalšiu zákazkovú činnosť vykonávať nie z dôvodu potreby
vyrovnávania schodku pri tvorbe LHP ale na efektívne časové a personálne využívanie
voľných kapacít v činnostiach s vysokou pridanou hodnotou. Výnosy z tejto činnosti
využívať na zvyšovanie hmotnej zainteresovanosti zamestnancov a zlepšovanie
technického vybavenia NLC – Lesoprojektu Zvolen,
• zabezpečenie rutinnej koordinácie prác a spoľahlivej výmeny informácií medzi NLC –
Lesoprojektom Zvolen a ÚLZI Zvolen, potrebných pri tvorbe LHP, najmä vo vzťahu
k zisťovaniu stavu lesa a rámcovému plánovaniu.
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2. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA
Údaje o personálnom zabezpečení činnosti Národného lesníckeho centra sú uvedené
v tabuľkách 1–11. Aktuálny stav počtu a štruktúry zamestnancov v jednotlivých kategóriách
k 31. 12. 2006.
Personálne obsadenie a štruktúra zamestnancov NLC
Tabuľka 1
Kategória zamestnancov
Zamestnanci spolu
z toho:
A. Výskumníci
B. Technici a ekvivalentný personál
C. Pomocný personál
Zamestnanci výskumu a vývoja spolu
(A+B+C)
D. THZ – vysokoškolsky vzdelaní
E. THZ – stredoškolsky vzdelaní
F. Robotníci

Evidenčný stav
k 31. 12. 2006
435
69
22
4
95
184
111
45

Počty a štruktúra výskumníkov (kategória A)
Tabuľka 2
Kategória výskumníkov
Výskumníci spolu
Z výskumníkov:
a) vedeckí zamestnanci spolu
VKS I – DrSc.
VKS I – CSc., PhD., Dr.
v tom:
VKS IIa
VKS IIb
b) vedecko-technickí zamestnanci spolu
VTKS I
v tom:
VTKS II
VTKS III
c) ostatní výskumníci s VŠ kvalifikáciou
Vysokoškolskí profesori
Vysokoškolskí docenti
Členovia SAPV
Doktorandi

15

Evidenčný stav
k 31. 12. 2006
69
36
1
1
16
18
2
1
1
31
4
2
23
25
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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

Evidenčný stav
k 31. 12. 2006
22
21
1

Počty a štruktúra pomocného personálu (kategória C)
Tabuľka 4
Kategória a rozloženie pomocného
personálu
Pomocný personál spolu
a) manažéri a admin. personál spolu
úsek riaditeľa (vedenia)
vedeckovýskumný úsek
v tom:
hospodársko-technický úsek
účelové zariadenia
b) robotnícke profesie spolu
úsek riaditeľa (vedenia)
vedeckovýskumný úsek
v tom:
hospodársko-technický úsek
účelové zariadenia
Z pomocného personálu zamestnanci s VŠ
kvalifikáciou
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4
0
4
3
1
0
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Prehľad o vedeckej výchove a zvyšovaní kvalifikácie zamestnancov
Tabuľka 5
2006
Počet zamestnancov vo vedeckej výchove (doktorandi)
Počet zamestnancov, ktorí získali:

25
3
2
-

vedeckú hodnosť PhD., resp. CSc.
vedeckú hodnosť DrSc.
vedecko-pedagogickú hodnosť doc.
vedecko-pedagogickú hodnosť prof.
Počet zamestnancov, ktorí boli preradení:

1

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 zamestnancov, ktorí získali vedeckú, resp. vedecko-pedagogickú
hodnosť (aj h. c.) v zahraničí

0
-

Štruktúra využitia zamestnancov NLC – LVÚ Zvolen v roku 2006
Tabuľka 6
Charakter činnosti
Výskum spolu
základný
z toho:
aplikovaný
Experimentálny vývoj
Poradenstvo
Výchova a vzdelávanie
Riadenie a správa
Obslužné činnosti
Podnikateľské činnosti
Činnosti vyžiadané orgánmi ústrednej štátnej správy
Činnosti vo vedeckých a profesných organizáciách
Činnosti z delegovaných poverení v medzinárodných organizáciách
Ostatné činnosti
Dovolenky, sviatky, celodenné náhrady mzdy
Spolu

Kapacita
FTE
40,84
10,27
30,57
0,14
2,29
1,28
9,62
0,06
0,06
17,15
0
0
3,21
8,90
83,55

%
48,88
12,29
36,59
0,17
2,74
1,53
11,52
0,07
0,07
20,53
0
0
3,84
10,65
100

Poznámky: Za rok 2006 vykazuje NLC – LVÚ Zvolen celkom 83,91 FTE. Rozdiel 0,36 FTE predstavuje
chorobnosť zamestnancov za rok 2006.
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Prehľad o platových pomeroch zamestnancov výskumu a vývoja (kategória A, B, C)
v roku 2006
Tabuľka 7
Kategória
zamestnancov, podľa
kvalifikácie

Počet
zamestnancov
k 31. 12. 2006

VKS I – DrSc.
VKS I – CSc., PhD.
VKS IIa
VKS IIb
VTKS I
VTKS II
VTKS III
Inžinierski zamestnanci
Technici a ekvivalentný
personál
Pomocný personál

1
1
16
18
0
1
1
31

Priemerný
Priemerný
Priemerný
mesačný základný mesačný plat za
mesačný
plat s príplatkami celý uplynulý rok
základný plat
december 2006 vrátane príplatkov
december 2006
a odmien
(bez odmien)
(Sk)
25 140
30 700
32 001
25 140
25 140
27 046
24 073
29 278
34 068
21 688
26 010
28 583
21 850
24 350
25 850
21 850
24 250
26 250
17 153
19 405
21 109

22

11 086

13 920

15 425

4

9 032

9 995

10 991

Prehľad o platových pomeroch ostatných zamestnancov (kategória D, E, F) v roku 2006
Tabuľka 8
Kategória
Počet
zamestnancov podľa zamestnancov
kvalifikácie
k 31. 12. 2006
D. THZ –
vysokoškolsky
vzdelaní
E. THZ – stredoškolsky
vzdelaní
F. Robotníci

Priemerný
mesačný
základný plat
december 2006

Priemerný
Priemerný
mesačný základný mesačný plat za
plat s príplatkami celý uplynulý rok
december 2006 vrátane príplatkov
a odmien
(bez odmien)
(Sk)

184

14 104

19 702

20 548

111

11 766

15 664

16 362

45

9 228

10 470

10 659
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Prehľad o platových pomeroch zamestnancov NLC v roku 2006
Tabuľka 9
Priemerný mesačný
základný plat
december 2006

Priemerný mesačný plat za celý
rok 2006 vrátane príplatkov
a odmien
(Sk)

Platová
trieda

Počet
zamestnancov
k 31. 12. 2006

1

14

8 531

9 115

2

11

8 762

10 082

3

10

9 089

9 822

4

4

9 720

13 350

5

6

10 057

13 294

6

6

10 417

13 296

7

77

11 118

15 350

8

50

12 306

17 264

9

66

12 636

17 685

10

64

15 062

19 734

11

72

15 605

22 255

12

40

19 452

28 104

13

15

23 798

35 646

Veková štruktúra zamestnancov NLC v roku 2006 (fyzický stav)
Tabuľka 10
Vek
do 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
nad 60
Spolu

Úsek
generálneho
riaditeľa
3
8
11
4
1
27

Úsek nám.
GR pre
ekonomiku
1
7
6
5
19

Úsek nám. GR NLC – NLC – NLC –
NLC –
pre služby a
LVÚ ÚLPV ÚLZI Lesoprojekt Spolu
logistiku
Zvolen Zvolen Zvolen
Zvolen
5
14
21
29
9
78

15
22
23
16
8
84

19

3
6
2
4
15

8
26
25
18
1
78

15
32
40
46
1
134

50
115
128
122
20
435

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2006

Prehľad o pohybe zamestnancov v roku 2006
Tabuľka 11
Prijatí pracovníci
Kategória zamestnancov

A - Výskumníci

Uvoľnení pracovníci
Dôvod ukončenia pracovného pomeru

Spolu

z toho:
konkurzom

Spolu

Dôchodok

Výpoveď
organizácie

Výpoveď
zamestnanca

Iný

7

7

3

-

-

-

3

3

3

2

-

-

-

2

z toho: vedecko-technickí zamestnanci

-

-

-

-

-

-

-

inžinierski zamestnanci

4

4

1

-

-

B - Technický a ekvivalentný personál

2

2

2

-

-

-

2

C - Pomocný personál

1

-

-

-

-

-

-

D - THZ – vysokoškolsky vzdelaní

10

7

29

-

9

1

19

E - THZ – stredoškolsky vzdelaní

2

1

31

-

20

1

10

F - Robotníci

16

-

45

-

15

-

30

Spolu (A+B+C)

10

9

5

-

-

-

5

Spolu (D+E+F)

28

8

105

-

44

2

59

Spolu NLC

38

17

110

-

44

2

64

vedeckí zamestnanci
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3. HOSPODÁRENIE A MAJETOK
CENTRA K 31. 12. 2006

ŠTÁTU V SPRÁVE

NÁRODNÉHO

LESNÍCKEHO

Ministerstvo pôdohospodárstva SR (MP SR) uzatvorilo s Národným lesníckym centrom
(NLC) vo Zvolene v roku 2006 kontrakt, ktorý nebol v zmysle právneho úkonu zmluvou, ale
plánovacím aktom upravujúcim obsahové, finančné a organizačné vzťahy medzi MP SR
a NLC. Predmetom kontraktu bolo riešenie úloh stanovených v kontrakte v rozpočtovanom
roku 2006 podľa určených práv a povinností zúčastnených strán.
Na splnenie okruhu úloh zaradených do jednotlivých programov (veľkoplošná ochrana
lesov, výskum na podporu udržateľného lesného hospodárstva, odborná pomoc pre udržateľné
lesné hospodárstvo, rozvoj hospodárskej úpravy lesa, vyhotovenie lesných hospodárskych
plánov, vzdelávanie) na základe rozpisu ukazovateľov rozpočtu bol určený objem finančných
prostriedkov v kontrakte vo výške 140 090 tis. Sk, pričom pôvodný rozpočet 135 090 tis. Sk
bol upravený o finančné prostriedky určené na odbornú pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo. V priebehu roka boli úlohy NLC upresňované a dopĺňané o nové činnosti, napr.
monitoring lesov ohrozenými požiarmi, štatistické zisťovania, pôdohospodársky informačný
systém, pozemkové úpravy a usporiadanie pozemkového vlastníctva, poľovnícky informačný
systém. Zmeny boli uskutočňované vo forme dodatkov ku kontraktu a úpravou rozpočtu
bežných výdavkov v celkovej sume 13 350 tis. Sk.
Rozpočtovým opatrením na rok 2006 bolo povolené prekročenie limitu výdavkov –
finančné prostriedky boli určené na realizáciu zvýšenia stupníc platových taríf zamestnancov
pri výkone prác vo verejnom záujme. Súčasne boli zabezpečené prostriedky na poistné
a príspevok zamestnávateľa do poisťovní. Celková suma rozpočtového opatrenia bola
vo výške 2 807 tis. Sk.
Rozpočet NLC bol upravený oznámením o viazaní výdavkov štátneho rozpočtu na rok
2006 znížením poskytovaného transferu vo výške 8 081 tis. Sk.
Na základe žiadosti sekcie lesníckej MP SR upravil odbor rozpočtu a záverečného účtu
MP SR záväzné ukazovatele pre NLC v programe udržateľné lesné hospodárstvo zvýšením
finančných prostriedkov o 1 750 tis. Sk.
Úpravou rozpisu rozpočtu bola uskutočnená zmena v limite výdavkov o finančné
prostriedky vo výške 12 846 tis. Sk v súvislosti so zabezpečením financovania úloh výskumu
a vývoja podporovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.
Zmluvou o poskytnutí grantu z Fondu solidarity EÚ na okamžité čistenie oblastí
postihnutých vetrovou kalamitou z 19. 11. 2004 uzatvorenou medzi MP SR a NLC boli
poskytnuté finančné prostriedky vo výške 10 000 tis. Sk na úhradu výdavkov súvisiacich
s realizáciou opatrení pri čistení oblastí.
Všetky uvedené prostriedky boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu, rozpísané
v programovej štruktúre, ich rozpis podľa programov je uvedený v tabuľke 12.
Okrem uvedených prostriedkov NLC získalo finančné prostriedky uzatváraním zmlúv
o dielo na zabezpečovanie rôznych činností vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny. Najväčšiu
položku tvorili zmluvy o dielo uzatvárané s krajskými lesnými úradmi za účelom
vypracovania a dodania lesných hospodárskych plánov na jednotlivé lesné celky, pričom
plnenie zmlúv v tejto oblasti je rozdelené na dva roky. V roku 2006 tvorili výnosy z uvedenej
činnosti 32 054 tis. Sk.
Ďalšou významnou položkou boli výnosy NLC vyplývajúce zo zmlúv ES,
Pôdohospodárskej platobnej agentúry, z medzinárodných projektov a kooperácií.
Prehľady o výnosoch z hľadiska konkrétnych činností a podľa ekonomického druhu
tržieb sú uvedené v tabuľkách 13 a 14.
Získané finančné zdroje z tržieb a výnosov boli použité na úhradu nákladov, ktoré
zamestnanci NLC vynaložili pri plnení svojich úloh vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny.
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Analýza nákladov vynaložených podľa plnenia programov, resp. činností je uvedená
v tabuľke 15 a v tabuľke 16 je uvedený prehľad nákladov podľa nákladových druhov.
Celkovými dosiahnutými výsledkami hospodárenia v rozpočtovom roku 2006 NLC
vytvorilo kladný hospodársky výsledok v podobe zisku. Očakávané finančné ciele, ktorých
dopĺňanie a upresňovanie prebiehalo počas celého roka boli splnené. Plánovaný hospodársky
výsledok bol vytýčený v nulovom variante. Dosiahnuté výnosy k 31. 12. 2006 boli vo výške
277 837 tis. Sk, náklady vo výške 273 655 tis. Sk, z toho vyplývajúci hospodársky výsledok
bol zisk vo výške 4 182 tis. Sk.
Národné lesnícke centrum je štátna príspevková organizácia a spravuje majetok, ktorého
vlastníkom je štát. Organizácia vznikla k 1. 1. 2006 splynutím troch štátnych príspevkových
organizácií (Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen, Lesoprojektu Zvolen a Ústavu
pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen) vrátane
majetku štátu, ktoré uvedené organizácie spravovali v predchádzajúcich obdobiach. Prehľad
o stave dlhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2006 je uvedený
v obstarávacích cenách v tabuľke 17, ktorej súčasťou sú aj obežné aktíva NLC.
V priebehu uplynulého rozpočtového roka boli použité vlastné kapitálové prostriedky
na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku podľa potrieb organizácie.
Prehľad o použití kapitálových finančných prostriedkov je uvedený v tabuľke 18.
NLC v roku 2006 používalo zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky na bežné
výdavky, prostriedky na kapitálové výdavky z uvedeného zdroja neboli poskytnuté.
Organizácia nemá žiadne prijaté ani poskytnuté úvery a výpomoci. Pohľadávky a záväzky
vyplývajúce zo zmluvných vzťahov sú zachytené v evidenciách. Priebežne sledované
a nevysporiadané vzťahy po lehote splatnosti sú upomínané a odovzdávané na riešenie
právnemu referátu NLC.
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Vyhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v r. 2006 (v Sk)
Tabuľka 12

Ukazovateľ
Bežný transfer (641 001) celkom
z toho:
program 06K0H

Pôvodný
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

135 090 000

162 762 000

162 762 000

12 846 000

12 846 000

38 000 000

36 985 000

36 985 000

21 000 000

22 333 000

22 333 000

5 000 000

5 000 000

19 000 000

9 000 000

9 000 000

32 500 000

30 981 000

30 981 000

20 500 000

33 177 000

33 177 000

4 090 000

4 090 000

4 090 000

2 850 000

2 850 000

1 500 000

1 500 000

4 000 000

4 000 000

30 000

30 000

Úlohy výskumu a vývoja podporovaných APVV*

program 08V0202
Rozvoj hospodárskej úpravy lesa

program 08V0203
Vyhotovenie lesných hospodárskych plánov

program 08V0204
Monitoring lesov ohrozených požiarmi

program 08V0205
Veľkoplošná ochrana lesov

program 08V0301
Výskum na podporu trvalo udržateľného lesného hospodárstva

program 08V0302
Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo

program 0900102
Vzdelávanie

program 0900401
Pôdohospodársky informačný systém

program 0900501
Štatistické zisťovanie

program 0900601
Pozemkové úpravy a usporiadanie pozemkového vlastníctva

v rámci transferu - záväzné limity
limit na reprezentačné výdavky

30 000

Kapitálové výdavky (721 001)
* APVV – Agentúra na podporu výskumu a vývoja
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Prehľad o výnosoch NLC v roku 2006 (v tis. Sk)
Tabuľka 13
Plán
Položka*

BT program 06K0H
BT program 08V0202
BT program 08V0203
BT program 08V0204
BT program 08V0205
BT program 08V0301
BT program 08V0302
BT program 0900102
BT program 0900401
BT program 0900501
BT program 0900601
APVV
Úlohy ES
Medzinárodné projekty
Kooperácie
LHP, zmluvy o dielo, ZnP
Ostatné
**

Skutočnosť

Celkom

ŠR

12 846
36 985
22 333
5 000
9 000
30 981
33 177
4 090
2 850
1 500
4 000
6 352
14 500
2 500
3 000
59 276
9 833
258 223

12 846
36 985
22 333
5 000
9 000
30 981
33 177
4 090
2 850
1 500
4 000

162 762

Celkom
12 846
36 985
22 333
5 000
9 000
30 981
33 177
4 090
2 850
1 500
4 000
6 352
14 556
2 415
3 195
74 518
14 039
277 837

Štruktúra výnosov

ŠR
12 846
36 985
22 333
5 000
9 000
30 981
33 177
4 090
2 850
1 500
4 000

162 762

VTP

Bežný
transfer

Ostatná
hlavná
činnosť

Podnikateľská
činnosť

12 846
36 985
22 333
5 000
9 000
30 981
33 177
4 090
2 850
1 500
4 000

162 762

6 352
14 556
2 415
3 195
74 518
14 039
115 075

*
Názvy a čísla: VTP, účelových, ostatných výnosových položiek (poradenstvo, projektové a inžinierske služby, ostatné služby a kooperácie)
**
Sumár všetkých položiek
BT – bežný transfer
LHP – lesné hospodárske plány
ZnP – znalecké posudky
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Rozbor výnosov NLC za rok 2006
Tabuľka 14
Položka

v tis. Sk
277 837

Výnosy celkom – hlavná činnosť
bežný transfer, prevádzkové dotácie
tržby z predaja služieb a vlastných výrobkov
z toho:

tržby z predaja majetku

172 762
99 138
228

zúčtovanie fondov

4 446

ostatné výnosy

1 263

Výnosy celkom – podnikateľská činnosť (špecifikovať podľa hlavných druhov)

z toho:

Výnosy celkom za hlavnú a podnikateľskú činnosť

25
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Prehľad o nákladoch NLC v roku 2006 (v tis. Sk)
Tabuľka 15
Položka*

Plán
celkom

Skutočnosť
celkom

BT program 06K0H
BT program 08V0202
BT program 08V0203
BT program 08V0204
BT program 08V0205
BT program 08V0301
BT program 08V0302
BT program 0900102
BT program 0900401
BT program 0900501
BT program 0900601
APVV
Úlohy ES
Medzinárodné projekty
Kooperácie
LHP, zmluvy o dielo, ZnP
Ostatné
**

15 805
36 985
22 333
5 000
9 000
30 981
33 177
4 090
2 850
1 500
4 000
6 580
14 500
2 500
3 000
59 276
6 646
258 223

15 435
37 580
22 956
5 053
9 000
30 982
33 775
4 176
2 882
1 503
4 527
6 360
17 425
2 611
3 456
70 303
5 631
273 655

*
**
BT –
LHP –
ZnP –

Priamy
materiál
927
1 250
218
5 022
4 481
3 034
30
106
27
115
1 201
9 359
181
581
3 682
466
30 680

Štruktúra nákladov
Priame
Ostatné priame
mzdy
náklady
4 076
3 911
12 567
11 320
8 093
7 044
130
4 923
278
3 700
8 229
8 013
7 593
11 965
1 931
832
1 264
558
703
275
1 527
1 386
1 601
2 035
3 827
2 899
520
1 615
945
850
23 998
18 079
712
4 240
77 994
83 646

Názvy a čísla: VTP, účelových, ostatných výnosových položiek (poradenstvo, projektové a inžinierske služby, ostatné služby a kooperácie)
Sumár všetkých položiek
bežný transfer
lesné hospodárske plány
znalecké posudky
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Režijné náklady
spolu
6 521
12 443
7 601

10 258
11 183
1 383
954
498
1 499
1 523
1 340
295
1 080
24 544
213
81 335
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Rozbor nákladov NLC za rok 2006 a hospodársky výsledok
Tabuľka 16
Položka

v tis. Sk
273 655

Náklady celkom
Spotrebovaný nákup

45 602

v tom:

38 017

spotrebovaný materiál

54 466

Služby

v tom:

oprava a údržba

5 322

cestovné

6 410

výdaje na kooperáciu
výdaje na reprezentáciu

v tom:

ostatné služby

30
32 329
143 977

Osobné náklady
mzdové
v tom:

10 375

100 952

sociálne poistenie

35 923

sociálne náklady

7 102
1 228

Dane a poplatky
Odpisy vrátane odpisov predaného majetku

20 551
7 831

Ostatné náklady
Výnosy celkom

277 837

Hospodársky výsledok ±

+ 4 182
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Prehľad o stave majetku NLC k 31. 12. 2006
Tabuľka 17
Položka

v tis. Sk

Dlhodobý hmotný majetok spolu (v obstarávacej cene)
pozemky

z toho:

27 184

budovy, haly a stavby

162 013

stroje, prístroje a zariadenia

151 775

dopravné prostriedky

58 105

iný hmotný majetok

4 059
26 435

Dlhodobý nehmotný majetok spolu
software
z toho:

25 653

oceniteľné práva

117

iný nehmotný majetok

665
31 382

Nedokončené hmotné investície

210

Nedokončené nehmotné investície

0

Poskytnuté preddavky

87 415

Obežné aktíva spolu
zásoby

z toho:

403 136

1 124

pohľadávky

10 547

finančný majetok

68 015

výrobky a zvieratá

1 849

prechodné účty aktív

5 880
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Kapitálové výdavky NLC v roku 2006 (v tis. Sk)
Tabuľka 18
Ukazovateľ

Výdavky
Celkom

Zdroje
štátny rozpočet

vlastné

0

0

Stavebné investície

4 214

4 214

Strojové investície

13 729

13 729

dopravné prostriedky

2 210

2 210

ostatné zariadenia

2 237

2 237

výpočtová technika

8 608

8 608

674

674

195

195

1 765

1 765

1 765

1 765

19 903

19 903

Pozemky

v tom:

laboratórne zariadenia
Ostatné investície
Nehmotné investície
v tom:

software

Kapitálové výdavky spolu
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4. PLNENIE STANOVENÝCH CIEĽOV PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY
4.1

Program/podprogram/prvok: 08V0301 Výskum na podporu udržateľného lesného
hospodárstva

Účastník programu/podprogramu/prvku: Národné lesnícke centrum Zvolen
Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška schváleného rozpočtu (v tis. Sk):
32 500
Výška upraveného rozpočtu (v tis. Sk):
30 982
Zámer: Aplikovateľný výskum a vývoj podporujúci udržateľné lesné hospodárstvo a výkon
štátnej správy v intenciách zákona o lesoch
Cieľ:
1. V roku 2006 publikovať 30 odborných prác identifikujúcich dopady klimatickej zmeny
na funkcie lesných ekosystémov.
2. V roku 2006 publikovať 20 odborných prác riešiacich problematiku ohrozených lesných
porastov z hľadiska plnenia ich funkcií v dôsledku pôsobenia škodlivých činiteľov.
Merateľný ukazovateľ:
1. Počet odborných prác
2. Počet odborných prác
Typ
Hodnota
ukazovateľa
k cieľom 1 a 2

Merná
jednotka

Báza
rok

Hodnota

Báza

Rok
2004

Rok
2005

Rok
2006

Výstup
(cieľ)

ks

1.
2.

Plánovaná
hodnota

30
20

30
20

Výstup
(cieľ)

ks

1.
2.

Skutočná
hodnota

55
45

33
29

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
Plnenie oboch cieľov v počte publikovaných prác bolo prekročené. V roku 2006 bol
vydaný Lesnícky časopis 1-2/2006 so špeciálnym zameraním na cieľ č. 1 a s rovnakým
zameraním aj Zborník zo seminára „Climate change“, ktorý sa konal v októbri 2005.
Za všetky 3 úlohy výskumu a vývoja riešené v rámci prvku 08V0301 sa vypracovali
správy pre priebežné oponentúry. Okrem publikovaných prác možno ako najvýznamnejšie
výsledky riešenia úloh výskumu a vývoja v rámci prvku 08V0301 v roku 2006 uviesť (podľa
jednotlivých úloh):
1. Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska
Vypracovali sa analýzy možných dôsledkov klimatických zmien na ekologickú stabilitu
lesných ekosystémov a priestorová charakteristika vplyvu globálnej klimatickej zmeny
na lesné ekosystémy na Slovensku podľa vegetačných stupňov.
2. Rekonštrukcie nepôvodných lesných spoločenstiev ohrozených zmenou prírodných
podmienok (najmä klímy) na ekologicky stabilnejšie ekosystémy
Vypracovali sa analýzy ekologických a stanovištných faktorov ako východiska
pre klasifikáciu vhodnosti a ohrozenosti lesných porastov na Orave a Kysuciach, model
klimatickej vodnej bilancie území Kysúc a Oravy v mapovej a grafickej podobe, mapy
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priestorového rozloženia (prekračovania/neprekračovania) kritických záťaží pre jednotlivé
dreviny a vyhodnotenie dynamiky náhodných ťažieb v dôsledku podkôrneho hmyzu v rokoch
1997-2004 (v záujmovom území).
3. Výskum, klasifikácia a uplatňovanie funkcií lesa v krajine
Vypracoval sa komplexný návrh triedenia a klasifikácie funkcií lesa.
4.2

Program/podprogram/prvok: 08V0302 Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo

Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška schváleného rozpočtu (v tis. Sk):
20 500
Výška upraveného rozpočtu (v tis. Sk):
33 177
Zámer: Aplikovateľný výskum a vývoj podporujúci udržateľné lesné hospodárstvo a výkon
štátnej správy v intenciách zákona o lesoch
Cieľ:
1. V roku 2006 preveriť 450 ha lesných škôlok z hľadiska genofondu lesných drevín.
2. V roku 2006 prekontrolovať 90 % lesných pozemkov z hľadiska pôsobenia škodlivých
činiteľov lesných ekosystémov.
3. V roku 2006 pravidelne odoberať a vyhodnotiť vzorky zo 119 monitorovacích plôch
na sledovanie zdravotného stavu lesa.
4. V roku 2006 spracovať 15 koncepčných materiálov, posudkov a stanovísk pre aktuálne
potreby štátnej lesníckej politiky zamerať a vyhodnotiť 530 monitorovacích plôch v rámci
národnej inventarizácie lesov.
Merateľný ukazovateľ:
1. Plocha lesných škôlok v ha
2. % prekontrolovanej plochy lesných pozemkov
3. Počet posúdených plôch
4. Počet odborných prác
Typ
Výstup
Hodnota
ukazovateľa

Merná
jednotka

Báza rok

ha
%
ks
ks
ha
%
ks
ks

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Báza

Rok
2004

Rok
2005

Plánovaná
hodnota

467
90
119
15

450
90
119
15

450
90
119
15

Skutočná
hodnota

156
88
119
16

511
86
119
20

453
88
119
18

Hodnota

Rok
2006

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
K cieľu 1: Plánované úlohy boli splnené v celom rozsahu. Pokles kontrolovanej produkčnej
plochy súvisí s reorganizáciou škôlkarskej výroby najmä v š. p. Lesy SR a s tým súvisiacim
poklesom produkčnej plochy.
K cieľu 2: Kontrola lesných pozemkov z hľadiska pôsobenia škodlivých činiteľov lesných
ekosystémov sa vykonáva každoročne na základe evidencie výskytu škodlivých činiteľov
na štatistických tlačivách označených „L116 Hlásenie o výskyte škodlivých činiteľov“. Túto
povinnosť si zodpovedne plnia štátne subjekty a neštátne subjekty s väčšími výmerami lesov.
Menšie problémy majú drobní obhospodarovatelia lesov. I napriek tomu je dosiahnuté
percento relatívne vysoké, keďže napr. v Českej republike získavajú podklady z cca 75 %
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rozlohy lesov. Údaje o škodlivých činiteľoch sú publikované v účelovom elaboráte „Výskyt
škodlivých činiteľov a prognóza“, ktorý je distribuovaný štátnej správe lesného hospodárstva,
štátnym a neštátnym obhospodarovateľom lesov, lesníckym združeniam a lesníckym
vzdelávacím inštitúciám.
K cieľu 3: Plánované úlohy sú na monitorovacích plochách zrealizované v plnom rozsahu.
Vzorkovanie, meranie a hodnotenie na monitorovacích plochách v celoeurópskej sieti (ktorej
súčasťou sú aj plochy I. a II. úrovne na Slovensku) je považované za unikátne riešenie
z hľadiska efektívnosti, harmonizácie a využiteľnosti výstupov pre odborné analýzy,
pre rozhodovanie v rezorte, pre prognózovanie stavu lesov, ale aj ako zdroj informácií
o lesoch v súlade s aktuálnou európskou environmentálnou a lesníckou legislatívou. Časť
výstupov je dôležitá najmä pre celoeurópske analýzy, časť má využitie najmä na národnej
úrovni.
K cieľu 4: Medzi najdôležitejšie koncepčné materiály, posudky, správy a stanoviská
vypracované v roku 2006 patria najmä: Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva na roky 20072013, časť lesné hospodárstvo, Národný lesnícky program SR, Súhrnný lesnícky ekonomický
účet, Správa o lesnom hospodárstve SR, Zhodnotenie potreby a návrh uplatnenia aktuálnej
finančnej rubnej zrelosti pri určovaní rubných dôb, stanoviská k pripravovaným všeobecne
záväzným právnym predpisom a pod.
4.3

Program/podprogram/prvok: 08V0202 Rozvoj hospodárskej úpravy lesa

Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška schváleného rozpočtu (v tis. Sk):
38 000
Výška upraveného rozpočtu (v tis. Sk):
36 985
Zámer: Lesy obhospodarované na princípe trvalej udržateľnosti, zabezpečujúce produkčné
a mimoprodukčné funkcie
Cieľ:
1. V roku 2006 zmapovať 200,5 tis. ha lesných pozemkov pre účely tematického štátneho
mapového diela.
2. V roku 2006 preveriť 191,8 tis. ha lesných pozemkov z hľadiska komplexného zistenia
stavu lesa.
3. V roku 2006 zamerať a vyhodnotiť 530 monitorovacích plôch v rámci národnej
inventarizácie lesov.
Merateľný ukazovateľ:
1. Zmapovaná plocha lesných pozemkov
2. Preverená plocha lesných pozemkov
3. Počet monitorovacích plôch
Typ
Hodnota
ukazovateľa

Výstup

Merná
jednotka

Báza rok

tis. ha
tis. ha
ks
tis. ha
tis. ha
ks

1.
2.
3.

Plánovaná
hodnota

1.
2.
3.

Skutočná
hodnota

Báza

Hodnota

Rok
2004

Rok
2005

Rok
2006

175,8 200,5
177,9 191,8
630
530
178,7
114

175,8 200,5
177,9 191,8
775
710

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
K cieľu 1: Plnenie cieľa bolo zamerané hlavne na zber, spracovanie a poskytovanie
jednotných geopriestorových údajov so zameraním na les a hospodárenie v lese, podrobnejšie
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zisťovanie (mapovanie) dôležitých prvkov a zmien v lese pre potreby aktualizácie
geopriestorovej databázy IS LH a tvorbu LHP.
V rámci plnenia cieľa boli vykonané hlavne tieto činnosti:
a) kontrola LDM a overenie kartografickej správnosti u vyhotoviteľov LHP,
b) vydávanie mapových podkladov, leteckých snímok a ortofotomáp pre vyhotovenie LHP
2006,
c) obstaranie leteckých meračských snímok (LMS) pre tvorbu LDM a TŠMD na rok 2007,
d) vyhotovenie fotogrametrických projektov na 1 998 LMS,
e) vyhotovenie pracovných ortofotomáp na 25 LHC = 1 319 ML ŠMO 1:5 000 = 4 200 km2
katastrálnej výmery,
f) predvyhodnotenie lesníckej situácie 153,1 tis. ha LPF,
g) fotogrametrické vyhodnotenie na základe klasifikovaných LMS na 23 LHC,
h) tlač provizórnych máp a kontrola výtlačkov kartografických originálov,
i) porovnanie stykov hraníc medzi jednotlivými vyhotoviteľmi LHP v rámci tvorby
súvislého TŠMD,
j) tvorba súvislej bezošvej mapy pre tlač TŠMD na 175,2 tis. ha LPF = 448,6 tis. ha
katastrálnej výmery, t. j. 34 LHC, vyhotovenie 1 260 mapových listov kartografických
originálov,
k) tlač súvislého bezošvého TŠMD ( + výtlačky v zmysle zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.
o geodézii a kartografii.
K cieľu 2: Plnenie cieľa bolo zamerané hlavne na aktualizáciu údajov a vyhotovenie
podkladov pre vyhotovovateľov LHP.
V rámci plnenia cieľa boli vykonané nasledovné činnosti:
a) aktualizácia kategórií lesov pred obnovou LHP,
b) aktualizácia pásiem ohrozenia imisiami pred obnovou LHP,
c) aktualizácia, doplnenie (pre prírastky LPF) a odstraňovanie nedostatkov v typologických
a pedologických vrstvách a ostaných údajoch HUT, aktualizácia vrstiev lesníckej
typológie a pedológie na základe vonkajších zistení,
d) zistenie aktuálneho stavu ohrozenia lesa v predmetných lesných celkov (LC),
e) aktualizácia kategórií lesov pred obnovou LHP,
f) aktualizácia pásiem ohrozenia imisiami pred obnovou LHP,
g) aktualizácia, doplnenie (pre prírastky LPF) a odstraňovanie nedostatkov v typologických
a pedologických vrstvách a ostaných údajoch HUT, aktualizácia vrstiev lesníckej
typológie a pedológie na základe vonkajších zistení,
h) zistenie aktuálneho stavu ohrozenia lesa v predmetných lesných celkoch (LC),
i) aktualizácia databázy hospodársko-úpravníckej typizácie (HÚT) pre všetky jednotky
priestorového rozdelenia lesa pre lesné hospodárske celky idúce do obnovy v roku 2006,
j) aktualizácia podkladov pre rámcové plánovanie a jeho aktualizácia aj podľa výsledkov
výskumu,
k) vypracovanie oblastných modelov hospodárenia a zásad hospodárenia, dopĺňanie
chýbajúcich modelov hospodárenia do databázy modelov hospodárenia,
l) spracovanie a odovzdanie častí správ o doterajšom hospodárení a o určení zásad
na vyhotovenie LHP pre lesný celok pre všetky LHC idúce do obnovy v roku 2006,
m) záznam údajov o zmenách hospodársko-úpravníckej typizácie, zistených v teréne a zmien
vyplývajúcich zo zmenenej legislatívy na úseku lesného hospodárstva a ochrany prírody
(zmena lesov osobitného určenia prevažne na kategóriu lesov hospodárskych, zmena
stupňov ochrany prírody z podkladov ŠOP SR).
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K cieľu 3: V roku 2006 bolo v rámci národnej inventarizácie lesov založených 710
monitorovacích plôch.
4.4

Program/podprogram/prvok: 8V0203 Vyhotovenie lesných hospodárskych plánov

Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška schváleného rozpočtu (v tis. Sk):
21 000
Výška upraveného rozpočtu (v tis. Sk):
22 333
Zámer: Lesy obhospodarované na princípe trvalej udržateľnosti, zabezpečujúce produkčné
a mimoprodukčné funkcie
Cieľ:
V roku 2006 dopracovať 214 lesných hospodárskych plánov (LHP) pre výmeru
175,2 tis. ha lesných pozemkov, rozpracovaných v roku 2005.
Merateľný ukazovateľ:
1. Počet LHP (rozpracované/dopracovávané)
Typ
Hodnota
ukazovateľa

Výstup

Merná
jednotka

Báza rok

ks

1.
1.

Báza

Rok
2004

Rok
2005

Plánovaná
hodnota

156
224

224
214

214
162

Skutočná
hodnota

156
224

224
214

234

Hodnota

Rok
2006

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
Boli dopracované lesné hospodárske plány (LHP) v počte 234 t. j. o 20 viac oproti
plánovanej hodnote (214) na výmere 176,4 tis. ha t. j. o 1 147,5 ha vyššej výmere oproti plánu
(175,2 tis. ha). Z toho NLC – Lesoprojekt Zvolen vyhotovil 189 LHP na výmere 145,6 tis. ha
a neštátni vyhotovovatelia v rámci zmluvy s NLC 45 LHP na výmere 30,8 tis. ha. Všetky
LHP boli krajskými lesnými úradmi schválené a výstupy odovzdané obhospodarovateľom
lesov.
4.5

Program/podprogram/prvok: 08V0204 Monitoring lesov ohrozených požiarmi

Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška schváleného rozpočtu (v tis. Sk):
5 000
Výška upraveného rozpočtu (v tis. Sk):
5 000
Zámer: Lesy obhospodarované na princípe trvalej udržateľnosti, zabezpečujúce produkčné
a mimoprodukčné funkcie
Cieľ:
V roku 2006 v rámci leteckého monitoringu lesov SR zrealizovať 1 100 letových
hodín v období zvýšeného rizika vzniku lesných požiarov.
Merateľný ukazovateľ:
1. Počet letových hodín
Typ
Hodnota
ukazovateľa

Výstup

Merná
jednotka

Báza rok

ks

1.

Plánovaná
hodnota

1.

Skutočná
hodnota

Báza

34

Hodnota

Rok
2004

Rok
2005
730

710

Rok
2006
1 100
776
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Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
Letecký monitoring bol realizovaný v období od 22. 04. 2006 do 19. 10. 2006, t. z.
193 dní. Z tohto počtu bolo 136 letových dní a 57 bezletových dní – nelietalo sa kvôli zlým
poveternostným podmienkam. Celkovo sa uskutočnilo 217 letov a nalietalo 775 hodín
40 minút. Výsledkom leteckého monitoringu bola identifikácia 1 327 kontrolovaných ohnísk
a 41 nekontrolovaných – spolu 1 368 ohnísk.
Nedostatkom leteckého monitoringu bol výstražný systém SHMÚ na báze požiarnych
indexov, ktorý fungoval s 2 a viacdňovým oneskorením a zdĺhavá komunikácia s armádnymi
zložkami v prípade preletov nad vojenskými výcvikovými priestormi.
4.6

Program/podprogram/prvok: 0900102 Vzdelávanie

Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška schváleného rozpočtu (v tis. Sk):
4 090
Výška upraveného rozpočtu (v tis. Sk):
4 090
Zámer: Vzdelávanie pracovníkov pre oblasť lesného hospodárstva
Cieľ:
V roku 2006 zrealizovať 130 certifikovaných vzdelávacích aktivít pre oblasť
lesného hospodárstva.
Merateľný ukazovateľ:
Počet vzdelávacích akcií
Typ
Hodnota
ukazovateľa

Výstup

Merná
jednotka

Báza rok

počet

1.

Plánovaná
hodnota

1.

Skutočná
hodnota

počet

Báza

Hodnota

Rok
2004

124

Rok
2005

Rok
2006

128

130

104

115

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
NLC pri plnení programových cieľov v roku 2006 postupovalo v intenciách zákona
567/2001 Zb. o ďalšom vzdelávaní a poslania inštitúcie vyplývajúceho zo Zriaďovacej listiny
NLC. Porovnaním plánovaných a skutočne realizovaných akreditovaných akcií v roku 2006
možno konštatovať plnenie na 88,5 %. Nižšie plnenie bolo ovplyvnené konaním časovo
rozsiahlejších kurzov a tvorbou viacerých koncepčných materiálov v oblasti lesného
hospodárstva.
Napriek tomu, že efektívnosť dosiahnutých cieľov nie je v našich podmienkach
merateľná, parametre nie sú exaktne stanovené, môžeme ju hodnotiť pozitívne. Svedčí o tom
spätná väzba zamestnávateľov i frekventantov, ich zvýšený záujem o vzdelávacie aktivity
plánované v roku 2007.
Celková účinnosť a užitočnosť stanovených cieľov je priebežne monitorovaná a je
predmetom odbornej diskusie. Ich výstupom je rozširovanie aktivít akreditovaním ďalších
kurzov špecifického zamerania na nové cieľové skupiny.
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5. ZHODNOTENIE AKTIVÍT NLC
5.1

Štátne programy vedy a výskumu

Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Čiastková úloha:
Riešiteľský ústav:
Koordinačné pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ ČÚ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Potraviny – kvalita a bezpečnosť
2004 ŠP 26 028 0C 05
Fytopesticídy pre biologickú ochranu lesa
NLC – LVÚ Zvolen
Biocentrum Modra
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
2005 – 2007
5 238 tis. Sk
2 087 tis. Sk

Cieľom projektu je využitie rastlinných produktov, antagonistických rastlinných
organizmov (antagonistických húb z rodu Trichoderma) a repelentov na boj proti biotickým
škodlivým činiteľom v lesných spoločenstvách. Nahradenie časti syntetických pesticídov
používaných v lesnom hospodárstve ekologicky vhodnejšími látkami. Nahradenie časti
fungicídov antagonistickými organizmami. Nahradenie v súčasnosti používaných repelentov
vhodnejšími látkami, prípadne technológiami.
• Experimenty pokračovali v roku 2006 poloprevádzkovým pokusom extrakcie 100 kg
listov orecha a následnou prípravou „polotovarov“ pre experimenty v laboratóriu.
Pripravili sa 3 polotovary, ktorých účinnou látkou boli triesloviny získané z listov orecha,
ktoré potvrdili strednú (až vyššiu) účinnosť na vývoj húseníc modelového druhu (mníšky
veľkohlavej) v laboratórnych testoch.
• V časti fytopatogénne organizmy sa získali 2 suspenzie Trichoderma sp. s kmeňmi I2 a I6II s aditívami z mikroelementov bór a z makroelementov dusík v amidickej forme.
Prípravok v laboratórnych podmienkach bol stabilný, účinné látky neboli fytotoxické,
účinné proti fytopatogénnym organizmom a s pozitívnym vplyvom na rastové vlastnosti
semenáčikov a sadeníc.
• 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. Pokusy
prebehli úspešne a preto sa pre registráciu navrhli 2 hotové produkty (Repelan a Repos)
pôsobiace ako repelenty proti lesnej zveri. Obidva prípravky majú záujemcov o výrobu
a je predpoklad, že po splnení požiadaviek na registráciu (tak ako ich vyžaduje ÚKSUP)
budú tieto produkty priamo používané pre ochranu lesných porastov proti zveri. Zvyšné
finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie prác v roku 2007.
5.2

Výskumné úlohy financované rezortom

Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Gestori za MP SR:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Výskum, klasifikácia a uplatňovanie funkcií lesa v krajine
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Ing. Tomáš Šimúth, Ing. Pavol László
2005 – 2007
2 706 tis. Sk
2 707 tis. Sk
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Úloha výskumu a vývoja zameraná na:
• vedecké zhodnotenie najnovších poznatkov o funkčných účinkoch lesa v reálnych
ekologických, lesohospodárskych a sociálno-ekonomických podmienkach s využitím
poznatkov ekológie, environmentalistiky a ekonomiky prírodných zdrojov;
• anylýzu a zhodnotenie princípov, metód, postupov a návrh metód a algoritmov hodnotenia
a oceňovania funkcií lesa;
• implementáciu systematiky, hodnotenia a oceňovania funkcií lesa v riadiacom,
legislatívnom a plánovacom procese.
Úloha výskumu a vývoja sa člení na 3 čiastkové úlohy:
• ČÚ 01 Výskum a klasifikácia funkcií lesov a ich využívanie v krajine.
• ČÚ 02 Výskum metód a postupov ekonomického hodnotenia funkcií lesa.
• ČÚ 03 Implementácia systematiky, hodnotenia a oceňovania funkcií lesa v riadiacom,
legislatívnom a plánovacom procese.
V roku 2006 sa v zmysle schváleného vecného a časového harmonogramu riešenia
a odovzdávania výsledkov vykonali nasledovné práce (v členení podľa vecných etáp):
• Vypracovala sa správa pre úvodnú oponentúru úlohy výskumu a vývoja, ktorá sa
prerokovala 12. 4. 2006 vo Zvolene.
ČÚ 01
• Získavanie a spracovávanie domácich a zahraničných údajov o funkciách drevín a ich
spoločenstiev v krajine. Vytváranie poznatkovej a experimentálnej databázy sledovania
funkcií lesov a analýza metodických prístupov k definovaniu funkcií lesov.
• Na základe získaných poznatkov sa navrhli nové východiská pre identifikáciu
a systemizáciu funkcií z hľadiska ich teoretického zdôvodnenia a pre systémové riešenie
metodologického prístupu k funkciám lesov a ich členenie.
• Uskutočnili sa základné prípravné práce na experimentálny výskum funkcií lesov
v modelových územiach; výber modelového územia „Kysuce“ na riešenie hydrických
funkcií lesa a modelových území „Nitra a Bebrava“ a „Ondavská a Laborecká“.
• Vypracoval sa návrh východísk na zisťovanie, klasifikáciu a oceňovanie funkcií lesov
a ich využitia v krajine.
ČÚ 02
• Charakterizovalo sa vecné zameranie výskumného riešenia a navrhla sa štruktúra,
metodické postupy a harmonogram riešenia samostatných čiastkových úloh.
• Začalo sa so zhromažďovaním, analýzou a zhodnotením poznatkov o obsahu, definíciách
a modeloch štruktúry funkcií lesa.
• Vypracovali sa historicko-odborné a vecno-logické definície funkcií lesného ekosystému
a služieb odvetvia.
• Analyzovali sa existujúce modely štruktúry funkcií lesa.
• Vykonal sa zber a analýza informácií o metodických postupoch a algoritmoch hodnotenia
komerčných a nekomerčných funkcií lesa.
• Vykonal sa prieskum a terénne zisťovanie produkcie vybraných druhov lesných plodov
a húb a prieskum ich trhovej cenovej úrovne.
ČÚ 03
• Vykonal sa podrobný rozbor historického vývoja kategorizácie funkcií lesov na Slovensku
od prvých ustanovení o diferencovanom prístupe k lesom až po aktuálnu funkčnú
kategorizáciu.
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Analyzovala sa kategorizácia funkcií lesov v medzinárodných súvislostiach, najmä
vo väzbe na medzinárodné regionálne a globálne procesy, právne predpisy EÚ a prácu
medzinárodných organizácií.
Navrhli sa východiská pre nové riešenie kategorizácie funkcií lesov, na základe
zhodnotenia kritických názorov na súčasnú kategorizáciu lesov a analýzy filozofických
prístupov k funkciám lesov viacerých autorov.
Začal sa zber údajov a podkladového materiálu pre formuláciu vízie rozvoja funkcií lesov,
jej predpokladov a rizikových faktorov.
Zhodnotili sa jednotlivé nástroje používané na transfer výsledkov vedy a výskumu
do praxe.

Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Gestori za MP SR:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Rekonštrukcie
nepôvodných
lesných
spoločenstiev
ohrozených zmenou prírodných podmienok na ekologicky
stabilnejšie ekosystémy
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Vladimír Šebeň, PhD.
Ing. Tomáš Šimúth, Ing. Milan Benkovič
2005 – 2008
7 220 tis. Sk
7 973 tis. Sk

Zodpovedným riešiteľom projektu po odchode Ing. Mareka Turčániho, PhD. na ČZU
Praha sa stal Ing. Vladimír Šebeň, PhD., zodpovedným riešiteľom čiastkovej úlohy (ČÚ) 02
Ing. Bohdan Konôpka, PhD.
Uskutočnila sa priebežná oponentúra výskumnej úlohy za rok 2005, na ktorej
sa konštatoval súlad vykonaných prác s metodikou a predložená Správa pre priebežnú
oponentúru sa úspešne schválila. Začiatkom apríla sa zvolalo pracovno-informačné stretnutie
riešiteľov, na ktorom sa všetkým zainteresovaným predstavili výsledky riešenia za minulý rok
a navrhli sa podrobenejšie postupy a metódy ďalšieho riešenia na rok 2006. Aj v tomto roku
sa pre nedostatok odborných pracovných kapacít a vyťaženosť riešiteľov NLC uzatvorili
kooperačné zmluvy so špecialistami z TU Zvolen, ÚEL SAV Zvolen, ČZU Praha (najmä ČÚ
02: fyziológia, sucho, podkôrny hmyz a i.) a dodržala sa kontinuita prác z minulého roku.
• V centrálnom lesníckom laboratóriu NLC sa spracovali vzorky z roku 2005 a 2006 (pôda,
asimilačné orgány, jemná biomasa) potrebné pre riešenie ČÚ 02.
• Uskutočnil sa aktív obhospodarovateľov lesa a OLH v okrese Čadca, na ktorom boli
zodpovedným riešiteľom odprezentované výsledky riešenia za rok 2005 a predstavený
ďalší postup prác. Vypočuli sa námety, pripomienky a požiadavky prevádzky k riešeniu
úlohy.
• V dňoch 21. až 24. mája sa v nemeckom Freiburgu uskutočnila konferencia IEFC
a ConForest, na ktorých sa zúčastnili aj 4 riešitelia úlohy. Zabezpečuje sa ďalšia
medzinárodná spolupráca špecialistov v pracovných skupinách a kontinuita výskumu
v európskom priestore.
• Prebiehala koordinácia troch ČÚ tak, aby sa zabezpečilo vyvážené riešenie všetkých
oblastí úlohy.
ČÚ 01 TVORBA

ZÁKLADNEJ ÚDAJOVEJ BÁZY PROJEKTU, HODNOTENIE ZDRAVOTNÉHO
STAVU ZÁUJMOVÝCH PORASTOV A RIEŠENIE KAUZÁLNEHO ASPEKTU HYNUTIA
SMREČÍN VO VZŤAHU K PODMIENKAM PROSTREDIA NA REGIONÁLNEJ A NÁRODNEJ
ÚROVNI

Sú pripravené všetky podkladové materiály (výsledky zberu údajov v teréne v roku
2005 a ďalšie podporné údaje) a údaje sú zaradené do informačného systému projektu.
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K ďalším analýzam bude pristúpené až po opakovanom hodnotení vybraných parametrov
na približne 10 % založených výskumných plôch a príp. korekcii údajov. Terénne práce sa
realizovali v októbri 2006. Z jednotlivých odštepných závodov a databáz Lesoprojektu boli
získané všetky údaje o náhodných ťažbách za obdobie po jednotlivých mesiacoch (menej
spoľahlivé záznamy) a súhrnné informácie za roky (spoľahlivejšie záznamy). Vzhľadom
na zlý stav údajov z prevádzky boli vykonané rozsiahlejšie úpravy záznamov, odstránené
nekorektné hodnoty a výsledné údaje boli zaradené do informačného systému projektu.
Celkove databáza obsahuje viac ako 200 000 údajov o náhodných ťažbách v dôsledku
jednotlivých škodlivých činiteľov.
• Doposiaľ bola pozornosť venovaná najmä náhodným ťažbám v dôsledku podkôrneho
hmyzu, ako jednému z najvýznamnejších škodlivých činiteľov. Údaje boli spracovávané
v podobe numericky vyjadrených časových sérií, ako aj v ich priestorovej reprezentácii,
kde boli údaje o ťažbách pripojené pomocou identifikátora dielca k vektorovej vrstve
JPRL. Štandardnými metódami pre analýzu časových sérií boli údaje rozložené
na jednotlivé komponenty (trendový, periodický, reziduálny) a tieto boli analyzované.
Pri priestorovej analýze sledu náhodných ťažieb za roky 2001-2005 boli vytvorené
animácie pre vizuálnu analýzu tohto javu a bola hodnotená miera priestorovej
autokorelácie ťažieb medzi jednotlivými rokmi. Na základe týchto údajov boli hodnotené
priestorové vektory posunu náhodných ťažieb a ťažiská aktivity podkôrneho hmyzu
v jednotlivých rokoch. V ďalšom období bude táto koncepcia formalizovaná a so
zohľadnením ďalších faktorov (stanovištných podmienok) bude realizovaná predikcia
vývoja tohto škodlivého činiteľa.
• Pri riešení imisného zaťaženia záujmového územia boli navrhnuté metodiky a plán zberu
údajov. V oblasti riešenia vodnej bilancie záujmového územia bol doriešený model
potenciálnej evapotranspirácie v zmysle Penmam-Monteithovej rovnice podľa FAO.
Rozdielom medzi úhrnmi zrážok a evapotranspiráciou bola definovaná tzv. klimatická
vodná bilancia, ako vhodný ukazovateľ vlahových pomerov. Tento podklad bude ďalej
využitý ako jedna z vysvetľujúcich premenných pri riešení príčinného aspektu hynutia
smrekových porastov.
• V spolupráci s Ústavom hydrodynamiky ČAV je budovaný tzv. distribuovaný
hydrologický model záujmového územia, pomocou ktorého získame, s ohľadom
na súčasné algoritmy, úroveň poznania a dostupné údaje, najpresnejší model vody v pôde.
V predchádzajúcom období sme sa zamerali v prvom rade na získanie a vytvorenie
vstupných údajových vrstiev (najmä hĺbka a fyzikálne charakteristiky jednotlivých
pôdnych horizontov, denné chody vybraných klimatických prvkov za obdobie 1995-2000,
pokrývka krajiny, vybrané morfometrické ukazovatele a pod.).
ČÚ 02 ŠTÚDIUM

PARAMETROV PROSTREDIA, FYZIOLOGICKÝCH A PORASTOVÝCH
PARAMETROV A ŠKODLIVÝCH ČINITEĽOV OVPLYVŇUJÚCICH CHRADNUTIE SMREČÍN
A MECHANIZMU ICH SYNERGICKÉHO PÔSOBENIA NA ÚROVNI STROMU A PORASTU

•
•
•
•
•

V zimnom období sa spracúvali vzorky odobraté v predošlom roku. Sledovali sa
chemické vlastnosti (stav živín a škodlivých elementov) v asimilačných orgánoch, pôde
a jemných koreňoch smrekov.
Vykonali sa genetické analýzy na dormantných púčikoch, ako aj kvantitatívne
zhodnotenie biomasy a nekromasy jemných (vyživovacích) koreňov.
Determinovali sa hubové patogény vo vzorkách odobratých z báz kmeňov.
Vyhodnocovali sa fotografie zachytávajúce postup rozpadu lesných komplexov.
Vytypovalo sa 30 trojíc smrekov (MÚ Šadibolovci) reprezentujúcich vitálne, subvitálne
a chradnúce jedince. Na tieto sa zameriavajú ďalšie detailnejšie šetrenia.
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Založil sa blokový pokus sledujúci vplyv obhospodarovania na vývoj lesných porastov
s výskytom odumierajúcich jedincov. Variantne išlo o porast bez akéhokoľvek zásahu,
s bežným spôsobom odstraňovania chradnúcich a odumretých jedincov a porast
so šetrným postupom pri odstraňovaní odumierajúcich jedincov a s ošetrovaním odrenín
Pelacolom.
Pre redukciu vertikálnych zrážok do rizosféry smrekov sa postavili tri prístrešky
s rozmermi 4x4 m. Sledovali sa odozvy na jemných koreňoch a asimilačných orgánoch
takto ovplyvnených smrekov.
Odobrali sa pôdne vývrty pre kvalitatívne a kvantitatívne sledovania vyživovacích
koreňov. Zisťovali sa ekofyziologické indikátory stavu smrekov v asimilačných orgánoch.
Konkrétne išlo o hodnotenie stavu pigmentov, vodného potenciálu a fotosyntetickej
aktivity.
Nainštalovali sa prístroje pre hodnotenie transpiračného prúdu a meteorologických
charakteristík v lesnom poraste a započalo sa s týmito meraniami.
Pomocou 70 prírastkomerov sa zisťuje prírastok na obvode kmeňov. Na chradnúcich
jedincoch sa zisťovalo druhové spektrum hmyzích škodcov. Do pôdy sa zapravili
celulózové testy hodnotiace mikrobiálnu aktivitu.
Pokračuje sa v terestrickom fotení lesných komplexov pre zhodnotenie dynamiky ich
chradnutia.

ČÚ 03 ZÁSADY

A
POSTUPY
HOSPODÁRSKEJ
ÚPRAVY
A
PESTOVANIA
LESOV
PRI REKONŠTRUKCII NEPÔVODNÝCH LESNÝCH SPOLOČENSTIEV A ICH EKONOMICKÉ
ZHODNOTENIE

•
•

•

•
•

Zabezpečil sa podkladový materiál a vykonávajú sa práce na rozbore životnosti a veku
nástupu rozpadu lesných porastov s prevládajúcim zastúpením smreka v modelovom
území.
Na LHC Krásno a Čadca sa analyzuje rozsah a podiel rubnej a predrubnej náhodnej
a obnovnej úmyselnej ťažby podľa vekových stupňov. Vykonáva sa podrobný rozbor
doteraz uplatňovaných modelov hospodárenia pre nepôvodné smrečiny so zameraním
najmä na ciele hospodárenia (zastúpenie drevín, zakmenenie, výstavba a produkcia)
a základné rozhodnutia (rubná a obnovná doba, rubný vek, hospodársky spôsob).
Životnosť porastov sa analyzuje tiež prostredníctvom hodnotenia stavu lesa
na výskumných plochách (VP) založených v roku 2005.
Dopracovalo sa programové riešenie databázového systému „Rekonštrukcia smrečín“
v prostredí MS Access 2003. V jeho rámci sa navrhlo riešenie automatizovaného výpočtu
stupňa zdravotného stavu (na základe údajov o poškodení stromov a strate asimilačných
orgánov) a statickej stability (na základe strednej hrúbky a korunovosti cieľových
stromov) z údajov nameraných na VP.
Skompletizovala sa databáza údajov; doplnili sa do nej údaje o lesných typoch, skupinách
lesných typov, veku, zdravotnom stave a statickej stabilite.
Začali sa práce na podrobnom vyhodnocovaní stavu nepôvodných smrekových porastov
podľa údajov zistených na VP. Hodnotí sa stav jednotlivých ukazovateľov podľa týchto
piatich základných triediacich znakov: vek, zakmenenie, zdravotný stav, statická stabilita
a stupeň prirodzenosti, ktoré sú/môžu byť zároveň aj hodnotenými ukazovateľmi stavu
lesa: stupeň prirodzenosti, vek, zápoj, zakmenenie, podmienky pre prirodzené zmladenie,
stav prirodzenej obnovy, stupeň statickej stability, stupeň zdravotného stavu, fázy
podmienok pre prirodzenú obnovu, korunovosť, štíhlostný koeficient, podiel vrstiev,
výšková variabilita, hrúbková variabilita, zásoba na ha živých stromov a suchárov.
Pre uvedené ukazovatele sa podľa triediacich znakov počíta ich priemer, smerodajná
odchýlka a variačný koeficient. Uvedené hodnotenie sa vykonáva pre celý súbor VP
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a pre výbery VP vytvárané v závislosti od prírodných podmienok (vegetačný stupeň,
hospodársky súbor lesných typov, skupina lesných typov, stupeň prirodzenosti, zdravotný
stav a pod.).
Testuje sa štatistická významnosť rozdielu stavu lesa v jednotlivých výberových
súboroch.
Vykonala sa podrobná rekognoskácia modelového územia, na základe ktorej sa vybrali
3 lokality, v ktorých sa založia série výskumných plôch zameraných na sledovanie
rastových reakcií lesných porastov na rôzne varianty výchovy. Doteraz sa založili
2 výskumné plochy. Jedna v cca 10 ročnom poraste vo fáze prechodu od nárastu
do mladiny s výmerou 0,06 ha, na ktorej sa vybralo a v teréne vyznačilo 25-30 ks
najperspektívnejších jedincov smreka na každom ári, pričom sa uprednostňovali jedince
iných primiešaných drevín. Druhá plocha sa založila v cca 15 ročnej mladine s výmerou
0,32 ha. Tu sa budú sledovať 2 varianty rôznej sily výchovného zásahu, a to s 1 600 ks
na 1 ha, resp. 2 500 ks na 1 ha.
Založil sa pokus na dopestovávanie krytokorenného sadbového materiálu buka.
Ukončilo sa štatistické vyhodnocovanie jesenných meraní umelo založených výsadieb
založených v problémových lokalitách LS Oščadnica a LS Čadečka v rokoch 2001-2005.
Na nových výskumných a poloprevádzkových plochách založených v II. štvrťroku 2006
sa overujú viaceré netradičné postupy obnovy nepôvodných smrečín (podsadby, podsejby,
umelá obnova sejbou – vegetačné bunky, voľnokorenné a krytokorenné výsadby,
melioračné opatrenia – pôdny kondicionér, hydrogély, organické hnojivá, prípravky
na vyrovnávanie kyslosti pôd a zvyšovanie vitality novo zakladaných kultúr).
Na vybraných kalamitných holinách modelového územia (LS Oščadnica) sa začalo
monitorovanie stavu prirodzeného zmladenia (druhové zloženie a početnosť); zároveň sa
založili pokusy na jeho podporu (príprava pôdy, vegetačné kryty, rôzne varianty ošetrenia
prirodzenej obnovy s vizuálnymi prejavmi žltnutia) a ochranu voči klimatickým výkyvom
(teplota, vlaha) počas vegetačnej periódy.
Na 3 nových výskumných stabilizovaných plochách (kalamitná holina, preriedený porast,
zapojený porast) sa overujú ďalšie technologické postupy umelej, kombinovanej
a prirodzenej obnovy rekonštrukcie smrečín.
Pokračovalo sa v získavaní údajov potrebných pre komplexné hodnotenie technológií
rekonštrukcií nepôvodných smrečín. Na vybraných modelových pracoviskách sa vykonali
terénne merania pri pracovných činnostiach od ťažby po odvoz dreva pri technológiách
s použitím stromovej a kmeňovej metódy. Na LS Nová Bystrica sa merania vykonali
v dvoch smrekových monokultúrach (JPRL 5259c a 5211b). Na LS Oščadnica sa merania
vykonali v zmiešanom poraste smreka a javora (JPRL 225B) a na LS Čadca v zmiešanom
poraste smreka, buka a jedle (JPRL 936). Výkonnosť technológií sa vypočítala
zo zmeranej spotreby času na jednotlivé pracovné operácie a objemu spracovanej drevnej
hmoty. Vykonali sa merania poškodzovania prírodného prostredia pri použitej ťažbovej
technológii a evidoval sa druh a rozsah poškodenia pôdy. Na stromoch zostávajúcich
v poraste sa meralo ich poškodenie.
Vypracoval sa algoritmus výpočtu nákladov technológií vykonania náhodných
a obnovných ťažieb v modelových podmienkach pri použití súčasných a perspektívnych
technických prostriedkov ako čiastkový podklad pre optimalizáciu technológií.
Pri stromovej metóde sa vykonal zber údajov potrebných na kvantifikáciu dendromasy
korunových častí stromov v nadväznosti na možnosti jej ďalšieho využitia.
Začala sa príprava analýzy a hodnotenia podnikateľskej a verejnoprospešnej činnosti
subjektov na úrovni relevantných extenzívnych a intenzívnych ukazovateľov a získaných
finančných, ekonomických a sociálnych údajov z organizačných jednotiek OZ Čadca.
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Pripravuje sa výberový spôsob zisťovania potenciálnej, efektívnej a skutočnej produkcie
lesných plodov na pokusných plochách a stanovenie všeobecnej hodnoty lesných
pozemkov a lesných porastov pri skutočnom zastúpení drevín a skutočnom zakmenení,
ako aj kvantifikácia verejnoprospešných funkcií na princípe globálnej metódy oceňovania.
Spresnil, rozposlal a zanalyzoval sa dotazník na zisťovanie postojov k možnému využitiu
modelového územia rekonštrukcie smrečín.

Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Gestori za MP SR:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska
NLC – LVÚ Zvolen
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD.
Ing. Ivan Kinčík, Ing. Dušan Seifert
2003 – 2007
20 300 tis. Sk
20 302 tis. Sk

ČÚ 01 – DÔSLEDKY KLIMATICKEJ ZMENY NA LESNÉ EKOSYSTÉMY
•
Hlavným cieľom ČÚ 01 je rozšíriť vedecké poznatky o vplyvoch globálnej klimatickej
zmeny na lesné ekosystémy, spresniť prognózy vývoja lesných ekosystémov
v podmienkach klimatickej zmeny a na ich základe vypracovať návrh systému
adaptačných a mitigačných opatrení pre ich trvalo udržateľné obhospodarovanie
a plnenie všetkých požadovaných funkcií (ekologické, ekonomické a sociálne)
a pre potreby strategických rozhodnutí rezortu.
Hlavné ciele riešenia výskumnej úlohy sú priebežne plnené. Rozširujú sa vedecké
poznatky o vplyvoch globálnej klimatickej zmeny na lesné ekosystémy a spresňujú sa
prognózy vývoja lesných ekosystémov v podmienkach klimatickej zmeny.
Vypracovať návrh systému adaptačných a mitigačných opatrení pre trvalo udržateľné
obhospodarovanie lesov, plnenie všetkých požadovaných funkcií a pre potreby strategických
rozhodnutí rezortu bude úloha pre posledný rok riešenia.
Parciálne ciele sú plnené nasledovne:
•
Konkretizácia predpokladaných zmien klímy na základe scenárov na území Slovenska
a v jednotlivých regiónoch – územných celkoch k zvoleným časovým horizontom.
Prvý parciálny cieľ týkajúci sa čiastkovej úlohy 01 bol splnený.
Analýza súčasného stavu a zhodnotenie možných zmien stanovištných podmienok
z hľadiska očakávaných zmien klímy a návrh systému získavania údajov a tvorenia
informačnej bázy stavu a zmien indikátorov stanovištných podmienok.
Priebežne sa pracuje na analýze súčasného stavu a hodnotenia možných zmien
stanovištných podmienok z hľadiska očakávaných zmien klímy, pričom sa analyzujú ďalšie
údaje a ukazovatele pre návrh systému získavania údajov a tvorenia informačnej bázy stavu
a zmien indikátorov stanovištných podmienok.

•

Návrh systému ukazovateľov, integrovaných metód hodnotenia lesných ekosystémov,
návrh systému získavania údajov a tvorenia informačnej databázy stavu a vývoja lesných
ekosystémov s ohľadom na globálne klimatické zmeny.
Bol vytvorený návrh systému ukazovateľov, a ich získavania a tvorenia informačnej
databázy stavu a vývoja lesných ekosystémov s ohľadom na globálne klimatické zmeny.
Rozpracovaný bol integrovaný systém hodnotenia lesných ekosystémov.
•

•

Konkretizácia časového a priestorového hodnotenia dopadov globálnych klimatických
zmien na hlavné lesné dreviny a lesné spoločenstvá a návrh zmien druhovej, vekovej
a priestorovej štruktúry lesov z aspektu očakávanej klimatickej zmeny vo vzťahu
k ekologickej stabilite a funkčnej účinnosti lesov v krajine.

42

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2006

Časové a priestorové hodnotenia dopadov globálnych klimatických zmien na hlavné lesné
dreviny bolo vypracované. V roku 2006 bola urobená konkretizácia časového a priestorového
hodnotenia dopadov globálnych klimatických zmien na lesné spoločenstvá, z čoho vyplynie
návrh zmien druhovej, vekovej a priestorovej štruktúry lesov z aspektu očakávanej
klimatickej zmeny vo vzťahu k ekologickej stabilite a funkčnej účinnosti lesov v krajine.
Analýza vplyvu klimatických zmien na veľkosť a dynamiku prírastkových zmien
v rastovom procese a odvodenie modelov vplyvu klimatických faktorov na prírastok a rast
smreka, buka a borovice.
Vzhľadom na jednotný prístup riešenia hlavých drevín bolo stanovené, že v analýze
vplyvu klimatických zmien na veľkosť a dynamiku prírastkových zmien v rastovom procese
a odvodenie modelov vplyvu klimatických faktorov na prírastok a rast smreka, buka
a borovice bola borovica nahradená dubom. Úloha je priebežne plnená podľa plánu. Bol
zabezpečený zber empirického materiálu za účelom doplnenia doteraz získaného materiálu
s cieľom preskúmať dynamiku klimatických a prírastkových zmien v rastovom procese
smreka a buka a odvodenia modelov vplyvu klimatických faktorov na radiálne prírastky
pre tieto dreviny.

•

Zhodnotiť zmenu rastového procesu lesných porastov pomocou prognóz na báze
rastového simulátora multikriteriálnym porovnaním stavu porastov (produkčný,
ekologický, ekonomický) pri nezmenenej a zmenenej klíme (klimatické scenáre).
V súlade s metodikou a so záznamom z priebežného oponentského konania úlohy
výskumu a vývoja sme v spolupráci s autormi modelu úspešne využili modelovanie pri riešení
výskumnej úlohy, konkrétne model SIBYLA, zameraný na modelovanie vplyvu klimatických
zmien na rast a produkciu lesných porastov. Spolupráca pri využívaní a zdokonaľovaní
modelu bude pokračovať aj v roku 2007.
•

Vyhodnotiť dopady zmien klímy a antropogénneho znečistenia na reprodukčné procesy
lesných drevín, vyhodnotiť a navrhnúť spôsob využitia dedične podmienenej tolerancie
lesných drevín ku klimatickej zmene, navrhnúť koncepciu využívania a introdukcie
lesných drevín a alternatívne postupy pre trvalo udržateľné využívanie genetických
zdrojov lesných drevín v podmienkach globálnych zmien.
Na problematike sa pracuje podľa plánu. Priebežne sa vyhodnocujú dopady zmien klímy
a antropogénneho znečistenia na reprodukčné procesy lesných drevín, navrhujú, testujú
a vyhodnocujú sa spôsoby využitia dedične podmienenej tolerancie lesných drevín
ku klimatickej zmene, ako aj využívania a introdukcie lesných drevín a alternatívnych
postupov pre trvalo udržateľné využívanie genetických zdrojov lesných drevín
v podmienkach globálnych zmien. Prezentácia výsledkov analýzy vplyvu zmenených
stanovištných pomerov na rast a prežívanie smreka, duba a buka na základe vyhodnotenia
provenienčných pokusov bola prioritnou úlohou pre rok 2006.
•

Vypracovanie návrhu a stratégie optimálnych pestovných opatrení a ich technológií
pri zmene drevinového zloženia a štruktúry lesných ekosystémov z hľadiska očakávaných
klimatických zmien.
Problematika návrhu a stratégie optimálnych pestovných opatrení a ich technológií
pri zmene drevinového zloženia a štruktúry lesných ekosystémov z hľadiska očakávaných
klimatických zmien je rozpracovaná a nadväzuje na konkretizáciu časového a priestorového
hodnotenia dopadov globálnych klimatických zmien na hlavné lesné dreviny, lesné
spoločenstvá a návrh zmien druhovej, vekovej a priestorovej štruktúry lesov z aspektu
očakávanej klimatickej zmeny vo vzťahu k ekologickej stabilite a funkčnej účinnosti lesov
v krajine.
•
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Vypracovať návrh a stratégiu (vrátane technologických postupov) hospodárskych
opatrení vedúcich k úspešnému zakladaniu lesných porastov na lesnej a nelesnej pôde
v podmienkach očakávaných klimatických zmien.
Priebežne sa spracúvajú návrhy a podklady k stratégii hospodárskych opatrení vedúcich
k úspešnému zakladaniu lesných porastov na lesnej a nelesnej pôde v podmienkach
očakávaných klimatických zmien (vrátane technologických postupov). Sumarizácia
a ukončenie riešenia tohto dielčieho cieľa sa plánuje v roku 2007.

•

Vypracovať súhrnnú stratégiu a systém adaptačných opatrení z hľadiska dopadov
klimatických zmien na lesné ekosystémy Slovenska, systém monitorovania dôsledkov
zmien klímy pre potreby rozhodovacieho procesu v lesnom hospodárstve a ekonomická
analýza nákladovosti a ziskovosti adaptačných opatrení v lesnom hospodárstve.
Už zo samotného zaradenia a znenia posledného dielčieho cieľa je jasné, že táto
problematika bude doriešená v poslednom roku riešenia úlohy.

•

ČÚ 02 - MONITOROVANIE BILANČNÝCH ZMIEN UHLÍKA V LESNÝCH EKOSYSTÉMOCH
•
Hlavným cieľom ČÚ 02 je vytvoriť experimentálnu bázu na objektivizáciu bilancovania
zásob uhlíka v lesných ekosystémoch, vytvoriť a overiť národnú metodiku bilancovania
emisií skleníkových plynov v sektore využívania krajiny a lesníctva a navrhnúť systém
monitorovania bilančných zmien skleníkových plynov pre sektor lesného hospodárstva.
Hlavný stanovený cieľ a z neho vychádzajúce parciálne ciele sú priebežne plnené.
Parciálne ciele sú plnené nasledovne:
Vytvoriť experimentálnu bázu na objektivizáciu bilancovania zásob uhlíka v lesných
ekosystémoch.
•
Vytvoriť a overiť národnú metodiku bilancovania emisií skleníkových plynov v sektore
využívania krajiny a lesníctva a na regionálnej úrovni.
•
Navrhnúť systém monitorovania bilančných zmien skleníkových plynov pre sektor lesného
hospodárstva.
Čo sa týka experimentálnej bázy potrebnej na objektivizáciu bilancovania uhlíkových
zásob, táto je priebežne doplňovaná a spracovávaná. Bol vypracovaný návrh národnej
metodiky bilancovania emisií skleníkových plynov v sektore využívania krajiny a lesníctva.
Podkladom bola analýza medzinárodnej metodiky IPCC (IPCC GPG for LULUCF, 2003).
V rámci tvorby podkladových databáz potrebných pre bilancovanie emisií skleníkových
plynov boli spracovávané dostupné podklady (PIL) a aktualizované údaje o zásobách
a prírastkoch drevnej hmoty stanovené na základe nových rastových tabuliek. Ako
východisko pre návrh systému monitorovania bilančných zmien skleníkových plynov bola
vykonaná analýza dostupnej údajovej bázy pre hodnotenie uhlíkových zásob v lesných
ekosystémoch Slovenska z hľadiska variability navrhnutých monitorovaných veličín.
Výsledky boli uvedené v čiastkovej správe „Analýza existujúcich údajov o stave lesa SR“.
•

ČÚ 03 STRATÉGIA

OCHRANY LESA PROTI
V PODMIENKACH KLIMATICKEJ ZMENY

KOMPLEXU

ŠKODLIVÝCH

ČINITEĽOV

Hlavným cieľom ČÚ 03 je konkretizovať metódy ochrany lesa proti škodlivým faktorom,
definovať preventívne opatrenia a vytvoriť stratégiu integrovanej ochrany lesa
v podmienkach klimatickej zmeny.
V rámci riešenia sa získali a získavajú poznatky o pôsobení klimatických faktorov
na jednotlivé škodlivé činitele. Výsledkom pokusov budú informácie o tom ako ktorá skupina
škodlivých faktorov reaguje na zmeny klímy. Následne bude možné pristúpiť k testom
týkajúcich sa pôsobenia základných obranných opatrení proti hlavným druhom škodlivých
činiteľov.
•
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Parciálne ciele plánované na rok 2006 sú plnené nasledovne:
•
Návrh dlhodobej stratégie zmierňovania vplyvu imisií a ďalších fyziologicky pôsobiacich
faktorov ovplyvňujúcich stabilitu porastov.
•
Overenie citlivosti cieľových druhov hmyzích škodcov, hubových patogénov a nežiaducej
vegetácie voči štandardným a novým metódam obrany v podmienkach klimatickej zmeny.
•
Vyhodnotenie účinnosti obranných metód a správania sa zveri v porastoch ovplyvnených
klimatickými zmenami.
•
Testovanie modelov komplexných opatrení integrovanej ochrany lesných spoločenstiev
pri rôznych scenároch zmien klimatických podmienok.
V priebehu doterajšieho riešenia uskutočneného v období rokov 2003 až 2006 sa hlavná
pozornosť sústredila na naplnenie hlavného a parciálnych cieľov úlohy. Zhodnotil sa vplyv
abiotických faktorov v meniacich sa klimatických podmienkach, zhodnotili a identifikovali sa
dopady klimatických zmien na populačnú dynamiku najvýznamnejších hubových patogénov
v dubových a smrekových porastoch, vypracovali sa alternatívne modely vývoja, overili sa
metódy ochrany proti nim. Pokračuje sa v mapovaní druhovej skladby burinových
spoločenstiev, v lokalizácii inváznych druhov, vyhodnocujú sa výsledky testovania účinnosti
herbicídnych prípravkov a pripravujú návrhy spôsobu ochrany výsadieb a prirodzeného
zmladenia pred škodlivým pôsobením nežiaducej vegetácie. Riešenie smeruje k vytvoreniu
predikčných modelov ohrozenia lesa zverou v podmienkach klimatickej zmeny a prípravy
komplexných návrhov ochrany v podmienkach GKZ.
Je predpoklad naplnenia cieľov.
ČÚ 04
•

ROZPRACOVANIE

OPATRENÍ
VYPLÝVAJÚCICH
Z PODPISU
PROTOKOLU PRE ODVETVIE LESNÉHO HOSPODÁRSTVA

KJÓTSKEHO

Hlavným cieľom ČÚ 03 je konkretizovať opatrenia vo vzťahu k naplneniu záväzkov
Kjótskeho protokolu v podmienkach lesného hospodárstva.

Parciálne ciele sú plnené nasledovne:
E 04-01 – Návrh systému a postupov realizácie mitigačných opatrení v LH
• Navrhnúť systém a postupy realizácie mitigačných opatrení v lesníckej politike,
obhospodarovaní a hospodárskej úprave lesov
Parciálny cieľ etapy sa priebežne plní v zmysle schválenej metodiky a realizáciou vecného
a časového harmonogramu riešenia úlohy. V roku 2006 sa vypracoval návrh postupov
na uplatňovanie lesnícko-politických a lesnícko-hospodárskych mitigačných a adaptačných
opatrení prostredníctvom modelov hospodárenia ako základnej súčasti rámcového
hospodársko-úpravníckeho plánovania.
E 04-02 – Návrh systému a hodnotenia lesníckych projektov v rámci plnenia záväzkov
KP
• Navrhnúť systém inštitucionálneho zabezpečenia prípravy, realizácie, sledovania
a ekonomického vyhodnocovania lesníckych projektov v rámci plnenia záväzkov KP
Riešenie postupuje podľa schválenej metodiky. Vecné zameranie úlohy v roku 2006 sa
sústredilo na návrh postupov prípravy projektov, ich monitorovania a hodnotenia
a na rozpracovanie vzorových projektov vrátane ich ekonomickej analýzy. Získali sa ďalšie
poznatky pre kvantifikáciu možných vplyvov klimatických zmien na vstupy i výstupy lesnej
výroby.
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E 04-03 – Energetické využívanie biomasy na Slovensku vo vzťahu k plneniu záväzkov
KP
• Navrhnúť postupy energetického využívania biomasy ako náhrady fosílnych palív v SR
pre hlavné skupiny potenciálnych užívateľov zabezpečujúcich maximálne ekologické
prínosy a ekonomickú efektívnosť
Parciálny cieľ etapy sa priebežne plní v zmysle schválenej metodiky a realizáciou vecného
a časového harmonogramu riešenia úlohy.
E 04-04 – Ekonomické hodnotenie významu obchodu s uhlíkom v odvetví lesného
hospodárstva
• Identifikovať a analyzovať finančnú, ekonomickú a sociálnu stránku viazania uhlíka
v lesných ekosystémoch a v lesnom hospodárstve.
Rozšírila sa poznatková báza o možných ekonomických dôsledkoch zmeny klímy
v oblasti komerčných funkcií lesa. Rámcovo sa kvantifikovala a trhovo ocenila čiastka emisií
CO2, ktorá je ročne viazaná v lesoch SR a rozpracovala problematika identifikácie emisií CO2
v trvalých produktoch z dreva. Získali a analyzovali sa nové poznatky o nástrojoch
uplatňovania národného i medzinárodného systému obchodu s uhlíkom v odvetviach
produkujúcich a viažucich emisie CO2.
Podľa pokynov zadávateľa bola vypracovaná správa pre priebežnú oponentúru úlohy
a vývoja.
5.3

Projekty APVV

Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Modely kvalitovej a hodnotovej produkcie topoľových
klonov
APVT–27–000504
NLC – LVÚ Zvolen
doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc.
2005 – 2007
1 000 tis. Sk
1 000 tis. Sk

Projekt je zameraný na získanie základných vedeckých poznatkov o kvalitovej
a hodnotovej produkcii dreva stromov a porastov topoľových klonov na Slovensku. V roku
2006 sa vykonali tieto práce:
• Pokračoval zber empirického materiálu sortimentácie stromových vzorníkov. Pre klon
I-214 sa zmeralo 484 a pre klon Robusta 735 stromov. Namerané údaje sa nahrali
do počítačového súboru spolu s údajmi z roku 2005. Počas obidvoch rokov sa zmeralo
spolu 2 491 stromov z čoho je 1 305 pre klon I-214 a 1 186 pre klon Robusta. Tým sa
ukončil zber empirického materiálu.
• Z celého súboru stromov sa vypočítala štruktúra základných sortimentov, odvodili modely
štruktúry akostných a hrúbkových tried výrezov a vypočítala sa ich presnosť.
• V poslednom štvrťroku začal zber empirického materiálu pre frekvenčné krivky hrúbok
stromov, ktoré sú potrebné pre konštrukciu modelov porastových sortimentačných
tabuliek.
• Zbierali sa aktuálne informácie o vývoji cien sortimentov surového dreva a podklady
pre nákladové modely ťažby dreva potrebné pre hodnotové rastové tabuľky topoľových
klonov.
Všetky práce na riešení projektu sa splnili v zmysle plánovaného ročného
harmonogramu.
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Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Výskum vplyvu výchovy na vývoj smrekovo–jedľovo–
bukových porastov
APVT–27–001104
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Igor Štefančík, CSc.
2005 – 2007
800 tis. Sk
800 tis. Sk

Projekt základného výskumu, zameraný na rozšírenie, resp. získanie nových základných
vedeckých poznatkov o pestovno-produkčných vzťahoch v zmiešaných smrekovo-jedľovobukových porastoch a ich zmenách vplyvom výchovných zásahov. Výskumný projekt sa člení
na 5 vecných etáp:
E 01 Výskum zmien drevinového zloženia vplyvom výchovných zásahov
E 02 Výskum zmien v porastovej štruktúre vplyvom výchovných zásahov
E 03 Výskum zmien v kvalitatívnej produkcii vplyvom výchovných zásahov
E 04 Výskum zmien rastového priestoru cieľových stromov vplyvom výchovných zásahov
E 05 Výskum vplyvu výchovných zásahov na kvantitatívnu produkciu
Postupovalo sa podľa harmonogramu riešenia projektu treťou a štvrtou etapou projektu.
V roku 2006 sa vykonali nasledovné práce (v členení podľa vecných etáp):
E 03
• V rámci terénnych prác sa na výskumných plochách podľa vypracovaných kritérií určil
počet nádejných a cieľových stromov a vykonali sa doplňujúce terénne merania na trvalej
výskumnej ploche Motyčky.
• Z databáz biometrických údajov všetkých plôch sa vypočítali ich základné ukazovatele
(počet stromov, kruhová základňa, objem hrubiny) a vypočítalo sa tiež ich drevinové
zloženie, ktoré sa porovnalo s modelom vyvinutým pre zmiešané sm-jd-bk porasty.
• Porovnaním stavu na začiatku výskumu so stavom pri poslednom meraní, resp.
komparáciou zasahovaných plôch s kontrolnými sme zistili rozdiely v kvalitatívnej
produkcii, ktoré sú spôsobené vplyvom výchovy.
• Vyhodnotili sa aj dlhodobé zmeny, ktoré sú dôsledkom prirodzeného vývoja porastov.
E 04
• Vypočítali a porovnali sa vybrané parametre korún cieľových stromov v závislosti
od vykonaných výchovných zásahov so zámerom získania poznatkov o ich rastovom
priestore.
Podľa usmernenia z APVV sa vypracovala ročná správa o riešení projektu za rok 2006.
Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Výskum bukových lesných ekosystémov z hľadiska pôdnych
pomerov a biodiverzity
APVT–27–006404
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
2005 – 2007
523 tis. Sk z toho 392 tis. Sk z APVV
526 tis. Sk z toho 392 tis. Sk z APVV

Uskutočnili sa terénne práce na troch výskumných plochách. Na všetkých troch
plochách sa zaznamenal aktuálny stav vegetácie (fytozápis) a na TVP Jalná a TVP Žalobín sa
odobrali pôdne vzorky z čiastkových plôch v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to bolo
pri pôvodných odberoch v sedemdesiatych rokoch 20. storočia. Hodnotil sa tiež stav porastov
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z hľadiska vybratých charakteristík. Začalo sa s laboratórnymi analýzami odobratých pôdnych
vzoriek, pokračuje spracovanie údajov o bukových lesných porastoch na TVP.
Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Reakcia diverzity lesných fytocenóz na zmenu edaficko–
klimatických podmienok Slovenska
APVT–27–009304
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Jozef Vladovič, PhD.
2005 – 2007
7 112 tis. Sk z toho 5 325 tis. SK z APVV
7 112 tis. Sk z toho 5 325 tis. SK z APVV

Vedecký projekt analyzuje reakciu diverzity bylinnej vrstvy lesných fytocenóz
na zmeny edaficko–klimatických podmienok a skúma posun ekologického spektra
spoločenstiev za posledných 30 až 50 rokov vzhľadom k najvýznamnejším ekologickým
faktorom. Skúma vzťahy medzi diverzitou v štruktúre bylinnej vrstvy a štruktúre v stromovej
vrstve a vplyv edafických faktorov na diverzitu bylinnej a stromovej zložky.
V r. 2006 sa pracovalo na nasledovných úlohách:
• Kancelárske spracovanie podkladov pre terénne merania a obnovu výskumných plôch
typologického prieskumu
• GIS analýzy – identifikácia výskumných plôch a analýza vhodnosti plôch na obnovu
• Obnova vybraných výskumných plôch v teréne a opakované merania
• Editácia údajov o výskumných plochách z podrobného typologického prieskumu z rokov
1956-1977
• Editácia aktualizovaných údajov z terénneho merania a zisťovania
• Spracovanie vybraného informačného spektra šetrení
• Analýza údajov a priebežné vyhodnocovanie výsledkov
Empirický materiál predstavujú údaje získané z obnovy typologických
reprezentatívnych plôch (TRP), ktoré boli zakladané v rámci všeobecného (1951-1955)
a podrobného (1956-1977) typologického prieskumu na celom území Slovenska. V rámci
prípravných prác s historickými mapovými podkladmi bolo roztriedených a identifikovaných
spolu 18 543 TRP. Vypracoval sa informačný systém (IS) projektu s využitím GIS, ktorý
obsahuje lokalizáciu všetkých výskumných plôch v ortofotomapách, digitálnou vrstvou
typologických máp a lesných porastov s priradenými ďalšími informáciami. Zabezpečujú sa
identické dvojice zápisov z terénneho výskumu: údaje pôvodné a údaje po obnove TRP
s časovým odstupom 30 až 50 rokov.
Doposiaľ bolo v teréne obnovených spolu 1 689 TRP, z toho 147 TRP podrobnejšej
úrovne a 404 TRP s odberom pôdnych vzoriek, v celom spektre skupín lesných typov
reprezentovaných ekologickou mriežkou lesov Slovenska v 33 lesných oblastiach. V r. 2006
bolo z tohto počtu obnovených 890 TRP, z nich bolo 78 TRP druhej úrovne a 143 TRP
s pôdnymi odbermi. Plochy sú v teréne polohovo lokalizované prostredníctvom GPS.
Vybrané TRP sú digitálne fotodokumentované a TRP podrobnejšej úrovne sú vizualizované
v systéme Stand Visualisation System (SVS). Do druhej, podrobnejšej úrovne zisťovania, sú
zahrnuté plochy, na ktorých sa okrem základných zisťovaní vykonávajú aj podrobné
dendrometrické merania technológiou Field-Map.
Dvojice terénnych záznamov identických výskumných plôch sa priebežne editujú
do špeciálne vyvinutého profesionálneho softvéru s relačnou databázou v prostredí Access
pre editáciu terénnych zápisníkov historických aj aktuálnych údajov obnovených TRP.
V štádiu rozpracovania sú moduly na vyhodnotenie základných výstupov projektu. Vykonalo
sa matematicko-štatistické spracovanie a testovanie výsledkov ekoanalýzy vybraných skupín
lesných typov Fageto-Quercetum, Abieto-Fagetum inferiora a Abieto-Fagetum superiora.
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Na modelovom území v Nízkych Tatrách sa overovali výsledky metódou geoštatistického
modelovania s uplatnením priestorového modelu diferencií ekočísel s využitím metódy
ordinálneho krigingu.
Pôdne odbery vzoriek boli realizované v roku 2006 na 149 TRP, z ktorých bolo
odobratých 424 pôdnych vzoriek. Spolu za roky 2005 a 2006 to predstavuje 404 TRP
s pôdnymi odbermi a 1 334 analyzovaných vzoriek. Laboratórne analýzy boli priebežne
spracované v Centrálnom lesníckom laboratóriu. Pozostávajú z hodnotených 7 parametrov
štandardne zvolených porovnateľných s historickým zisťovaním a ďalších 16 parametrov
na vybraných plochách s rozšírenými informáciami.
Čiastkové výsledky a informácie o projekte sa priebežne publikovali na zahraničných
a domácich vedeckých konferenciách. V r. 2006 to bolo celkom 10 príspevkov, z toho 9
v Českej republike.
V rámci riešenia sa v r. 2006 uskutočnilo 9 koordinačných stretnutí, vrátane školenia
pracovníkov pre výkon terénnych prác v roku 2006 a kontrolného dňa k vyhodnoteniu stavu
riešenia a plnenia čiastkových cieľov. Boli prevzaté ročné správy od kooperujúcich subjektov
a ročná správa projektu bola odoslaná na APVV.
Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Výskum odolnosti krytokorenného sadbového materiálu
lesných drevín na sucho
APVT–27-0100042
NLC – LVÚ Zvolen, NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
2005 – 2007
1 004 tis. Sk z toho 765 tis. Sk z APVV
1 012 tis. Sk z toho 765 tis. Sk z APVV

Pri riešení projektu sa vychádzalo z časového a vecného harmonogramu projektu (III.
a IV. etapa):
III. ETAPA: ZISŤOVANIE VPLYVU INDUKOVANÉHO STRESU SUCHOM NA FYZIOLOGICKÚ
AKTIVITU BUKOVÝCH SEMENÁČIKOV A ZISŤOVANIE FYZIOLOGICKEJ AKTIVITY SMREKOVÝCH
SEMENÁČIKOV

•
•

•
•
•

dopestovaný krytokorenný sadbový materiál buka po prezimovaní bol presadený
do obalov RCK naplnených perlitom,
sadbový materiál sa vystavil stresu suchom (bez závlahy) a v pravidelných týždňových
intervaloch sa sledoval začiatok fyziologickej aktivity (pučanie púčikov) a následne sa
vizuálne zisťovalo poškodenie asimilačných orgánov zapríčinené nedostatkom vlahy
a uskutočnilo sa zisťovanie úbytku vody vážením hmotnosti semenáčikov,
po piatich týždňoch pôsobenia sucha na sadbový materiál bolo uskutočnené hodnotenie
rastu nových koreňov na základe zisťovania sušiny nových koreňov a skenovania
a vyhodnotenia pomocou programu WinRHIZO,
pri semenáčikoch smreka, ktorých výsev bol uskutočnený 2. 3. 2005, 5. 4. 2005
a 6. 6. 2005 bola v jarnom období 2006 hodnotená ich fyziologická aktivita,
dňa 4. 5. 2006 bol uskutočnený výsev smreka obyčajného a dňa 5. 5. 2006 buka lesného
do piatich rôznych sadbovačov.
IV.

ETAPA:
HODNOTENIE
KVALITATÍVNYCH
ZNAKOV
DOPESTOVANÉHO
KRYTOKORENNÉHO SADBOVÉHO MATERIÁLU SMREKA A VÝSADBA BUKOVÝCH SEMENÁČIKOV

•
•

dňa 5. 9. 2006 bolo uskutočnené meranie nadzemnej časti u semenáčikov smreka
pestovaných v obaloch BCC Hiko V90AB a Jiffy 7 Forestry,
dňa 19. 9. 2006 sa uskutočnila výsadba dopestovaného krytokorenného sadbového
materiálu buka na školničnú plochu.
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Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:
•

•

•

•

Hodnotenie
verejnoprospešných
funkcií
lesných
a poľnohospodárskych ekosystémov a služieb odvetví
APVV–27–019805
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Jozef Tutka, CSc.
2006 – 2008
2 162 tis. Sk
1 925 tis. Sk

Riešenie projektu začalo po podpise zmluvy o poskytnutí prostriedkov medzi Agentúrou
APVV v Bratislave a NLC vo Zvolene od 1. 5. 2006 a následnom uzatvorení zmlúv s 3-mi
externými riešiteľmi projektu. Prvý rok riešenia bol podľa harmonogramu projektu
zameraný na zhromažďovanie, analýzu a zhodnotenie domácich i zahraničných
faktografických informácií o verejnoprospešných (mimoprodukčných) funkciách lesných
a poľnohospodárskych ekosystémov a služieb odvetví, vypracovanie rešerší zahraničnej
a domácej literatúry, spracovanie terénnych meraní z roku 2005 a celoslovenský
dotazníkový prieskum otázok informovanosti o lese, záujmu o les a úrovni dopytu
po materiálnych a nemateriálnych úžitkoch lesa. Predmetom zberu a zhromažďovania
faktografických informácií boli charakteristiky a definície pojmov, modely
štrukturalizácie funkcií lesa a agroekosystémov, funkcie a služby odvetvia lesníctva
a poľnohospodárstva, modely a algoritmy hodnotenia a oceňovania skupín a jednotlivých
čiastkových funkcií prírodných zdrojov z hľadiska ekologickej, finančnej a ekonomickej
kvantifikácie ich úžitkov (účinkov).
Na základe analýz a zhodnotenia informácií sa formulovali varianty definícií pojmov
hodnotenia a oceňovania funkcií ekosystémov a služieb odvetví. Navrhli sa predbežné
transformačné väzby modelov funkcií ako účinkov, vplyvov, schopností a úžitkov,
lesných a poľnohospodárskych ekosystémov a funkcií predpokladaných a realizovaných
požiadaviek spoločnosti na sprostredkovanie a výrobu týchto úžitkov ekosystémov,
pridaním hodnoty výrobných faktorov kapitálu a práce.
Na základe zistených preferencií z celoslovenského dotazníkového prieskumu sa pomocou
metódy WTP (ochoty platiť) ohodnotila globálna hodnota rekreačnej funkcie
na Slovensku. Metódou trhových cien sa stanovila aj rámcová globálna hodnota
klimatickej funkcie viazania uhlíka v lesných ekosystémoch Slovenska.
Rozsah prác časového harmonogramu riešenia na jednotlivých vecných etápach projektu
roka 2006 sa splnil.

Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Diagnóza a súčasný výskyt karanténnych húb z rodu
Mycosphaerella (Scirrhia) na ihličí borovíc na Slovensku
APVT–27–023204
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Elena Foffová, CSc.
2005 – 2007
300 tis. Sk z toho 225 tis. SK z APVV
300 tis. Sk z toho 225 tis. SK z APVV

Projekt s charakterom základného výskumu a niektorými aplikovane orientovanými
výstupmi, zameraný na získanie nových a rozšírenie doterajších poznatkov o výskyte
a biológii pôvodcov fytokaranténnych sypaviek borovíc – húb Mycosphaerella pini
a Mycosphaerella dearnessii na Slovensku. Výskumný projekt je členený na 2 vecné etapy:
E 1 - Výskyt, biológia a rozšírenie húb Mycosphaerella pini a Mycosphaerella dearnessii
E 2 - Testovanie citlivosti na fungicídne prípravky
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V roku 2006 sa v súlade s harmonogramom riešila prvá etapa projektu a začala sa riešiť
i druhá etapa, pričom sa vykonali tieto práce:
E 1:
• Uskutočnili sa zbery ihličia borovice horskej na overenie prítomnosti Mycosphaerella
dearnessii BARR s anamorfným štádiom Lecanosticta acicola (THÜM) H. SYDOW
z horských území Slovenska: z Nízkych, Vysokých a Západných Tatier, z Malej a Veľkej
Fatry. Vzorky ihličia z borovice horskej sa zozbierali i z nižších polôh, väčšinou
z výsadieb na okrasné účely. Dopĺňali sa i zbery z iných druhov borovíc z územia
Slovenska.
• Na overenie správnosti identifikácie bola časť materiálu mikroskopicky analyzovaná
v Biologickom spolkovom ústave pre poľnohospodárstvo a lesníctvo v Braunschweigu.
• V pravidelných intervaloch sa odoberali vzorky ihličia borovice čiernej na lokalite
v Liptovskom Hrádku, aby bolo možné vyhodnotiť postupnosť dozrievania plodničiek
Dothistroma septospora (DOROGUINE) MORELET.
E 2:
Na pokusy s biologickou účinnosťou fungicídov boli vyžiadané čisté kultúry Dothistroma
septospora (DOROGUINE) MORELET a Lecanosticta acicola (THÜM) H. SYDOW
z Biologického spolkového ústavu pre poľnohospodárstvo a lesníctvo v Braunschweigu,
ktorý má pomerne rozsiahlu zbierku izolátov húb z tohto rodu. Vzhľadom k tomu, že sa
jedná o fytokaranténne mikroorganizmy bol v spolupráci s ÚKSUP Bratislava vybavený
súhlas MP SR s ich dovozom na Slovensko a použitím na pokusy.
• Rešeršoval sa aktuálny nemecký zoznam používaných chemických prípravkov
a na základe získaných informácií sa vybrali fungicídy, ktoré sú registrované proti hubám
z rodu Mycosphaerella na poľnohospodárskych plodinách a dá sa teda očakávať ich
účinnosť proti tejto skupine fytopatogénnych mikroorganizmov. Zaobstarali sa prípravky s
takto vybranými účinnými látkami na pokusy, ktoré sa založia v roku 2007.
Podľa usmernenia z APVV sa vypracovala ročná správa o riešení projektu za rok 2006.
•

Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Výskum vodnej bilancie lesných ekosystémov s ohľadom
na očakávané klimatické zmeny
APVT-27-023304
NLC – LVÚ Zvolen
prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.
2005 – 2007
1 238 tis. Sk z toho 619 tis. Sk z APVV
1 238 tis. Sk z toho 619 tis. Sk z APVV

Hlavným cieľom projektu je získať základné poznatky o vodnej bilancii drevín a ich
ekosystémov, ktoré budú podkladom pre zhodnotenie schopnosti vysporiadať sa
s prognózovanými zmenami klímy.
Konkrétne čiastkové ciele možno charakterizovať nasledovne:
1. analýza doterajších poznatkov o vodnej bilancii drevín a ich spoločenstiev,
2. na základe meraní na modelových územiach stanoviť vodnú bilanciu drevín a porastov,
3. modelovanie vplyvu očakávaných globálnych klimatických zmien na vodnú bilanciu
lesných drevín a ich ekosystémov.
Pre zabezpečenie týchto cieľov bola urobená základná analýza doterajších dostupných
podkladov o vodnej bilancii jednotlivých druhov drevín a ich spoločenstiev pri rôznych
klimatických a stanovištných podmienkach.
Pokračovalo sa v zabezpečovaní získavania experimentálnych údajov z trvalých
monitorovacích plôch v rôznych stanovištných podmienkach s rôznym drevinovým zložením.
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Získané výsledky boli znázornené graficky, podrobené boli analýzam, čo prispelo k rozšíreniu
poznatkov o vodnej bilancii drevín a porastov jednotlivých modelových území.
Rozpracovaný bol systém modelovania vplyvu očakávaných klimatických zmien
na jednotlivé dreviny na rôznych úrovniach územia Slovenska. Pripravené boli podklady
pre vytvorenie hydrologického modelu územia Kysuce využitím modelu SWIM (Soil
and Water Integrated Model, Krysanova, Vechsung 2000).
Z vecného hľadiska prebieha riešenie projektu v piatich etapách:
E 01 Kvalitatívna analýza a syntéza súčasného stavu poznania možných dôsledkov
klimatickej zmeny na lesné dreviny ich spoločenstva.
E 02 Inventarizácia stavu a plošnej distribúcie lesných drevín v modelovom území a celej SR
na báze satelitných snímok družice LANDSAT prostriedkami GIS.
E 03 Získanie exaktných meraných údajov, poznatkov a kvantifikácia dôsledkov klimatickej
zmeny na vodnú bilanciu a lesy Slovenska.
E 04 Spracovanie podkladov pre modelové hodnotenie vplyvu klimatických zmien na dreviny
a lesné ekosystémy.
E 05 Syntéza výsledkov výskumu vodnej bilancie lesných ekosystémov s ohľadom
na očakávané klimatické zmeny a návrh adaptačných opatrení.
Podľa harmonogramu riešenia projektu bolo v roku 2006 plánované a splnené:
• Analýza a syntéza doterajších poznatkov o vodnej bilancii drevín a ich spoločenstiev
• Inventarizácia stavu a plošnej distribúcie vegetácie na modelovom území a pre celú SR
• Získavanie exaktných údajov z meraní
• Spracovanie podkladov pre modelové hodnotenie vplyvu klimatických zmien na les
Maximálna pozornosť popri pravidelnom kontinuálnom zbere údajov z jednotlivých
monitorovacích plôch a ich spracovávaní sa venovala problematike evapotranspirácie
a klimatickej vodnej bilancii. Klimatická vodná bilancia definovaná ako rozdiel medzi
zrážkami a potenciálnou evapotranspiráciou (PET) je jedným z najvhodnejších klimatických
charakteristík vlhkostného režimu v ekosystéme. Pre potreby hodnotenia bioklimatických
amplitúd jednotlivých drevín a spoločenstiev, ako aj zmien ich rozšírenia v dôsledku
globálnej klimatickej zmeny sme sa zamerali na jej hodnotenie na úrovni celého Slovenska.
Pre riešenie boli využité vybrané nástroje GIS a geoštatistiky. Ako podkladové materiály boli
použité mapy jednotlivých klimatických prvkov vybudované prevažne v roku 2005 a ďalšie
špecifické podkladové materiály vypracované v roku 2006. Pre výpočet evapotranspirácie
bola použitá Penman-Monteithova rovnica podľa FAO.
Rozpracovali sa štatistické analýzy funkcií bioklimatických amplitúd drevín vo vzťahu
ku klimatickej vodnej bilancii.
Podľa usmernenia z APVV sa vypracovala ročná správa o riešení projektu za rok 2006.
Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Kvantifikácia biomasy lesných porastov I. vekového stupňa
APVT–27–023504
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Bohdan Konôpka, PhD.
2005 – 2007
848 tis. Sk
848 tis. Sk

Projekt je zameraný na získanie základnej poznatkovej bázy o štruktúre biomasy
v lesných ekosystémoch I. vekového stupňa a na jej kvantifikáciu. Má nadviazať na doterajšie
práce týkajúce sa zisťovania zásob biomasy v lesných ekosystémoch, pričom sa zameriava
predovšetkým na doplnenie chýbajúcich alebo neúplných údajov o porastoch mladších ako
10 rokov. Výskumný projekt je členený na 5 vecných etáp:
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E 01 Kvantifikácia biomasy a jej štruktúra v smrekových porastoch I. vekového stupňa
E 02 Kvantifikácia biomasy a jej štruktúra v bukových porastoch I. vekového stupňa
E 03 Kvantifikácia biomasy a jej štruktúra v dubových porastoch I. vekového stupňa
E 04 Kvantifikácia biomasy a jej štruktúra v borovicových porastoch I. vekového stupňa
E 05 Stanovenie expanzných faktorov pre jednotlivé zložky biomasy
V zmysle harmonogramu riešenia sa v roku 2006 paralelne riešili etapy E 01, E 02
a E 05 projektu. V roku 2006 sa vykonali nasledovné práce (v členení podľa vecných etáp):
E 01
• Založili sme 7 výskumných plôch pre drevinu smrek, na ktorých sa odobralo
130 vzorníkov na podrobné analýzy biomasy.
• Vykonali sa terénne práce súvisiace s odberom vzoriek a laboratórne práce, ktoré zahŕňali
predovšetkým meranie, sušenie a váženie vzoriek.
E 02
• Pre drevinu buk sa vykonal rovnaký rozsah prác ako v E 01.
E 05
• Bol vytvorený matematický model na výpočet zásob biomasy smreka v porastoch do
10 rokov pomocou regresných rovníc a pomocou BEF.
• Začalo sa s tvorbou matematického modelu na výpočet zásob biomasy buka.
Podľa usmernenia z APVV sa vypracovala ročná správa o riešení projektu za rok 2006.
Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Výskum základných ekologických aspektov prirodzenej
autovegetatívnej obnovy smreka na hornej hranici lesa
APVT–27–029404
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
2005 – 2007
1 009 tis. Sk
1 009 tis. Sk

Projekt základného výskumu zameraný na získanie nových a rozšírenie doterajších
vedeckých poznatkov o prirodzenej autovegetatívnej obnove smreka (zakoreňovanie vetiev)
na hornej hranici lesa a o možnostiach jej stimulácie. Výskumný projekt je členený na 3 vecné
etapy:
E 01 Výskum ekologických aspektov autovegetatívnej obnovy smreka na hornej hranici lesa.
E 02 Výskum ekofyziologických a genetických aspektov autovegetatívnej obnovy smreka
na hornej hranici lesa.
E 03 Základný výskum možností stimulácie zakoreňovania vetiev smreka na hornej hranici
lesa.
V zmysle harmonogramu riešenia sa paralelne riešili všetky tri etapy projektu.
V roku 2006 sa vykonali nasledovné práce (v členení podľa vecných etáp):
E 01
• kancelárske mapovanie potenciálneho výskytu autovegetatívnej obnovy na podkladoch
digitálnych ortofotomáp v pohoriach – Babia hora, Pilsko a Nízke Tatry,
• terénne mapovanie, spolu s hodnotením základných ekologických faktorov prostredia
v Oravských Beskydách – Babia hora a Pilsko.
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E 02
• na troch lokalitách, na ktorých boli založené pokusy so zakoreňovaním vetiev (Poľana,
Smrekovica a Kubínska hoľa) sa v teréne 2x vyhodnotili fenotypové a fenologické
vlastnosti jedincov smreka, vyznačujúcich sa spontánnym autovegetatívnym
rozmnožovaním a jedincov, u ktorých táto schopnosť nebola pozorovaná,
• na lokalite Smrekovica sa pomocou genetických analýz overil generatívny, resp.
vegetatívny pôvod jedincov smreka v 5 skupinách tvorených spolu 40 jedincami.
E 03
• založili sa pokusy na ďalších 4 lokalitách (Babia hora, Kubínska hoľa v Malej Fatre,
Žiarska dolina v Západných Tatrách a Látky v Slovenskom rudohorí – ako porovnávací
pokus mimo hornej hranice lesa),
• urobila sa písomná a fotografická dokumentácie založených pokusov a pozícia
pokusných stromov sa zamerala technológiou Field-Map a umiestnila na ortofotomapu
príslušnej lokality.
Podľa usmernenia z APVV sa vypracovala ročná správa o riešení projektu za rok 2006.
Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Vplyv energetického využitia biomasy na životné prostredie
APVT–27–030404
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Milan Oravec, CSc.
2005 – 2007
540 tis. Sk
542 tis. Sk

Pokračovalo sa v zbere údajov o ekologických vlastnostiach palivovej biomasy
z lesných drevín. Zozbierané údaje sa priebežne vyhodnocujú. Vykonali a vyhodnotili sa
merania výroby energií z palivovej dendromasy vo forme štiepok. Vypracovala sa správa
o riešení projektu v roku 2006.
Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Koordinačné pracovisko:
Čiastková úloha:

Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ ČÚ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Štúdium biológie, metód masového chovu a rádiosenzitivity
vrtivky mediteránnej a mníšky veľkohlavej
APVT–51–042702
Entomologický ústav SAV
Etapa 5. Vývojové charakteristiky lariev F1 generácie
mníšky veľkohlavej
Etapa 6. Sterilita rodičovskej generácie
Etapa 7. Doplnkové metódy na zvyšovanie početnosti
hostiteľov a ich distribúcia pre rozvoj komplexu
prirodzených hostiteľov
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
2004 – 2006
250 tis. Sk
259 tis. Sk

Mníška veľkohlavá (Lymantria dispar L.) patrí k najvážnejších lesníckym škodcom
na Slovensku. Aby sa zabránilo rozsiahlym škodám ošetrilo sa napr. v roku 2004 celkom viac
ako 8 000 ha dubových porastov južného Slovenska biologickými preparátmi. Škodca
prezimuje v štádiu vajíčka, pričom embryonálny vývoj prebehne do 20 dní po vykladení
vajíčka. Zimu vo vajíčku prečkáva prakticky vyvinutá húsenica, pripravená na liahnutie. Aj
keď neexistujú teoretické predpoklady, aby gama radiácia aplikovaná v štádiu vajíčka
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vyvolala sterilitu prípadne „zdedenú“ sterilitu, existujú určité náznaky, že by mohlo dôjsť
k zvýšeniu vhodnosti lariev pochádzajúcich z ošetrených vajíčok pre uplatnenie v SIT
systéme boja so škodcom.
• V roku 2006 sa pokračovalo v laboratórnych experimentoch a v chovoch 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.
• Odovzdala sa priebežná správa projektu.
• Niektoré výsledky sa publikovali.
Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Realizácia optimálneho manažmentu a zlepšovania biotopu
raticovej zveri vo vybraných zverniciach Lesov SR, š. p.
Banská Bystrica
APVV–27–P00605
NLC – LVÚ Zvolen
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
2005 – 2007
1 503 tis. Sk z toho 820 tis. Sk z APVV
1 503 tis. Sk z toho 820 tis. Sk z APVV

Projekt zameraný na realizáciu postupov zlepšovania prirodzenej úživnosti biotopu
zveri obhospodarovaním trvalých trávnych porastov a políčok, optimalizáciu prikrmovania
raticovej zveri vyvinutým krmivom a optimalizáciu celkového manažmentu zveri
vo vytypovaných zverniciach Lesov SR, š. p. Banská Bystrica. Člení sa na štyri etapy:
• spracovanie prehľadu zvernicového hospodárstva v Lesoch SR, š. p. Banská Bystrica
a vytypovanie zverníc kde sa budú realizovať najnovšie výsledky vedy a výskumu,
• vypracovanie projektov optimalizácie manažmentu raticovej zveri, vrátane návrhu
na realizáciu výsledkov výskumu,
• realizácia opatrení vo vytypovaných zverniciach v zmysle vypracovaných postupov,
• zhodnotenie výsledkov realizácie a návrh plošného využitia postupov vo zverniciach SR.
V zmysle harmonogramu sa zabezpečovalo riešenie prvých troch etáp projektu.
V roku 2006 sa vykonali tieto práce:
• Vybrali sa zvernice na realizáciu optimálneho manažmentu raticovej zveri (Biela Skala,
Teplý Vrch, Topoľčianky – malá zvernica, Trnavy). Vypracovali sa návrhy na zlepšovanie
biotopu: vylepšovanie trvalých trávnych porastov prísevami pomocou bezorbových
technológií, zakladanie a obhospodarovanie políčok pre zver, zakladanie ohryzových
plôch. Zaroveň sa zabezpečila aj realizácia týchto návrhov. Zabezpečilo sa krmivo
pre zver a jej pravidelné prikrmovanie. Ďalej sa vypracovali návrhy na optimalizáciu
manažmentu raticovej zver, čo sa odsúhlasilo zástupcami realizátora Lesy Slovenskej
republiky, š. p., Banská Bystrica, príslušnými odštepnými závodmi a prevádzkovateľmi
zverníc.
• Podľa usmernenia z APVV sa vypracovala ročná správa o riešení projektu za rok 2006.
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Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Vývoj integrovaného informačného a biotechnického
systému na ochranu smrekových porastov pred podkôrnym
hmyzom pre územia postihnuté vetrovou kalamitou
APVV–27–P05205
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Juraj Varínsky, CSc.
2005 – 2007
2 790 tis. Sk z toho 1 440 tis. Sk z APVV
2 807 tis. Sk z toho 1 440 tis. Sk z APVV

Projekt aplikovaného výskumu zameraný na zdokonalenie integrovaného systém
ochrany smrekových porastov pred podkôrnym hmyzom pre územia postihnuté vetrovou
kalamitou v oblasti Nízkych Tatier a ďalších územiach spravovaných š. p. Lesy SR. Ciele
projektu sú špecifikované do piatich okruhov:
1. Vypracovanie variantného návrhu postupu ochrany lesa pre oblasti najviac postihnuté
kalamitou v š. p. Lesy SR.
2. Vývoj softvéru pre spracovanie lesnej hospodárskej evidencie najmä tlačiva L 116
a L 115.
3. Vývoj jednoduchého expertného systému na báze GIS pre plánovanie použitia
feromónových lapačov pre oblasti postihnuté kalamitou.
4. Optimálne metodické postupy pre použitie feromónových lapačov pre cieľové druhy
škodcov: lykožrút smrečinový Ips amitinus a lykožrút severský Ips duplicatus.
5. Vypracovanie metodických postupov pre použitie entomopatogénov na ochranu lesa proti
podkôrnemu hmyzu a testovanie ich biologickej účinnosti a efektívnosti použitia
v podmienkach horských oblastí Slovenka.
Riešenie prebiehalo podľa harmonogramu vo všetkých piatich okruhoch. Podarilo sa
eliminovať sklz v riešení z roku 2005 zapríčinený uzatvorením zmluvy o riešení projektu až
v decembri 2005.
• Na OZ Beňuš sa zbierali, analyzovali a vyhodnotili číselné a mapové podklady.
Vypracoval a konečnému užívateľovi (Lesy SR, š. p., OZ Beňuš) sa odovzdal „Projekt
ochrany lesa na území OZ Beňuš po vetrovej kalamite zo dňa 19. 11. 2004“ – realizačný
projekt pre rok 2006. Zamerali sa GPS súradnice 399 lapačov, sústredila sa evidencia
o lapačoch a odchytoch podkôrnikov za rok 2006.
• Uzatvorila sa zmluva s Forestou SK, a. s. a začalo sa s prácami pri vývoji softvéru
pre elektronické spracovanie hlásení o výskyte škodlivých činiteľov. Vytvorila
a pripomienkovala sa prvá verzia nového tlačiva L 116.
• Vypracovala sa základná schéma expertného systému, analyzovala sa dostupnosť údajov
v LHKE.
• Založili a vyhodnotili sa pokusy pre optimalizáciu feromónových metód kontroly a boja
s lykožrútom severským a lykožrútom smrečinovým.
• Zo vzoriek podkôrnikov, kôry z chrobačiarov a pôdy z ich okolia sa izolovali
entomopatogénne huby. Z vybraných kmeňov sa pripravil preparát vhodný na založenie
terénnych pokusov s infikovaním entomopatogénov.
Vypracovala sa ročná správa o riešení projektu, predložila žiadosť na APVV
o predĺženie doby jeho riešenia do konca roku 2007.
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5.4

Projekty Sektorového operačného programu

Názov projektu:
Rezort, názov SOP:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Doplnkovým vzdelávaním BOZP robotníckych profesií
k vyššej kvalite ľudských zdrojov v lesníctve
MPSVR SR, Ľudské zdroje
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Viera Petrášová, CSc.
2005 – 2006
403 tis. Sk
403 tis. Sk

V rámci riešenia úlohy sa spracovali v aktivite poradenská činnosť a diseminácia
poznatkov propagačné materiály, ktoré boli distribuované prostredníctvom časopisu
Lesokruhy a Les pre odbornú a tiež laickú verejnosť. V projekte pokračujú práce v oblasti
poradenskej činnosti. Pre zistenie úrovne a potrieb lesnej prevádzky v oblasti ďalšieho
vzdelávania sa zostavil dotazník, ktorý sa zisťuje pomocou osobných interview. V projekte sa
vypracovali učebné postupy pre výučbu v oblasti BOZP:
• Ťažbové činnosti – postupy pri BOZP v ťažbových činnostiach vrátane prvej pomoci
• Pestovné činnosti – postupy pri BOZP v pestovných činnostiach vrátane prvej pomoci
• Práce v lese so zameraním na najčastejšie úrazy v lese a zásadami pre prvú pomoc
Práce na projekte vzhľadom ku žiadosti o úpravu cieľovej skupiny sa v súčasnosti
nevykonávajú.
Názov projektu:
Rezort, názov SOP:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Cesty ku posilneniu sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí
na trhu práce v lesníctve
MPSVR SR, Ľudské zdroje
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Viera Petrášová, CSc.
2005 – 2006
1 518 tis. Sk
1 518 tis. Sk

Pre zistenie štandardov sociálnej úrovne obyvateľstva vidieka sa uskutočnil dotazníkový
prieskum. Dotazníky sa prekontrolovali a natypovali do súborov. Dotazníkový prieskum
(z 1 700 dotazníkov) sa spracoval do databázy, ktorá sa vyhodnocuje pre ukazovatele merania
miery chudoby a ukazovatele súčasnej sociálno-ekonomickej situácie na vidieku.
V rámci riešenia úlohy sa zorganizoval workshop Cesty ku posilneniu sociálnej inklúzie
a rovnosti príležitosti na trhu práce v lesníctve.
Spracovala sa osnova učebných postupov pre príručku pestovateľských prác.
Zabezpečila sa publicita výsledkov na odborných konferenciách TU vo Zvolene.
Názov projektu:
Rezort, názov SOP:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Rodovým
výskumom
k rovnosti
v zamestnateľnosti
v podmienkach horských vidieckych oblastí Slovenska
MPSVR SR, Ľudské zdroje
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Viera Petrášová, CSc.
2005 – 2007
1 861 tis. Sk
1 861 tis. Sk

Riešenie úlohy postupuje na národnej a nadnárodnej úrovni.
Na národnej úrovni sa spracúva prípadová štúdia pre plány rodovej rovnosti podnikov
pôdohospodárskeho zamerania a analyzujú sa postupy Gender Mainstremingu. Spracovali sa
57

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2006

podklady pre databázu údajov o rode na rôznych úrovniach štátnej správy. Vypracovala sa
štruktúra databázy pre údaje Štatistického úradu SR zo štrukturálnych zisťovaní fariem 2000,
2003 a 2005. Údaje sa spracovali do databázy.
Na nadnárodnej úrovni prebieha riešenie projektu v rámci dvoch nadnárodných
partnerstiev.
• V partnerstve DEEP sa zameriava riešenie na analýzu a komparáciu situácie
v diverzifikácii činností na vidieku najmä v oblasti SME a turistického ruchu. Spracovala
sa osnova pre WP3 so zameraním na lesníctvo a rozvoj vidieka. Absolvovali sa
3 nadnárodné stretnutia zamerané na riešenie projektov a na výmenu skúseností
o národných projektoch a technické exkurzie spojené s prezentáciou dobrých príkladov
v rozvoji vidieka.
• V partnerstve zameranom na rodovú problematiku sa získali pomocou dotazníkov údaje
ku súčasnej pozícii vidieckej ženy v práci, spoločnosti a v rodine a vytvorila sa z nich
databáza. Vypracovali sa podklady pre Album vidieckej ženy. Absolvovali sa
2 nadnárodné stretnutia so zameraním na technické exkurzie v oblasti rozvoja vidieka,
riešenie projektu a výmenu skúseností na 2 seminároch v Taliansku.
V obidvoch nadnárodných partnerstvách prebieha neustále diseminácia poznatkov cez
špeciálne webové stránky a nadnárodných partnerov. Odborné materiály sa spracúvajú
v angličtine a v slovenskom jazyku. Na domácej úrovni sú to publikácie partnerských úradov
práce zo Zvolena a Banskej Štiavnice a ich webové stránky.
Názov projektu:
Rezort, názov SOP:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Vzdelávanie personálu lesníckej prvovýroby pre súčinnosť
so znalcami oceňovania škôd zverou v lese
MP SR, Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Slavomír Finďo, CSc.
2005 – 2007
651 tis. Sk
651 tis. Sk

Postupovalo sa v zmysle upraveného harmonogramu predpokladanej realizácie projektu
pre rok 2006, ktorý bol odsúhlasený PPA Bratislava dňa 6. marca 2006. Vypracovala
a odoslala sa monitorovacia správa projektu za rok 2005. Práce boli sústredené na aktivity 1, 2
a 3. Vecnou náplňou aktivity 1 bola aktualizácia metodického postupu pre výpočet škôd
zverou na lesných porastoch. Práce na aktualizovaní metodického postupu boli ukončené
v apríli 2006. V priebehu prvej polovice mája 2006 sa vypracovala a vydala pracovná verzia
metodickej príručky. Jednalo sa o prípravu študijného materiálu, ktorý bol vydaný formou
brožúry a použitý pri školení pracovníkov lesníckej prvovýroby. Konečná verzia metodickej
príručky bude vydaná až po ukončení kurzov vzdelávania, pretože zo školení OLH vyplynuli
požiadavky na zmeny a doplnky vo výpočtoch škôd zverou, ktoré bude potrebné zohľadniť
a zapracovať do konečnej verzie príručky. Aktivita č. 3 zameraná na prípravu školenia
pozostávala z kompletizovania adries odborných lesných hospodárov, ktoré sme obdržali
z Krajských lesných úradov. Kurz odborných lesných hospodárov z VÚC Trnava, Nitra
a Trenčín sa konal v dňoch 29. a 30. mája 2006 a pre OLH z VÚC Banská Bystrica a Žilina
v dňoch 27. - 28. novembra 2006 a 30. novembra - 1. decembra 2006. V roku 2006 sa celkovo
kurzu zúčastnilo 285 OLH. Účastníci školenia obdržali osvedčenie o absolvovaní
vzdelávacieho kurzu. Podala sa žiadosť o predĺženie harmonogramu realizácie projektu
do konca roka 2007.
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Názov projektu:
Zvýšenie špecifických odborných znalostí lesníkov
Rezort, názov SOP:
MP SR, Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Riešiteľský ústav:
NLC – ÚLPV Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Štefan Dunajčin
Doba riešenia:
2005 – 2007
Plánované náklady:
810 tis. Sk
Skutočné náklady:
810 tis. Sk
Projekt prebiehal v rámci opatrenia 2.4 Vzdelávanie a jeho cieľom bolo odborne
pripraviť lesnícky personál na nižšom stupni riadenia pre výkon povolania v konkrétnej
funkcii vedúcich lesných obvodov, resp. lesníkov pre najnižšie územné organizačné jednotky
štátnych lesov i neštátnych organizácií hospodáriacich v lese (Lesy SR, š. p., Vojenské lesy
a majetky SR, š. p., Štátne lesy TANAP-u, školské lesy, cirkevné lesy, niektoré väčšie obecné
a mestské lesy).
V roku 2006 sa v zmysle projektu uskutočnilo 8 vzdelávacích akcií s celkovou účasťou
193 zamestnancov lesného hospodárstva SR.
Názov projektu:
Rezort, názov SOP:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Odborná príprava ku skúške odborného lesného hospodára
MP SR, Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Štefan Dunajčin
2005 – 2006
455 tis. Sk
455 tis. Sk

Projekt prebiehal v rámci opatrenia 2.4 Vzdelávanie a jeho cieľom bolo odborne
pripraviť účastníkov kurzu na zvládnutie skúšky a výkon funkcie odborného lesného
hospodára v zmysle zákona č. 326/2005 o lesoch a súvisiacich predpisov. Poskytnúť
účastníkom kurzu aktuálne a nové poznatky a informácie z kľúčových oblastí lesného
hospodárstva.
V roku 2006 sa uskutočnili 4 vzdelávacie akcie zamestnancov lesného hospodárstva SR
s počtom účastníkov 100.
Názov projektu:
Rezort, názov SOP:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Ďalšie vzdelávanie držiteľov osvedčenia odborného lesného
hospodára
MP SR, Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Štefan Dunajčin
2006 – 2008
401 tis. Sk
401 tis. Sk

Projekt prebiehal v rámci opatrenia 2.4 Vzdelávanie a jeho cieľom bolo zvyšovanie
odborných a manažérskych vedomostí a zručností odborných lesných hospodárov. Pripraviť
odborného lesného hospodára (OLH), aby na základe reálnych skutočností, pri platnom
lesnom hospodárskom pláne, v súlade s platnou legislatívou použil optimálne technológie tak,
aby zabezpečil trvalo udržateľné obhospodarovanie lesa.
V roku 2006 sa uskutočnilo 11 vzdelávacích akcií s počtom účastníkov 351,
zamestnancov lesného hospodárstva SR.
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Názov projektu:
Rezort, názov SOP:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Riadenie malého a stredného podniku
MP SR, Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
NLC – ÚLPV Zvolen
Mgr. Dagmar Selešová
2005 – 2008
164 tis. Sk
164 tis. Sk

Projekt prebiehal v rámci opatrenia 2.4 Vzdelávanie a jeho cieľom bolo zvládnuť
základné právne a ekonomické podmienky pre založenie a fungovanie malej a strednej firmy,
pochopiť zákonitosti trhovej ekonomiky, získať a precvičiť si manažérske zručnosti z rôznych
oblastí riadenia, naučiť sa využívať marketingové nástroje pri riadení firmy. Nosnou časťou
kurzu je tréning komunikačných zručností. Kurz je akreditovaný MŠ SR.
V 2. polroku 2006 sa uskutočnilo manažérske vzdelávanie vo forme kurzu „Manažment
malého a stredného podniku“, na ktorom sa zúčastňujú zamestnanci Lesov SR, š. p. v počte
38, hlavne z radov stredného a vyššieho manažmentu. Kurz, ktorého účastníci sú rozdelení
do dvoch skupín prebieha formou dvojdňových sústredení v rozsahu 80 hodín.
Účastníci absolvovali v mesiacoch október–december 2006 3 stretnutia a posledné sa
uskutoční v 1. štvrťroku 2007.
Názov projektu:
Rezort, názov SOP:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Tvorba projektov pre získavanie finančných prostriedkov
z eurofondov
MP SR, Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Andrea Melcerová
2006 – 2008
68 tis. Sk
68 tis. Sk

Projekt prebiehal v rámci opatrenia 2.4 Vzdelávanie a jeho cieľom bolo pripraviť
účastníkov na participáciu a písanie projektov pre získanie finančných prostriedkov
z eurofondov. Obsah seminára bol zameraný hlavne na informácie o možnostiach čerpania
finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a rozvíjanie zručností potrebných
na písanie projektov.
Kurz úspešne absolvovalo 15 účastníkov.
Názov projektu:
Rezort, názov SOP:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

ESF – Lesníctvo a drevárstvo – aktuálne potreby vo
vzdelávaní a rozvoji ľudských zdrojov s prihliadnutím
na sociálno-ekonomické prínosy
MP SR, Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Peter Siakeľ
2006 – 2008
147 tis. Sk
147 tis. Sk

Schválený projekt sa začal realizovať na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku č. SORO/249/2004 k dátumu 15. 1. 2006. K 1. 10. 2006 bol menovaný
nový realizačný tím, ktorý vypracoval nový časový harmonogram realizácie projektu bez
vplyvu na konečný termín jeho ukončenia a nový návrh rozpočtu bez vplyvu na schválené
oprávnené náklady projektu.
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V IV. štvrťroku 2006 boli realizované v rámci implementácie projektu tieto aktivity:
príprava na tlač učebníc,
príprava na metodické vypracovanie a výrobu vzdelávacích CD.
Dňa 1. 12. 2006 sa konalo pracovné stretnutie riaditeľov SOU - lesníckych
a zainteresovaných pracovníkov na projekte za účelom predstavenia projektu a jeho ďalšej
realizácie.
Na základe usmernenia MP SR, dohody so samosprávnymi krajmi a vedenia NLC sa
1. decembra 2006 uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov SOU lesníckych a širokého fóra
odborníkov v oblasti LH, ktorého program bol:
- prezentácia aktivít NLC – ÚLPV Zvolen a možnosti získania finančných zdrojov
na spoluprácu medzi NLC a SOU lesníckymi,
- možnosti zapojenia SOU lesníckych do projektu Európskeho sociálneho fondu,
- spolupráca v oblasti práce s verejnosťou, jazykové odborné kurzy,
- Majstrovstvá SR v odborných zručnostiach žiakov SOU lesníckych´ 2007 – 27. ročník.
-

5.5

Medzinárodné programy a projekty

Názov projektu:
Koordinačné pracovisko:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Mikrosporidická transmisia v populácii mníšky veľkohlavej
BOKU Univerzita Viedeň
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
2004 – 2006
2 tis. Sk
2 tis. Sk

Cieľom projektu je overiť virulentnosť vysoko selektívnej mikrosporídie, ktorá by sa
dala využiť na boj proti mníške veľkohlavej.
• Pripravili sa terénne experimenty, ktoré prebiehali v máji 2006. V pätnástich 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 pracovník USDA z USA (Dr. Vince D´Amigo). V každom
boxe bolo umiestnených 30 infikovaných a 70 kontrolných húseníc. Zber húseníc sa
vykonal koncom mája a začiatkom júna celkove v troch termínoch (vždy sa vyprázdnilo
5 boxov). Húsenice sa v súčasnosti nachádzajú v laboratóriách BOKU Viedeň, kde bude
prebiehať ich analýza. V druhej polovici roka sa očakáva len vyhodnotenie výsledkov.
Experiment bude pokračovať aj v ďalších rokoch.
• Pripravili sa podklady pre priebežnú správu a výsledky sa publikovali na medzinárodnom
fóre (Annapolis, USA).
• Práce boli v roku 2006 čiastočne financované aj z projektu č. 8430002. Zvyšné finančné
prostriedky boli presunuté na riešenie v roku 2007.
Názov projektu:
Koordinačné pracovisko:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Rozvoj ekologických metód boja s hmyzími škodcami lesa
založených na využití SIT a parazitoidov (modelový hmyz –
mníška veľkohlavá)
International Atomic Energy Agency, Viedeň
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
1999 – 2006
110 tis. Sk
150 tis. Sk
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Cieľom projektu bolo overiť schopnosť parazitoidov identifikovať a využiť pre svoje
nutričné potreby sterilizované húsenice mníšky veľkohlavej.
• V roku 2006 prebehlo len vyhodnotenie experimentov a pripravila sa záverečná správa.
Názov projektu:

Vývoj ekologických metód boja s lesnými škodcami
založených na SIT (modelový druh Ips typographus L.)
Koordinačné pracovisko:
International Atomic Energy Agency, Viedeň
Riešiteľský ústav:
NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Jozef Vakula
Doba riešenia:
2003 – 2007
Plánované náklady:
240 tis. Sk
Skutočné náklady:
78 tis. Sk
Projekt je financovaný Medzinárodnou organizáciou pre atómovú energetiku (IAEA
Viedeň) a skúma vplyv rôznej dávky gama žiarenia (zdroj kobalt) na sterilitu lykožrúta
smrekového a jej následnú dedičnosť. Cieľom je otestovať tento spôsob ako jednu z možností
ekologického boja proti lykožrútovi smrekovému.
V roku 2006 sa vykonali nasledovné práce:
• počas jarného rojenia sa odchytil dostatočný počet živých a nepoškodených imág
lykožrúta smrekového, ktoré sa vytriedili pod lupou na samce a samice, následne boli
uskladnené v chladničke a po dvoch dňoch boli samce ožiarené dávkou 15 a 30Gy
v Bratislave (pracovisko SAV),
• po ožiarení sa založil chov spolu s kontrolou, keď sa do jednej chovnej nádoby vypustilo
10 ožiarených samcov a 20 neožiarených samíc,
• vyhodnotil sa vplyv dávky žiarenia na niektoré chovné parametre lykožrútov (počet
požerkov, počet kladených vajíčok, dĺžka chodieb) a ich schopnosť konkurovať
neožiareným jedincom.
Názov projektu:
Koordinačné pracovisko:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Trvalo udržateľné využívanie uzatvorených skládok
odpadov SUFALNET (Sustainable use of former or
abandoned landfills)
Province North Brabant (Holandsko)
NLC – LVÚ Zvolen
RNDr. Slávka Tóthová
2005 – 2007
1 628 tis. Sk
483 tis. Sk

Medzinárodný projekt SUFALNET – Trvalo udržateľné využívanie uzatvorených
skládok odpadov (Sustainable use of former or abandoned landfills) 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. Cieľom európskej siete SUFALNET je
zozbierať poznatky a skúsenosti dostupné v štátoch EÚ o využívaní a starostlivosti
o uzatvorené skládky odpadov. 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.
Projekt SUFALNET v roku 2006 pokračoval ďalšími pracovnými stretnutiami s cieľom
pripraviť modelovú stratégiu pre trvalo udržateľné využívanie uzavretých skládok odpadov
v štátoch Európskej únie.
V zmysle schváleného pracovného harmonogramu sa zástupcovia NLC v roku 2006
zúčastnili seminárov v Benátkach v Taliansku (máj 2006) a v Asti (október 2006). Hlavná
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pozornosť bola venovaná premene uzatvorených skládok odpadov na prírodné a rekreačné
areály. Zástupcovia NLC vypracovali a predniesli prezentáciu o úspešných lesníckych
rekultiváciách povrchu uzatvorených skládok odpadov na Slovensku. Prezentácia je
uverejnená na internetovej stránke projektu (www.sufalnet.net).
V priebehu roku 2006 boli vypracované a koordinátorovi projektu v Holandsku
odovzdané požadované správy o plnení úloh a finančné správy potvrdené národným
auditorom (MH SR).
Odborná verejnosť na Slovensku bola informovaná o našich skúsenostiach získaných
v rámci projektu SUFALNET na medzinárodnej konferencii ODPADY 2006 v novembri
2006 v Spišskej Novej Vsi a na seminári „Staré environmentálne záťaže“ v Jaslovských
Bohuniciach.
Projekt má vlastnú internetovú stránku, kde sú priebežne zverejňované všetky
vypracované dokumenty a prezentácie (www.sufalnet.net).
Projekt SUFALNET bude pokračovať v roku 2007 pracovnými stretnutiami v Poznani
a Bruseli.
Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Koordinačné pracovisko:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ ČÚ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Ochrana diverzity lesných biotopov v Národnom parku
Slovenský raj
LIFE04NAT/SK/000244
Štátna ochrana prírody
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Jozef Vakula
2004 – 2008
305 tis. Sk
305 tis. Sk

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou a rieši sa v spolupráci so Štátnou
ochranu prírody SR. Cieľom projektu je spolupráca pri ochrane lesa v NP Slovenský raj proti
podkôrnemu hmyzu s použitím feromónových lapačov (aktivita C7).
V roku 2006 sa vykonali nasledovné práce:
• dňa 28. 3. 2006 bolo v Spišskej Novej Vsi realizované školenie pracovníkov národného
parku a pracovníkov lesníckych subjektov obhospodarujúcich lesy v NP o možných
spôsoboch obrany proti podkôrnemu hmyzu a zároveň boli prezentované výsledky
projektu z roku 2005,
• v apríli bolo kúpených spolu 755 feromónových odparníkov, ktoré boli zaslané na ústredie
NP a použité v lapačoch zakúpených a používaných v roku 2005,
• v roku 2006 (apríl-september) sa pokračovalo v získavaní informácií o populačnej hustote
lykožrúta smrekového a lykožrúta lesklého pomocou feromónových lapačov, údaje boli v
teréne zapisované do zápisníkov a na konci sezóny zosumarizované a zaslané na LOS
Banská Štiavnica,
• okrem toho boli odbery z 30-tich lapačov pracovníkmi NP priebežne zasielané na NLC,
podrobne determinované a vyhodnotené,
• všetky získané informácie boli vyhodnotené s použitím GIS programov, s následným
vytvorením mapových výstupov.
Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Vývoj a hodnotenie lesných porastov na Bani Nástup
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Milan Oravec, CSc.
1. 1. 2006 – 15. 5. 2006
183 tis. Sk
183 tis. Sk
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Vyhodnotila sa produkčná schopnosť rýchlorastúcich drevín na plochách lesníckych
rekultivácií a navrhol sa ďalší postup riešenia. Vypracovala sa správa o riešení v rokoch
2005–2006.
Názov projektu:

Produkcia a energetické využitie biomasy z intenzívnych
porastov rýchlorastúcich drevín na Bani Nástup
Riešiteľský ústav:
NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ etapy: Ing. Milan Oravec, CSc.
Doba riešenia:
15. 7. – 15. 12. 2006
Plánované náklady:
310 tis. Sk
Skutočné náklady:
309 tis. Sk
Identifikovali sa lokality vhodné na založenie pokusných plôch rýchlorastúcich drevín
a navrhol sa postup ich zakladania. Vypracovala sa správa o riešení v roku 2006.
Názov projektu:
Koordinačné pracovisko:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Výskum aplikácie hydrogélov STOCKOSORB v škôlkarskej
výrobe a pri umelej obnove lesa
STOCKHAUSEN Krefeld, NSR
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
2003 – 2006
20 tis. Sk
22 tis. Sk

Vypracovala sa záverečná správa projektu.
Názov projektu:
Koordinačné pracovisko:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Vzdelávanie v oblasti monitoringu a hodnotenia stavu lesa
NLC
NLC – ÚLPV Zvolen
Mgr. Dagmar Selešová
2004 – 2006
457 tis. Sk
457 tis. Sk

V rámci realizácie medzinárodného projektu programu EÚ Leonardo da Vinci
Vzdelávanie v oblasti monitoringu a hodnotenia stavu lesa - TFMA sa uskutočnilo záverečné
pracovné stretnutie projektového tímu v Bulharsku. Projektoví partneri z Bulharska, Grécka,
Švédska a Slovenska prezentovali úlohy v zmysle stanoveného cieľa projektu - poskytnúť
metodiku vzdelávania a materiály pre študentov stredných a odborných škôl, univerzitných
študentov, odborníkov a manažérov v oblasti ochrany lesov a životného prostredia vo vzťahu
k monitoringu a hodnoteniu stavu lesov za účelom implementácie politiky EÚ v oblasti
ochrany lesov a životného prostredia.
Projekt bol ukončený v marci 2006 vytvorením vzdelávacích modulov, ktoré boli
otestované na vybraných cieľových skupinách, vytvorením informačných brožúr
a CD-ROM-u.
Názov projektu:
Koordinačné pracovisko:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

PAWS – Pedagogická práca v lese – koncept seminárov
pre lesníkov
NLC
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Ľudmila Marušáková
2004 – 2007
530 tis. Sk
312 tis. Sk
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Zameranie projektu:
Trvalo udržateľný rozvoj má rozhodujúci vplyv pre vytváranie budúcich perspektív
pre obyvateľstvo. Protipólom tohto poznatku je stále väčšie odsudzovanie sa človeka
od prírody, od prirodzených procesov a vzťahov. Pritom práve les je priestorom, ktorý
vynikajúco znázorňuje ekológiu, poskytuje neobmedzené možnosti ako názorný, výučbový
a študijný objekt.
Projekt PAWS rieši všetky tieto potreby vytvorením vzdelávacieho programu určeného
lesníkom. Tento kurz zabezpečí nielen základné znalosti o pedagogike, psychológii
a vyučovacích metódach, ale taktiež umožní získanie praktických skúseností v práci
s rôznymi cieľovými skupinami a vzájomnú výmenu získaných poznatkov.
Kurz lesnej pedagogiky pozostáva z troch vzdelávacích seminárov a dvoch období
samoštúdia (za podpory lektora) s využitím učebných materiálov.
Projekt PAWS vytvoril nasledujúce produkty:
• Koncept kurzu: základný rámec popisujúci priebeh a manažment kurzu PAWS.
• Manuál: tento manuál pre školiteľov obsahuje štruktúru, ciele, metódy a učebné materiály
k trom seminárom.
• Učebnica: príručka pre účastníkov kurzu, ktorá obsahuje pedagogické, psychologické
a ďalšie dôležité témy prispôsobené potrebám lesníkov.
• Plánovač vychádzky: program na CD, ktorý ponúka cvičenia pre obdobie samoštúdia,
a taktiež nástroj pre plánovanie vychádzok.
Názov projektu:
Koordinačné pracovisko:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Budovanie kapacít súkromného sektora pre trvalo
udržateľné obhospodarovanie lesov v Srbskej republike
NLC
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Zuzana Kmeťová
2006 – 2008
812 tis. Sk
812 tis. Sk

Projekt č. NPOA/G44/2005, ktorý je súčasťou programu oficiálnej rozvojovej pomoci
SR, je zameraný na budovanie kapacít súkromného sektora pre trvalo udržateľné
obhospodarovanie lesov v Srbskej republike a je zastrešovaný v rámci Bratislava – Belehrad
fondu. Jeho hlavným cieľom je navrhnúť rámcovú zjednodušenú metodiku plánovania
v lesoch súkromných vlastníkov Srbska a vypracovať pilotný lesný hospodársky plán
pre záujmové územie Prijepolje (cca 1 500 ha). Ďalšou z ambícií projektu je iniciovať
zriadenie poradenského centra pre súkromných vlastníkov lesov v Srbsku pri Lesníckom
ústave v Belehrade a podporiť vytvorenie modelového združenia neštátnych vlastníkov lesov
v pilotnom území. Projekt je naplánovaný na obdobie 19 mesiacov (1. júl 2006 – 31. január
2008). V zmysle upraveného harmonogramu realizácie projektu pre rok 2006 sa
v I. odpočtovanom štvrťroku (júl - september) začalo so štúdiom materiálov k danej
problematike vrátene analýzy súčasného systému leso-hospodárskeho plánovania v Srbsku
s dôrazom na aktuálnu situáciu v súkromných lesoch. Na strane srbského partnera sa začalo
s podrobným názorovým prieskumom medzi súkromnými majiteľmi lesov – k tomuto účelu
bol vypracovaný podrobný dotazník. V septembri sa začalo s prípravami úvodného seminára
projektu, ktorý sa uskutočnil vo Zvolene v termíne od 23. do 27. októbra 2006. Cieľom
seminára bolo oboznámiť srbských expertov s organizáciou LH na Slovensku, systémom
plánovania a trvalo udržateľného obhospodarovania lesov s osobitným dôrazom
na obhospodarovanie lesov neštátnych subjektov. Seminár bol prezentačno-prakticky
zameraný (2 dni bloky prezentácií, 2 dni exkurzie v teréne). Okrem už zmieneného seminára
sa v II. odpočtovanom štvrťroku pracovalo na návrhu štatútu modelového záujmového
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združenia, SWOT analýze súčasného systému plánovania v Srbsku, návrhu "Terms of
Reference" pre poradenské centrum a započali sa tiež práce na tvorbe rámcovej metodiky
(pripravila sa detailná osnova metodiky). Oproti plánu sa z interných dôvodov nezrealizovala
služobná cesta slovenského tímu expertov do Srbska plánovaná na november 2006. Zo strany
srbského tímu došlo k vyhodnoteniu výsledkov ankety o súkromných vlastníkoch lesov a ich
následnému spracovaniu do grafickej podoby, skompletizovaniu katastrálnych podkladov,
odberu terénnych vzoriek a zhodnoteniu vybraných častí územia z hľadiska stanovištných
a ekologických pomerov.
5.6

Vzdelávacie programy a projekty

Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Vzdelávanie a poradenstvo
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Ľudmila Marušáková
2006
3 640 tis. Sk
3 713 tis. Sk

•

Stratégia vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva na roky 2007 – 2013
V súlade s Koncepciou rezortu pôdohospodárstva na roky 2007–2013 schválenej
na 31. porade vedenia MP SR sa v spolupráci s odborom vedy a výskumu v spolupráci
s odborom rozvoja vidieka MP SR a ďalšími partnerskými inštitúciami riadenými MP SR
(Agroinštitút Nitra, ARVI) vypracovala Stratégia vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva
na roky 2007–2013. Cieľom materiálu je zvýšenie kvality celoživotného vzdelávania
v rezorte pôdohospodárstva s dôrazom na zamestnanosť vo vidieckych oblastiach. Zmenená
situácia z pohľadu rozvoja ekonomiky a konkurencieschopnosti rezortu a potreba zlepšiť
environmentálnu udržateľnosť agropotravinárskeho a lesníckeho sektora si vyžaduje vybaviť
ľudí pracujúcich v oblasti pôdohospodárstva potrebnými odbornými vedomosťami
a aktuálnymi informáciami, ktoré zvýšia ich prehľad nevyhnutný pre úspešné pôsobenie
v podnikateľskom prostredí pri súčasnom zohľadnení požiadaviek týkajúcich sa životného
prostredia. Materiál poskytuje nový pohľad na úlohu odborného celoživotného vzdelávania
a jeho pridanej hodnoty pre rozvoj pôdohospodárstva a podporu kvality života na vidieku.
• Ďalšie odborné vzdelávanie
Cieľom vzdelávania bolo oboznámiť účastníkov vzdelávania s aktuálnymi poznatkami
v odbore, najmä so zmenou legislatívnych noriem, ako aj prehĺbiť získané vedomosti. Odbor
vzdelávania, propagácie a práce s verejnosťou svoju vzdelávaciu, organizačnú a projekčnú
činnosť zameriaval na odborné akreditované vzdelávanie, poradenstvo, prácu s verejnosťou,
lesnícku politiku, aktuálnu legislatívu a transfer nových poznatkov z oblasti vedy a výskumu
pre lesnícku prax. Prioritou NLC – ÚLPV Zvolen bolo podporovať aktivity trvalo
udržateľného obhospodarovania lesov, zvyšovať konkurencieschopnosť lesníckeho sektora,
vyvážený sociálno-ekonomický rozvoj vidieckych oblastí, podporovať diverzifikáciu činnosti
a dodatočné zdroje príjmov v lesníctve, zabezpečovať prenos informácií z vedeckovýskumnej činnosti a inovácií do lesníckej praxe.
• Odborná príprava a vzdelávanie
V oblasti vzdelávania boli vzdelávacie aktivity zamerané najmä na odbornú prípravu
ku skúškam „Odborný lesný hospodár“ a „overenia odbornej spôsobilosti pre niektoré
činnosti s lesným reprodukčným materiálom“.
Spolu sa uskutočnilo 45 vzdelávacích akcií s počtom účastníkov 1 224.
- Odborná príprava zamestnancov Lesov SR, š. p. a neštátneho sektora ku skúškam
odborných lesných hospodárov.
- Odborná príprava žiadateľov o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti pre niektoré
činnosti s lesným reprodukčným materiálom.
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-

Preškolenie držiteľov osvedčenia pre prácu s lesným reprodukčným materiálom v zmysle
§ 27, ods. 1, písm. b) zákona č. 217/2004 Z. z. (poverenie MP SR SL).
• Osobitná odborná spôsobilosť v LH
Na základe poverenia MP SR SL a v spolupráci so Slovenskou lesníckou komorou sa
vykonalo overovanie odborných vedomostí v oblasti osobitnej spôsobilosti v LH:
- Odborný lesný hospodár.
- Spôsobilosť pre prácu s lesným reprodukčným materiálom.
- Technická spôsobilosť na vyhotovovanie LHP.
• Tvorba vzdelávacích projektov
V 1. polroku bol vypracovaný projekt „Sprístupnenie výsledkov lesníckej vedy
prostredníctvom elektronických médií širokej laickej verejnosti a mládeži“ v rámci APVV
a projekt „Rozvoj celoživotného vzdelávania, poradenstva v lesnom hospodárstve a práca
lesníkov s mládežou a postihnutými osobami na Slovensku“ prostredníctvom Nórskeho
finančného mechanizmu.
Vzhľadom na vznik Národného lesníckeho centra a súčasne Ústavu lesníckeho
poradenstva a vzdelávania Zvolen bolo potrebné pripraviť na akreditáciu vzdelávacie kurzy
pod hlavičkou novej firmy. Proces prípravy sa uskutočnil v období január–marec 2006
aktualizáciou databázy lektorov, nájdením vhodných nových lektorov a následne uzavretím
zmlúv. Projekty boli inovované na základe aktuálnych poznatkov a informácií o novej
inštitúcii. V požadovanom termíne (15. apríl 2006) stanovenom MŠ SR boli dané projekty
v počte 7 kurzov (viď zoznam) zaslané na akreditačnú komisiu MŠ SR.
Zoznam vzdelávacích projektov predkladaných na akreditáciu k 15. 4. 2006:
Kurz 1 - Odborné spôsobilosti v lesnom hospodárstve
- Odborná príprava ku skúškam odborných lesných hospodárov
- Odborná príprava žiadateľov o osvedčenie odbornej spôsobilosti pre niektoré činnosti
s lesným reprodukčným materiálom
- Funkčné vzdelávanie vedúcich lesných obvodov
- Kvalita dreva a obchod s drevom
- Sortimentácia a manipulácia drevnej hmoty
- Ďalšie vzdelávanie držiteľov osvedčenia odborného lesného hospodára
- Ďalšie vzdelávanie držiteľov osvedčenia pre činnosť s LRM
- Lesnícke minimum
Kurz 2 - Špecializačné kurzy manažmentu
- Personálny manažment – riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
- Riadenie malého a stredného podniku – manažment pre podnikateľov
- Rozvoj osobnosti manažéra
Kurz 3 - Lesnícka práca s verejnosťou
- Lesná pedagogika
- Mediálna práca v lesníctve
- Sprievodcovská činnosť v lese
- Budovanie náučných chodníkov
Kurz 4 - Podnikanie v lesnom hospodárstve
- Podnikanie v poľovníctve a chove poľovnej zveri
- Vstupná odborná príprava poradcov MP SR pre lesnícky sektor
- Tvorba projektov pre získanie finančných prostriedkov z eurofondov
Kurz 5 - Špecializačný kurz jazykovej prípravy pre zamestnancov v lesnom
hospodárstve – Odborná lesnícka angličtina FORESTLANG
Kurz 6 - Špecializačný kurz jazykovej prípravy pre zamestnancov v lesnom
hospodárstve – Interaktívna výučba lesníckej nemčiny ILEGEFOS
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Kurz 7 - Nové postupy a aktuálne legislatívne predpisy v manažmente zveri
Kurz 8 - Zakladanie lesov v meniacich sa environmentálnych podmienkach
• Poradenstvo
V priebehu roka 2006 sa odbor poradenstva priamo zapájal do vytvorenia
„Pôdohospodárskeho poradenského systému“, ktorý na základe nariadenia Rady (ES)
č. 1782/2003 má byť schválený k 1. januáru 2007.
V úzkej spolupráci s MP SR a Agroinštitútom Nitra bol ku koncu roka 2006 predmetný
materiál pripravený k schváleniu vedeniu MP SR. V uvedenom materiáli bola NLC daná
zodpovednosť za postupnú realizáciu v roku 2007 tohto systému v rámci LH podľa
usmernenia MP SR.
• Jazyková príprava
V roku 2006 pokračovala realizácia jazykových kurzov Odborná lesnícka angličtina
a Odborná lesnícka nemčina ďalšími stretnutiami. Vzdelávanie bolo začaté v roku 2005
a účastníci obidvoch kurzov boli rozdelení do 2 skupín. V máji a júni 2006 prebehli záverečné
stretnutia, na ktorých účastníci prezentovali pripravené práce na základe vedomostí získaných
na kurze a obdržali osvedčenia o absolvovaní kurzu. Celkom sa na jazykovom vzdelávaní
zúčastnilo 60 zamestnancov Lesov SR, š. p.
Kurzy realizujú priamo v sídle TANAP-u v Tatranskej Lomnici formou dvojdňových
sústredení raz v mesiaci. Obidve skupiny absolvovali v roku 2006 dve stretnutia v mesiacoch
október–december 2006.
• Práca s verejnosťou v lesníctve
Národné lesnícke centrum (NLC) považuje prácu s verejnosťou ako jednu zo svojich
prioritných činností, čo deklarovalo aj zriadením samostatného odboru, ktorý okrem
vzdelávania zabezpečuje aj prácu s verejnosťou a propagáciu lesníctva. Potreba
systematickosti v oblasti práce s verejnosťou viedla k myšlienke vytvorenia spoločnej
pracovnej skupiny na koordináciu procesu komunikácie. V rámci NLC – Ústavu lesníckeho
poradenstva a vzdelávania Zvolen bol vypracovaný návrh koncepcie práce s verejnosťou –
stratégie komunikácie v lesníctve. Keďže problematika práce s verejnosťou sa dotýka celej
šírky lesného hospodárstva na Slovensku, bola pre prácu s verejnosťou (Public Relations)
zriadená pracovná skupina, ktorú tvoria predstavitelia kľúčových lesníckych inštitúcií:
MP SR, Lesy SR, š. p., NLC, TU vo Zvolene, VLM SR š. p. Pliešovce, ŠL TANAP-u, Rada
združení vlastníkov neštátnych lesov, SLsK.
Cieľom koncepcie bolo vytvoriť podklad pre spoločnú lesnícku stratégiu komunikácie
s jednotlivými cieľovými skupinami, do ktorej sa zapoja všetky relevantné lesnícke
organizácie, a ktorá zvýši celospoločenské postavenie lesníctva a zvýši status lesníka ako
dôveryhodnej a kvalifikovanej osoby. Snahou je zjednotiť lesníkov a lesnícke inštitúcie,
aby spoločne odolávali nepriaznivým vplyvom a tendenciám, obhájili a presadili svoje
oprávnené záujmy a otvorene nadviazali dialóg s verejnosťou.
Na prvom pracovnom stretnutí skupiny PR - Práca s verejnosťou a komunikačná
stratégia v lesníctve na Slovensku, ktoré sa konalo dňa 11. 9. 2006 vo Zvolene bola
prezentovaná pracovná verzia koncepcie public relations - stratégie komunikácie v LH.
Boli definované strategické ciele, komunikačné posolstvá a vízie, cieľové skupiny - publiká
a najvýznamnejší partneri, ktorí sa budú podieľať na tvorbe, realizácii a hodnotení
komunikačnej stratégie. Súčasťou prezentácie boli aj úlohy, ktoré by mala plniť pracovná
skupina. Tieto úlohy sa po následnej diskusii môžu zhrnúť nasledovne:
• dopracovať a schváliť stratégiu vrátane rozpočtu,
• predložiť spripomienkovanú koncepciu na MP SR,
• zabezpečiť koordináciu realizácie stratégie,
• spolupracovať s PR agentúrou počas mediálnej práce,

68

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2006

•

zabezpečiť propagáciu a záujem o prácu s verejnosťou medzi lesníckymi inštitúciami
(články do lesníckych časopisov),
• navrhnúť nové aktivity, nové cieľové skupiny,
• navrhnúť nové zdroje financovania,
• Issue management – identifikovať relevantné témy v LH,
• zabezpečovať krízovú komunikáciu,
• informovať MP a ústredné orgány štátnej správy o činnosti pracovnej skupiny PR,
• stretávať sa v štvrťročných intervaloch, v rôznych miestach regiónu.
Dňa 12. 12. 2006 sa vo Zvolene uskutočnilo druhé pracovné stretnutie skupiny PR Práca s verejnosťou a komunikačná stratégia v lesníctve na Slovensku. Cieľom pracovného
stretnutia bol návrh plánu činnosti pracovnej skupiny na nasledujúce obdobie, príprava akcie
Lesnícke dni – participácia lesníckych organizácií pri zabezpečení akcie a prerokovanie
finančného zabezpečenia činnosti skupiny PR.
Prioritnou akciou, na ktorú sa plán činnosti zameriava sú Lesnícke dni, ktoré sa budú
konať v termíne od 22. 4. - 28. 4. 2007 vo všetkých regiónoch Slovenska. Akcia predpokladá
aktívnu spoluúčasť všetkých partnerov a nadviaže na tradíciu Apríl mesiac lesov.
V termínoch od 16. 5. - 19. 5. 2006 a od 6. 6. - 9. 6. 2006 sa na Kováčovej uskutočnil
pre 21 zamestnancov Lesov SR, š. p. Banská Bystrica kurz lesnej pedagogiky. Účastníci
kurzu po odovzdaní záverečných prác o uskutočnených lesných vychádzkach obdržia
osvedčenie akreditované MŠ SR.
Pri príležitosti Apríla - mesiaca lesov bol na webovej stránke nlcsk.org/lesneokienko
vypísaný projekt Les a jeho obyvatelia pre žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ a pre žiakov 5.-9. ročníka
ZŠ projekt Poznaj les svojho okolia. Do týchto projektov sa zapojili žiaci zvolenských
základných škôl. Informácie o webovej stránke boli sprístupnené širokej verejnosti
(informačný materiál k výstave) a ráta sa s ďalšími zaujímavými súťažami a projektmi,
do ktorých sa budú môcť aj v budúcnosti zapojiť žiaci z celého Slovenska počas celého roka.
27. mája 2006 sa pri jazere Počúvadlo za účasti 1 000 návštevníkov uskutočnilo
slávnostné otvorenie náučného lesníckeho chodníka Banský jarok. Súčasťou podujatia bol
V. ročník akcie Lesníci deťom, ktorú pripravili Lesy SR, š. p. Banská Bystrica v spolupráci
s NLC – ÚLPV Zvolen a inými inštitúciami.
1. júna 2006 NLC – ÚLPV Zvolen v spolupráci s Lesmi SR, š. p. Banská Bystrica,
primátorom mesta Poltár a ďalšími organizátormi, pripravil V. ročník podujatia Poltárska
vetvička. Akcie sa zúčastnilo okolo 1 000 žiakov ZŠ, SŠ a MŠ regiónov Novohrad, Gemer
a Malohont.
Okrem týchto činností sa v rámci danej úlohy zabezpečovalo metodické riadenie
programu lesnej pedagogiky, vzorové lesné vychádzky a voľnočasové aktivity v jednotlivých
regiónoch Slovenska, spolupráca so školami, viedla sa evidencia certifikovaných lesných
pedagógov a štatistiky o činnosti lesných pedagógov, realizovali sa výstavy o lese, lesníctve
a lesnej pedagogike (Agrokomplex 2006 a Lignumexpo Les 2006) a zabezpečovala sa
príprava publikácií a tlačovín súvisiacich s oblasťou práce s verejnosťou.
Približne 80 000 návštevníkov sa zúčastnilo 33. medzinárodného poľnohospodárskeho
a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex na výstavisku v Nitre, kde malo možnosť vidieť aj
expozíciu Národného lesníckeho centra. Program 15. medzinárodnej výstavy strojov,
nástrojov, zariadení a materiálov pre drevospracujúci priemysel a 9. ročníka lesníckej výstavy
Lignumexpo - Les 2006 bol obohatený aj o viaceré sprievodné akcie určené lesníckym
profesionálom, ale aj priateľom lesa a prírody. Širokej verejnosti bola určená knižná
publikácia „Lesy Slovenska“, ktorej autormi sú Jozef Minďáš, Jozef Konôpka, Július
Novotný a Stano Jendek a ktorú slávnostne pokrstil štátny tajomník MP SR Ing. Viliam
Turský tesne po slávnostnom otvorení výstavy. Pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva
SR sa uskutočnili aj ďalšie sprievodné akcie výstavy. Zástupcovia lesníckych subjektov mohli
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získať nové informácie o možnostiach získavania finančných prostriedkov na jednotlivé
lesnícke opatrenia pre zefektívnenie a rozvoj lesného hospodárstva na Slovensku
prostredníctvom Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR na roky 2007–2013.
Predstavitelia Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska v expozícií NLC
prezentovali návštevníkom význam a prácu organizácie združujúcej neštátne lesnícke
subjekty na Slovensku. V diskusii bola vyzdvihnutá potreba zhromaždiť podnety
o problémoch, ktorých riešenie považujú neštátni vlastníci lesov za dôležité presadzovať
vo vzťahu k Ministerstvu pôdohospodárstva SR a k vláde SR. Cieľom ďalšej akcie bolo
oboznámiť verejnosť so stavom lesov Slovenska podľa kritérií a ukazovateľov trvalo
udržateľného obhospodarovania lesov a predstaviť jednotlivé certifikačné schémy.
• Rekvalifikačné a opakované školenia v robotníckych profesiách
Náplň činnosti vzdelávania robotníckych profesií Ústavu pre výchovu a vzdelávanie
pracovníkov lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky prešla pod Národné
lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen – odbor vzdelávania
a práce s verejnosťou.
V tejto oblasti ústav v roku 2006 uskutočnil 21 vzdelávacích akcií, na ktorých sa
zúčastnilo spolu 130 účastníkov.
Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Medzinárodná spolupráca
NLC – ÚLPV Zvolen
Mgr. Dagmar Selešová
2006
350 tis. Sk
363 tis. Sk

V rámci realizácie medzinárodného projektu programu EÚ Leonardo da Vinci
„Vzdelávanie v oblasti monitoringu a hodnotenia stavu lesa“ - TFMA sa uskutočnilo
záverečné pracovné stretnutie projektového tímu v Bulharsku. Projektoví partneri
z Bulharska, Grécka, Švédska a Slovenska prezentovali úlohy, ktoré boli vypracované podľa
stanoveného harmonogramu projektu – v partnerských krajinách sa uskutočnilo testovanie
záverečného produktu – učebných modulov vytvorených z oblasti ochrany prírody a lesníctva
podľa navrhnutých tematických okruhov. Súčasne bol vytvorený CD-ROM, kde boli
zaznamenané všetky výstupy projektu. Projekt bol ukončený v marci 2006.
Projekt PAWS prešiel do testovacej fázy. Vytvorené produkty, ktoré majú slúžiť
lesníkom pri realizácii praktických aktivít lesnej pedagogiky, prechádzali testovaním
prostredníctvom pilotných kurzov lesnej pedagogiky. Na základe vytvoreného konceptu je
celá štruktúra kurzu rozdelená na tri vzdelávacie semináre – základný, nadstavbový
a záverečný, realizované prezenčnou formou. Trojicu workshopov dopĺňajú dve obdobia
samoštúdia, kedy majú účastníci k dispozícii interaktívny CD-ROM a učebnicu.
Prostredníctvom týchto pomôcok zostavujú virtuálne i reálne scenáre vlastných lesných
vychádzok, ktoré následne realizujú pre vybrané cieľové skupiny. Testovacie kurzy prebiehali
v jednotlivých partnerských krajinách, v Nemecku, Rakúsku, Fínsku, Českej republike
a na Slovensku od konca júna do konca roka.
Počas roka sa konalo niekoľko pracovných stretnutí partnerov (Bonn, Helsinky, Praha).
Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Oblasť stredného odborného školstva
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Rastislav Španka
2006
100 tis. Sk
101 tis. Sk
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Ústav sa podieľal na spoluorganizovaní 26. ročníka Majstrovstiev SR - celoštátnej
súťaže žiakov SOU lesníckych v odborných zručnostiach. V spolupráci so SOU lesníckym
Sigord a organizačným výborom sa na zasadnutiach riešili úlohy organizačné, odborné
a metodické. 18. - 19. mája 2006 sa uskutočnilo v SOU lesníckom Sigord zasadnutie
rozhodcovského zboru. K uvedenej problematike sa 23. - 24. marca 2006 v SOU lesníckom
Sigord uskutočnilo zasadnutie Odbornej komisie lesníckej.
26. ročník Majstrovstiev SR v odborných zručnostiach žiakov SOU lesníckych sa
v SOU lesníckom Sigord uskutočnil 12. - 14. júna 2006. Na súťaži sa zúčastnili žiaci
III. ročníkov SOU zo študijného odboru operátor lesnej techniky a z učebných odborov
mechanizátor lesnej výroby a mechanik opravár zameranie na lesné stroje a zariadenia.
Priebeh a hodnotenie jednotlivých súťažných disciplín monitoroval rozhodcovský zbor
zložený zo zamestnancov štátnych a neštátnych lesov.
Na základe usmernenia MP SR, dohody so samosprávnymi krajmi a vedenia NLC sa
1. decembra 2006 uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov SOU lesníckych, ktorého
program bola:
- prezentácia aktivít NLC – ÚLPV Zvolen a možnosti získania finančných zdrojov
na spoluprácu medzi NLC a SOU lesníckymi,
- možnosti zapojenia SOU lesníckych do projektu Európskeho sociálneho fondu,
- spolupráca v oblasti práce s verejnosťou, jazykové odborné kurzy,
- Majstrovstvá SR v odborných zručnostiach žiakov SOU lesníckych 2007 – 27. ročník.
5.7

Úlohy vývojového zamerania v rámci zmluvných účelových činností - kontrakt

Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Gestor za MP SR SL::
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Monitoring lesov ohrozených požiarmi
Národné lesnícke centrum
Ing. Milan Lalkovič
Ing. Juraj Balkovič
1. 4. 2006 – 31. 10. 2006
5 000 tis. Sk
5 053 tis. Sk

Letecký monitoring lesov ohrozených požiarmi bol zabezpečovaný v súlade
so smernicou Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva vnútra SR č. 1344/40/2003700 o leteckej činnosti vykonávanej pri monitorovaní a hasení lesných požiarov. Na základe
výsledkov výberového konania tento monitoring zabezpečovala spoločnosť AERO
SLOVAKIA a. s. Lety boli vykonávané z dvoch staníc Leteckej požiarnej služby (LPS) –
Nitra a Košice.
Kontrolu preletov a pozemnú súčinnosť zabezpečovali pracovníci Lesov SR š. p.
na základe mandátnej zmluvy s koordinátorom. Lokalizácia a prípadná likvidácia požiarov sa
realizovala v úzkej súčinnosti s OR HaZZ.
Letecký monitoring bol realizovaný v období od 22. 4. 2006 do 19. 10. 2006, t. z.
193 dní. Z tohto počtu bolo 136 letových dní a 57 bezletových dní – nelietalo sa kvôli zlým
poveternostným podmienkam. Celkovo sa uskutočnilo 217 letov a nalietalo 775 hodín
40 minút. Výsledkom leteckého monitoringu bola identifikácia 1 327 kontrolovaných ohnísk
a 41 nekontrolovaných – spolu 1 368 ohnísk.
Nedostatkom leteckého monitoringu bol výstražný systém SHMÚ na báze požiarnych
indexov, ktorý fungoval s 2 a viacdňovým oneskorením a zdĺhavá komunikácia s armádnymi
zložkami v prípade preletov nad vojenskými výcvikovými priestormi.
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Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Gestor za MP SR SL:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Veľkoplošná ochrana lesov proti kalamitnému premnoženiu
mníšky veľkohlavej
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Ing. Juraj Balkovič
1. 1. 2006 – 31. 12. 2006
9 000 tis. Sk
9 000 tis. Sk

Cieľom riešenia úlohy bolo zabezpečiť ochranu porastov ohrozených výskytom
nebezpečného lesného škodcu mníšky veľkohlavej a ďalším defoliátorom.
• Rok 2006 bol posledným rokom gradácie mníšky veľkohlavej (Lymantria dispar L.).
Celkove bolo na základe zisťovania LOS na začiatku roku 2006 a hlásení OLH
na Slovensku výskytom škodcu ohrozených 5 538 ha porastov, z toho 3 513 ha
na štátnych a 2 025 ha na neštátnych pozemkoch. Uvedená výmera bola letecky ošetrená.
Najväčšia výmera porastov bola evidovaná u subjektu Lesy SR, š. p. Zásah zabezpečovalo
Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen. Ošetrenie sa realizovalo
v čase vhodného počasia (bez zrážok) koncom mája a použili sa prípravky Dimilin 48 SC
(1 200 ha), Nomolt 15 SC (2 000 ha), Rimon (1 818 ha) a Biobit XL (520 ha). Spracovali
sa odborné stanoviská pre orgány štátnej správy lesného hospodárstva a životného
prostredia. Vyhodnotila sa účinnosť ošetrenia, ktorá dosahovala 85–100 %.
• Ďalej boli pripravené a zrealizované ošetrenia porastov v horských oblastiach proti
kalamitne sa premnožujúcemu rúrkovčekovi smrekovcovému na OZ Kriváň, LS Vígľaš
na výmere 90 ha.
• Pristúpilo sa tiež k ošetreniu smrekových a smrekovcových mladí v oblasti Slovenského
rudohoria. Rozsiahle výmery porastov sú v tejto oblasti silne poškodzované kôrovnicami
(Sacchiphantes viridis a Adelges laricis). Pripravilo a zrealizovalo sa ošetrenie najviac
napadnutých oblastí. Letecký obranný zásah sa uskutočnil na OZ Čierny Balog, LS
Hronec na výmere 38,5 ha a na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na výmere 90 ha.
Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Gestori za MP SR SL:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Koncepčné práce pre MP SR a úlohy vyplývajúce zo záverov
vedenia MP SR a SL MP SR
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Ing. Peter Hulman, Ing. Boris Greguška, Ing. Pavol László,
Ing. Katarína Šimová
1. 1. 2006 – 31. 12. 2006
2 800 tis. Sk
2 800 tis. Sk

Hlavným cieľom úlohy je zabezpečovanie koncepčných prác pre ústredný orgán štátnej
správy na úseku lesného hospodárstva a úloh vyplývajúcich so záverov vedenia MP SR a SL
MP SR. V roku 2006 sa vypracovali tieto materiály:
• Zhodnotila sa realizácia strednodobej koncepcie politiky pôdohospodárstva na roky 20042006.
• Vypracovala sa koncepcia rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007 až 2013 – časť lesné
hospodárstvo. Koncepcia formuluje základný dlhodobý cieľ, hlavné ciele a priority
politiky lesného hospodárstva na roky 2007 - 2013. Zohľadňuje lesnícku stratégiu EÚ
a Akčný plán EÚ pre lesy. Navrhuje tiež finančné zabezpečenie koncepcie.
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Vypracovala sa správa o lesnom hospodárstve SR 2006 „Zelená správa“ tak, aby
poskytovala základné informácie o stave a vývoji lesov, lesného hospodárstva a lesníctva
na Slovensku k 31. decembru 2005.
Vypracoval sa súhrnný lesnícky účet. SLEÚ analyzuje účty produkcie, tvorby dôchodkov,
podnikového zisku a kapitálové účty v podmienkach LH SR za referenčné obdobie rokov
1997 - 2005. Výsledky SLEÚ sa uvádzajú v bežných cenách a stálych cenách bázického
roku 1997.
Vypracoval sa Národný lesnícky program SR, a to v nadväznosti na lesnícko-politické
dokumenty na národnej i medzinárodnej úrovni, ako dokument, ktorý rozpracováva
a aktualizuje priority lesného hospodárstva. Poskytuje rámec na vymedzenie vplyvov
iných sektorov na lesnícku politiku, zvyšovanie povedomia o význame lesov
pre spoločnosť, zainteresovanie vládnych i mimovládnych organizácií a skupín do riešenia
problematiky lesov a lesného hospodárstva a na riešenie sporných otázok v kompetencii
rôznych štátnych orgánov a organizácií.
Vypracovali sa podklady do národných účtov SR pre SL MP SR a ŠÚ SR: ukazovatele
o efektívnej a skutočnej produkcii lesných plodov a húb a vybrané ukazovatele o stave,
odstrele, prírastku poľovnej zveri a produkcii poľovníctva SR za rok 2005.
Odvodili sa dohodnuté ukazovatele produkcie dreva za rok 2005 podľa vlastníckych
kategórií a skupín drevín.
V samostatnej štúdii sa zhodnotila potreba a návrh uplatnenia aktuálnej finančnej rubnej
zrelosti pri určovaní rubných dôb hospodárskych lesov vrátane kvantifikácie dopadov.

Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Gestor za MP SR SL:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Kontinuita výskumu na trvalých výskumných plochách
a výskumných objektoch
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Ing. Eduard Greppel
1. 1. 2006 – 31. 12. 2006
500 tis. Sk
564 tis. Sk

Hlavným cieľom úlohy je zabezpečenie činností spojených so zakladaním, evidenciou,
využívaním a udržiavaním trvalých výskumných plôch (TVP) a výskumných objektov (VO)
na účely výskumu a vývoja. Z pridelených prostriedkov sa každoročne zabezpečujú aj terénne
práce dlhodobých výskumných programov na TVP, ktoré nie sú súčasťou aktuálne riešených
úloh výskumu a vývoja. Realizácia pôvodne plánovaných činností bola v roku 2006
limitovaná krátením plánovaných prostriedkov o takmer 30 % (zo 700 na 500 tis. Sk).
Prioritne preto boli zabezpečené terénne práce na nasledovných TVP (v členení podľa
dlhodobých výskumných zámerov):
Dlhodobý výskumný program v problematike výchovy porastov (5-ročný interval
biometrických meraní):
• 11. komplexné biometrické meranie na TVP Jalná (bk, 3 čiastkové plochy), hodnotenie
defoliácie a žltnutia asimilačných orgánov podľa metodiky ICP, vyznačenie a realizácia
výchovného zásahu,
• 9. biometrické meranie na TVP Cigánka (bk, 4 čiastkové plochy),
• 8. biometrické meranie na TVP Motyčky (sm-jd-bk, 4 čiastkové plochy),
• hodnotenie defoliácie a žltnutia asimilačných orgánov podľa metodiky ICP na TVP
Štagiar.
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Dlhodobý výskumný program v problematike produkcie lesných drevín:
pravidelné periodické meranie na 7 TVP duba pre výskum produkcie lesných drevín,
vrátane hodnotenia kvality a poškodenia kmeňov, defoliácie korún, vyznačenie
prebierkového zásahu a obnovenie číslovania stromov,
pokračovalo nahrávanie údajov zo zápisníkov opakovaných meraní na TVP – nahrali
a skontrolovali sa údaje z 25 TVP.

Dlhodobý výskumný program v provenienčnom výskume borovice lesnej
(medzinárodné provenienčné plochy – MPP):
• obnovenie stabilizácie plôch v teréne a biometrické merania: MPP Kostolište (Mestské
lesy Malacky, rok založenia 1974), MPP Veľké Leváre, MPP Mikulášov a MPP Riadok
(VLM Malacky, rok založenia 1974), okrem odsevovej plochy Riadok, na ktorej sú len
proveniencie zo Záhoria,
• obnovenie stabilizácie plochy a biometrické meranie na MPP IUFRO Moravský Ján (Lesy
SR, š. p., rok založenia 1984), zhodnotenie poškodenia zverou a následná individuálna
ochrana repelentom.
Okrem realizácie terénnych prác bola v rámci úlohy prostredníctvom intranetu
sprístupnená vrstva všetkých evidovaných TVP riešiteľom na NLC.
Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Gestor za MP SR SL:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Vypracovanie projektov na odstraňovanie
vetrovej kalamity
NLC – LVÚ Zvolen
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD.
Ing. Pavel Toma
1. 1. 2006 – 31. 12. 2006
13 377 tis. Sk
13 758 tis. Sk

následkov

Hlavným cieľom úlohy v roku 2006 bola aktualizáciu projektov revitalizácie, ochrany
a protipožiarnej ochrany územia TANAP-u postihnutého kalamitou zo dňa 19. 11. 2004.
V rámci úlohy sa priebežne zabezpečovali práce v zmysle záverov z porady k aktualizácii
projektov konanej dňa 21. marca 2006 a následných usmernení splnomocnenca MP SR
pre kalamitu Ing. Pavla Tomu, riaditeľa odboru lesných zdrojov a lesníckej politiky SL MP
SR. Na zabezpečenie plynulosti plnenia úloh všetkých troch projektov sa uzavrela zmluva
o dielo s Technickou univerzitou vo Zvolene. V rámci tejto zmluvy sa realizoval monitoring
protipožiarneho rizika a vyhlasovanie stupňov požiarneho nebezpečenstva, dopracoval sa
doplnok projektu protipožiarnej ochrany (gestorovaného TU Zvolen), ktorý bol prerokovaný
5. 9. 2006 na ŠL TANAP a vypracúvali sa čiastkové revitalizačné projekty.
V rámci projektov gestorovaných NLC sa v roku 2006 vykonali nasledovné práce
(podľa jednotlivých projektov):
Projekt revitalizácie lesných spoločenstiev na území Vysokých Tatier postihnutom vetrovou
kalamitou 19. 11. 2004
• v termíne do 30. 4. 2006 sa dopracovali spresnené „Rámce a zásady revitalizácie lesných
porastov na území Vysokých Tatier postihnutom vetrovou kalamitou 19. 11. 2004“, ktoré
sa stali doplnkom k „Správe o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie
LHP“ na dotknutých LHC,
• podľa týchto rámcov vykonávali pracovníci NLC predpisy v procese tvorby LHP,
• v súčinnosti so zariaďovateľmi pokračovalo vypracúvanie čiastkových revitalizačných
projektov, ktoré boli spracované na výmere cca 600 ha,
• dopracoval sa základný revitalizačný projekt, ktorý sa stal súčasťou všeobecnej časti LHP,
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práce na príprave harmonogramu zalesnenia kalamitného územia na LHC Vysoké Tatry
na základe revitalizačného projektu, ktoré zahŕňali:
o rozdelenie kalamitného územia na jednotky priestorového rozdelenia lesa,
o zistenie stanovištných podmienok súčasných a prognózovaných s ohľadom
na očakávanú klimatickú zmenu,
o zohľadnenie ohrozenosti územia pôdno–deštrukčnými procesmi, zamokrením,
mikroklimatickými extrémami ako aj ďalšími abiotickými a antropogénnymi
škodlivými činiteľmi,
o vytypovanie územia vhodného na sejby a sadby (voľnokorenné, resp. krytokorenné
sadenice),
o zohľadnenie existujúceho stavu prirodzeného zmladenia na plochách, množstva
koreňových balov a haluziny, plochy ponechanej na prirodzenú obnovu prípravných
drevín,
o zapracovanie čiastkových revitalizačných projektov, rešpektovanie obmedzení a rizík
vyplývajúcich z projektu ochrany a projektu protipožiarnej ochrany (zohľadnenie
protipožiarnych pásov a priesekov pri stanovení rozsahu zalesnenia),
o prerokovanie časového harmonogramu zalesňovania s ŠL TANAP-u, ako
obhospodarovateľom,
vypracovanie harmonogramov zalesnenia kalamitného územia na obdobie 20 rokov podľa
lesných celkov v užívaní ŠL TANAP-u ako súčasti lesného hospodárskeho plánu platného
na roky 2007–2016,
v rámci pozemkových úprav a usporiadania pozemkového vlastníctva sa vykonalo
zosúladenie priebehu navrhovaných hraníc lesných pozemkov a vlastníckych hraníc
na území Tatier postihnutom vetrovou kalamitou v nadväznosti na vykonávané projekty
pozemkových úprav a projekty na odstraňovanie následkov vetrovej kalamity,
zamerané a vytýčené hranice boli prevzaté do mapového diela ako súčasti spracovávaného
nového lesného hospodárskeho plánu na rok 2007–2016.

Projekt ochrany lesných porastov na území Vysokých Tatier postihnutom vetrovou
kalamitou 19. 11. 2004
• Odbor ochrany lesa a manažmentu zveri NLC – LVÚ Zvolen v spolupráci so SLOS
Banská Štiavnica, ÚEL SAV Zvolen, ŠL TANAP-u a ŠOP SR aktualizoval projekt
ochrany lesa na území ŠL TANAP-u a na území neštátnych subjektov spracovaný v roku
2005 (ZÚBRIK A KOL. 2005a, 2005b, 2005d), ktorý v polovici apríla predložil SL MP SR.
• Cieľom aktualizovaného projektu bolo analyzovať vplyv vetrovej kalamity na možný
vznik ďalších ochranárskych problémov a prispieť k zmierneniu nebezpečenstva vzniku
podkôrnikovej kalamity. Projekt obsahuje celý rad všeobecných zásad boja s podkôrnym
hmyzom upravených na podmienky kalamity a obsahuje aj prehľad konkrétnych opatrení
podľa JPRL, ktoré znížia riziko premnoženia podkôrneho hmyzu na minimum.
• Zhodnotili sa opatrenia vykonané v roku 2005, kedy bolo inštalovaných u subjektu ŠL
TANAP celkom 3 500 ks feromónových lapačov na lykožrúta smrekového, lykožrúta
lesklého a drevokaza čiarkovaného. Najviac lapačov bolo inštalovaných na Ochrannom
obvode (OO) Javorina (1 056 ks), najmenej na OO Štrbské Pleso (32 ks). Najviac
chrobákov sa odchytilo na OO Javorina (7,8 mil. ks). Vzhľadom na dostatok atraktívnej
drevnej hmoty vývoj lykožrúta smrekového a lykožrúta lesklého prebiehal predovšetkým
v kalamitnej hmote. Počty chrobákov odchytených do lapačov sú podstatne nižšie ako
počty chrobákov v kalamitnej hmote. Rizikovými oblasťami sú porasty nad kalamitným
poľom od Smokovcov po Kežmarské Žľaby, kde sa predpokladá prítomnosť stojacich
napadnutých (mŕtvych) stromov už v roku 2006. Opatrenia boli realizované
v zodpovedajúcej miere a kvalite.
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•

U neštátnych subjektov bolo hlavným opatrením v roku 2005 intenzívne spracovanie
kalamitnej hmoty. Neštátne subjekty spracovali takmer celý objem kalamitnej hmoty
na územiach, kde bolo povolené spracovanie. Spracovanie kalamity by malo byť
dokončené do konca júna 2006. Doplnkovou metódou bolo použitie feromónových
lapačov proti podkôrnemu hmyzu.
• Pripravil sa návrh opatrení pre rok 2006 – spracovať čo najväčší objem kalamity
do začiatku jarného rojenia podkôrneho hmyzu. Osobitnú pozornosť treba venovať novej
kalamite zo zimy 2005/2006. Kmene v takýchto porastoch je nutné spracovať čo najskôr.
Použiť systém vnadenia kmeňov. Do všetkých rizikových porastov inštalovať bariéry
lapačov. Lapače inštalovať jednotlivo iba sporadicky (na monitoring a ako signálne
lapače). Na vhodných miestach inštalovať lapáky pre jarné a najmä letné rojenie.
Monitorovať stav napadnutia ležiacej kalamity, porastových stien a vnútra porastov.
V prípade objavenia ohnísk premnoženia okamžite realizovať sanitárnu ťažbu (drevo
z porastov odstrániť, alebo odkôrniť alebo chemicky ošetriť a ponechať v porastoch).
• Opatrenia boli konkretizované pre jednotlivé porasty.
• Odhadol sa vývoj pre rok 2007. Do roku 2007 nevstupujeme veľmi optimisticky.
V porastoch sa nachádza veľmi málo ležiacej hmoty, ktorá by mohla byť napadnutá
podkôrnym hmyzom. Zostávajú už len stojace porasty, ktoré sú mnohokrát oslabené
prísuškom, majú narušené koreňové systémy, zlú provenienciu, nízku stabilitu alebo sú
inak náchylné na prípadný atak.
• Nápor na porasty bude v roku 2007 gradovať a bude silnejší ako v roku 2005 aj ako v roku
2006 (najsilnejší po kalamite). Zastavenie šírenia bude možné len zodpovednou
realizáciou všetkých dostupných a prípustných opatrení. V chránených územiach bude
okrem prístupu orgánov štátnej správy limitujúcou aj pôvodnosť porastov a ich prirodzená
rezistencia. Očakávame predovšetkým nápor na porastové steny, rozširovanie ohnísk vo
vnútri porastov a nalietavanie na všetku ležiacu a pre vývoj vhodnú hmotu.
Okrem vyššie uvedených prác sa v rámci všetkých troch projektov priebežne
zabezpečovala konzultačná a poradenská činnosť podľa požiadaviek ŠL TANAP-u a MP SR.
Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Gestori za MP SR SL:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Vytvorenie geodatabázy údajov o poľovných revíroch
na Slovensku (Poľovnícky GIS)
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
RNDr. Anna Levčíková, Ing. Leopold Dugovič
1. 5. 2006 – 31. 12. 2006
1 300 tis. Sk
1 301 tis. Sk

Cieľom úlohy, ktorej realizácia je plánovaná na roky 2006 a 2007 je vytvorenie
geodatabázy údajov o poľovných revíroch na Slovensku (Poľovnícky GIS). Úloha je súčasťou
aktualizovanej koncepcie integrovaného geografického informačného systému v rezorte
pôdohospodárstva (IGIS RP) a iniciovali ju pracovníci špecializovanej štátnej správy,
pre ktorých bude jej výsledok užitočnou pomôckou pre ich činnosť na úseku poľovníctva.
Metodika vytvorenia „Poľovníckeho GIS-u“ bola spracovaná na základe skúseností získaných
pri riešení pilotného projektu v roku 2005, pripomienok pracovníkov štátnej správy
vznesených pri jeho prezentácii, ako aj poznatkov pracovníkov Výskumného ústavu
pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) získaných pri tvorbe Geografického informačného
systému o pôdach Slovenska a tvorbe veterinárneho GIS-u. V roku 2006 sa na úlohe vykonali
nasledovné práce:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

vypracovala sa metodika vytvorenia „Poľovníckeho GIS-u“, ktorá obsahuje organizačné
zabezpečenie a vecný postup riešenia úlohy doplnený rozpočtom a časovým
harmonogramom,
v rámci prípravných prác sa zabezpečili podkladové vrstvy objektov jednotnej polohovej
lokalizácie a vrstvy polohovo orientačného charakteru,
na NLC sa vytlačili podkladové mapy v mierke 1:25 000, ktoré obsahovali raster ortofoto
snímku Slovenska a vybrané vrstvy objektov jednotnej polohovej lokalizácie (spolu
920 listov formátu A3),
uskutočnilo sa školenie poverených pracovníkov špecializovanej štátnej správy na úseku
poľovníctva, zamerané na zakresľovanie hraníc poľovných revírov do podkladových máp
(ktoré im boli pritom distribuované) podľa právoplatných rozhodnutí,
po zakreslení hraníc všetkých poľovných revírov na Slovensku (1 807 revírov)
do podkladových máp boli tieto sústredené na NLC,
pracovníci NLC začali vektorizáciu hraníc a do konca roka 2006 boli zvektorizované
hranice poľovných revírov na približne 1/10 územia Slovenska,
paralelne s vektorizáciou sa zabezpečovalo vybudovanie topologických vzťahov
v polygónovej vrstve, kontrola a následná korekcia hraníc,
pracovalo sa na tvorbe plnohodnotnej internetovej aplikácie, ktorá umožní po ukončení
riešenia projektu sprístupnenie „Poľovníckeho GIS-u“ prostredníctvom internetu všetkým
oprávneným používateľom (špecializovaná štátna správa, MP SR, atď.),
pripravil sa návrh postupu prác na zabezpečenie riešenia úlohy v roku 2007.

Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Gestor za MP SR SL:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Národná inventarizácia a monitoring lesov SR (NIML SR)
NLC – LVÚ Zvolen
prof. Ing. Štefan Šmelko, DrSc.
Ing. Eduard Greppel
1. 1. 2006 – 31. 12. 2006
8 000 tis. Sk
8 194 tis. Sk

Cieľom úlohy riešenej v období od 1. 7. 2004 do 31. 12. 2007 je vytvoriť nový systém
na permanentné sledovanie stavu a vývoja všetkých lesov v SR na celoštátnej a regionálnej
úrovni výberovým spôsobom a prvú inventarizáciu realizovať v rokoch 2005-2006.
Východiskom je projekt NIML schválený komisiou MP SR. V roku 2006 sa vykonalo:
•

Overovanie a kompletizácia bázy údajov z terénneho zisťovania v roku 2005
Týkalo sa údajov charakterizujúcich viac ako 100 znakov a veličín na 775 založených
inventarizačných plochách (52 % z celkového plánovaného počtu) a 81 kontrol.

•

Príprava, realizácia a kontrola terénneho zberu údajov v roku 2006
− Vypracovali sa inovované pracovné postupy a vydali sa v knižnej forme.
− Vytvorilo sa 5 trojčlenných inventarizačných skupín, všetky z pracovníkov NLC (štyri
z ÚLZI, jedna úplne nová z Lesoprojektu) a jedna kontrolná skupina, uskutočnilo sa
ich dôkladné zaškolenie.
− Založených bolo 711 inventarizačných plôch, z toho 77 sa overilo kontrolou. Odobralo
sa 3 189 pôdnych vzoriek a 1 242 vývrtov zo stojacich stromov na určenie veku.

•

Príprava modelov a algoritmov pre spracovanie a zovšeobecnenie údajov NIML SR
2005-2006
Tvorí teoretický základ celej NIML SR a riešila sa postupne vo väzbe na zvolený
výberový dizajn a informačné spektrum inventarizácie tak, že sa jednotlivé čiastkové moduly
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vypracúvali vo viacerých variantoch a ich vhodnosť sa priamo overovala na databáze získanej
v roku 2005. Vyhotovili a preverili sa tieto modely a algoritmy:
− Vyhľadávanie chybových údajov nesplňujúcich definované kritériá.
− Doplnenie údajov o výške a objeme pre neúplné stromy, korunové a kmeňové zlomy.
− Spracovanie údajov z kombinovaného zisťovania odhad/meranie pri výške a dĺžke
koruny stromov na IP (obsahuje výpočet opravných kvocientov q = meranie/odhad,
štatistický test diferencie q voči 1,00, rozhodnutie, či je korekcia odhadu odôvodnená
a samotnú korekciu odhadov, ak sa potvrdí jej potreba).
− Skompletizovanie sústavy objemových rovníc v = f(d,h) pre výpočet objemov
a sortimentov dreva na IP s využitím výsledkov doterajšieho výskumu na Slovensku.
− Biometrický model vzťahov medzi rastovým stupňom, vekom a taxačnou bonitou
na IP ako podklad pre overenie správnosti, prípadne korekciu stanovenia rastovej
a vekovej vyspelosti porastu.
− Biometrický model na kvantifikáciu objemu ležiacej tenčiny o hrúbke 1-7 cm, v
ktorom vstupnými veličinami sú odhadnutá pokryvnosť (m2) husto vedľa seba
poukladanej tenčiny na IP a jej odmeraná priemerná hrúbka (cm). Tesnosť modelu je
mimoriadne vysoká (R2 = 0,8).
− Regresný model pre určenie objemu pňa po zrúbaných alebo odumretých stromoch,
odvodený bol z matematického vyjadrenia tvaru kmeňa stromov a poskytuje priamo
objem pňa s kôrou v m3 zodpovedajúci odmeranej výške a hrúbke pňa na hornej reznej
ploche.
− Biometrické modely pre spracovanie a zovšeobecnenie údajov z inventarizačných
plôch na celé inventarizované územie, diferencované podľa toho, či ide o veličinu
kvantitatívnu alebo kvalitatívnu, porastovú alebo stromovú, a tiež v závislosti od typu
inventarizačnej plochy.
− Interpretácia ortofotomapy na 12 276 interpretačných plôškach v sieti 2x2 km za
účelom identifikácie a zistenia výmery kategórie „les“ a „neles“ a vzájomného
prepojenia snímkovej a terestrickej inventarizácie.
•

Príprava dátového skladu, rutinného softvéru a informačného systému NIML SR
Zabezpečuje jednotné uloženie, ochranu a správu celej databázy NIML na serveri NLC,
vypracovanie softvérových balíkov na spracovanie databázy a vyhotovenie súhrnných
výstupov z NIML i na všestrannejšie využitie údajov pre iné úlohy a projekty.

•

Priebežné publikovanie informácií o NIML SR
V roku 2005 bolo vydaných 5 titulov, v roku 2006 k nim pribudli ďalšie – knižná
publikácia (inovovaná metodika terénneho zberu údajov), skladačka o NIML v slovenskej
a anglickej verzii a 5 príspevkov na workshopoch a vedeckých konferenciách (2 doma,
3 v zahraničí – Portugalsko, Ukrajina).

•

Celkové zhodnotenie
Riešenie úlohy prebiehalo v úplnom súlade s koncepciou NIML, všetky plánované
výkony sa realizovali v požadovanom rozsahu a kvalite. Vytvorené sú všetky predpoklady
pre úspešné ukončenie úlohy v roku 2007. Do určitej miery problematickým bolo finančné
zabezpečenie, pretože celková čiastka 9,0 mil. Sk (v zmysle úsporných opatrení vlády SR
skrátená o cca 1,0 mil. Sk) nestačila pokryť všetky oprávnené náklady vrátane
neočakávaných opráv prístrojového vybavenia, nákupu náhradných súčiastok technológie
Field-Map a ďalších meracích pomôcok a časť riešiteľských kapacít pre NIML sa na LVÚ
musela zabezpečiť aj z iných zdrojov.
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•

Overovanie a kompletizácia bázy údajov z terénneho zisťovania v roku 2005
Týkalo sa 775 založených inventarizačných plôch (52 % z celkového plánovaného počtu)
a 81 (10,5 %) opakovaných kontrol. Získaná databáza obsahujúca informácie o vyše
100 znakoch a veličinách sa podrobila exploratívnej analýze a pripravila sa na ďalšie
spracovanie.

•

Príprava, realizácia a kontrola terénneho zberu údajov v roku 2006
V druhom roku inventarizácie sa pozornosť sústredila na včasné a kvalitné ukončenie
terénneho zisťovania. Vypracovali sa inovované pracovné postupy a vydali sa v knižnej
forme. Pripravil sa plán a všetky potrebné databázové a mapové podklady na založenie
ďalších vyše 700 inventarizačných plôch. Vytvorilo sa 5 trojčlenných inventarizačných
skupín, všetky z pracovníkov NLC (štyri z ÚLZI, jedna úplne nová z Lesoprojektu)
a uskutočnilo sa ich dôkladné zaškolenie. Kontrolu, usmerňovanie prác a riešenie
všetkých aktuálnych problémov vykonávala kontrolná skupina z LVÚ, podobne ako
v roku 2005. Od polovice apríla do konca októbra 2006 bolo založených
711 inventarizačných plôch a z toho bolo 77 plôch skontrolovaných, resp. založených za
spoluúčasti kontrolnej skupiny. Odobratých bolo 3 189 pôdnych vzoriek a 1 242 vývrtov
zo stojacich stromov na určenie veku. Terénne práce prebiehali na dobrej odbornej
a organizačnej úrovni, vážnejšie nedostatky sa nevyskytli, metodické a praktické
nejasnosti sa riešili priebežne v osobnom a telefonickom styku. Komplexne sa prerokovali
a kladne zhodnotili na spoločnom záverečnom stretnutí vedenia NIML so všetkými
inventarizačnými skupinami v novembri 2006.

•

Príprava modelov a algoritmov pre spracovanie a zovšeobecnenie údajov NIML SR
2005 – 2006
Táto časť tvorí teoretický základ celej NIML SR a riešila sa postupne vo väzbe na zvolený
výberový dizajn a informačné spektrum inventarizácie tak, že sa jednotlivé čiastkové
moduly vypracúvali vo viacerých variantoch a ich vhodnosť sa priamo overovala
na databáze získanej v roku 2005. Vyhotovili a preverili sa tieto modely a algoritmy:
− Vyhľadávanie chybových údajov nesplňujúcich definované kritériá.
− Doplnenie údajov o výške a objeme pre neúplné stromy, korunové a kmeňové zlomy.
− Spracovanie údajov z kombinovaného zisťovania odhad/meranie pri výške a dĺžke
koruny stromov na IP (obsahuje výpočet opravných kvocientov q = meranie/odhad,
štatistický test diferencie q voči 1,00, rozhodnutie, či je korekcia odhadu odôvodnená
a samotnú korekciu odhadov, ak sa potvrdí jej potreba).
− Skompletizovanie sústavy objemových rovníc v = f(d,h) pre výpočet objemov
a sortimentov dreva na IP s využitím výsledkov doterajšieho výskumu na Slovensku.
− Biometrický model vzťahov medzi rastovým stupňom, vekom a taxačnou bonitou
na IP ako podklad pre overenie správnosti, prípadne korekciu stanovenia rastovej
a vekovej vyspelosti porastu.
− Biometrický model na kvantifikáciu objemu ležiacej tenčiny o hrúbke 1-7 cm,
v ktorom vstupnými veličinami sú odhadnutá pokryvnosť (m2) husto vedľa seba
poukladanej tenčiny na IP a jej odmeraná priemerná hrúbka (cm). Tesnosť modelu je
mimoriadne vysoká (R2 = 0,8).
− Regresný model pre určenie objemu pňa po zrúbaných alebo odumretých stromoch,
odvodený bol z matematického vyjadrenia tvaru kmeňa stromov a poskytuje priamo
objem pňa s kôrou v m3 zodpovedajúci odmeranej výške a hrúbke pňa na hornej reznej
ploche.
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− Biometrické modely pre spracovanie a zovšeobecnenie údajov z inventarizačných
plôch na celé inventarizované územie, ktoré sa riešili, navrhli a experimentálne overili
diferencovane podľa toho, či ide o veličinu kvantitatívnu alebo kvalitatívnu, porastovú
alebo stromovú a tiež v závislosti od typu inventarizačnej plochy.
− Interpretácia ortofotomapy na 12 276 interpretačných plôškach v sieti 2x2 km
za účelom identifikácie a zistenia výmery kategórie „les“ a „neles“ a vzájomného
prepojenia snímkovej a terestrickej inventarizácie.
•

Príprava dátového skladu, rutinného softvéru a informačného systému NIML SR
Nadväzuje na terénny zber údajov a vypracované biometrické modely a algoritmy. Má
zabezpečiť jednotné uloženie, ochranu a správu celej databázy NIML, vypracovanie
softvérových balíkov na spracovanie databázy, vyhotovenie súhrnných výstupov NIML
a súčasne vytvorenie podmienok pre všestrannejšie využitie získanej bázy údajov
a algoritmov aj pre iné účely v rámci NLC a MP SR.

•

Priebežné publikovanie informácií o NIML SR
Má za cieľ oboznamovať odborné a vedecké kruhy s problematikou NIML SR, jej
poslaním, celkovou koncepciou, metodikou terénneho zberu údajov a biometrickými
postupmi ich spracovania a hodnotenia. V roku 2005 bolo vydaných 5 titulov - jedna
knižná publikácia (podrobné pracovné postupy NIML), skladačka ako základná
informácia o NIML a 3 referáty na odborných a vedeckých podujatiach. V roku 2006
k nim pribudli ďalšie – knižná publikácia (inovovaná metodika terénneho zberu údajov),
skladačka o NIML v slovenskej a anglickej verzii a 5 príspevkov na workshopoch
a vedeckých konferenciách (2 doma, 3 v zahraničí – Portugalsko, Ukrajina).

•

Celkové zhodnotenie
Riešenie úlohy prebiehalo v úplnom súlade s koncepciou schválenou a upresnenou
na zasadnutí Metodickej a technickej rady NLC pre NIML SR dňa 9. marca 2006. Všetky
plánované výkony sa realizovali v požadovanom rozsahu a kvalite. Vytvorené sú všetky
predpoklady pre úspešné ukončenie úlohy v roku 2007. Do určitej miery problematickým
bolo finančné zabezpečenie, pretože celková čiastka 9,0 mil. Sk (v zmysle úsporných
opatrení vlády SR skrátená o cca 1,0 mil. Sk) nestačila pokryť všetky oprávnené náklady
vrátane neočakávaných opráv prístrojového vybavenia, nákupu náhradných súčiastok
technológie Field-Map a ďalších meracích pomôcok a časť riešiteľských kapacít
pre NIML na LVÚ sa musela zabezpečiť aj z iných zdrojov.

Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Gestor za MP SR SL:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Monitoring lesov a environmentálnych interakcií
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Ing. Juraj Balkovič
1. 1. 2006 – 31. 12. 2006
5 000 tis. Sk
5 000 tis. Sk

Ciele programu monitoringu sú:
• poskytovať periodický prehľad o priestorových a časových zmenách v stave lesa
vo vzťahu k antropogénnym a prírodným stresovým faktorom v širšom európskom
a národnom merítku (I. úroveň),
• prispieť k lepšiemu pochopeniu vzťahov medzi stavom lesných ekosystémov a stresovými
faktormi, hlavne znečistením ovzdušia, prostredníctvom intenzívneho monitoringu
na vybraných trvalých výskumných plochách (II. úroveň),
• získať a zovšeobecniť informácie o procesoch v lesných ekosystémoch,
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•
•
•

kooperovať s ďalšími ICP (najmä ICP Modelling and Mapping – prispievať k podkladom
pre výpočty a overovať modely kritických úrovní a záťaží),
spolupracovať s ostatnými environmentálnymi monitorovacími programami za účelom
poskytnutia informácií o ostatných dôležitých problémoch, ako napríklad o klimatických
zmenách a biodiverzite v lesoch,
poskytnúť zodpovedajúce informácie tak politikom, ako aj verejnosti.

Práce na projekte vykonané v roku 2006:
• od začiatku roka 2006 sa pokračovalo s kontinuálne prebiehajúcimi prieskumami
monitoringu lesa a prípravou a organizačným zabezpečovaním nových aktivít,
• v rámci monitoringu I. úrovne (plochy pre periodický extenzívny monitoring) sa
priebežne uskutočňuje údržba plôch (značenie stromov, výber nových stromov a pod.),
• v rámci monitoringu II. úrovne (intenzívneho kontinuálneho a periodického monitoringu)
sa realizovali jednotlivé prieskumy v súlade s manuálmi a časovým harmonogramom,
• pokračovalo triedenie a analýza opadu z odberov predchádzajúceho roka a z aktuálnych
odberov,
• prebiehajú chemické laboratórne analýzy triedených vzoriek,
• v dňoch 24. 7.-18. 8. sa uskutočnilo hodnotenie zdravotného stavu lesov v rámci
20. monitorovacieho cyklu. Súčasťou tohto cyklu bolo aj podrobné hodnotenie biotických
škodlivých činiteľov a príčin poškodenia drevín expertmi Lesníckej ochranárskej služby,
• na základe podkladov z Požiarnotechnického expertízneho ústavu MV SR sa spracovali
a vyhodnotili základné informácie o lesných požiaroch na Slovensku, ktoré boli zaslané
do JRC v Ispre,
• priebežne sa zabezpečovala komunikácia medzi Európskou komisiou (DG Env.) a NLC
ako orgánom povereným implementáciou Nariadenia 2152/2003 „Forest Focus“
na národnej úrovni,
• pripravili a zaslali sa požadované dokumenty v súvislosti so vznikom nového právneho
subjektu – NLC ako nástupcu LVÚ vo vzťahu k Európskej komisii,
• prebehli prvé konzultácie na MŽP SR k budúcej príprave národných ročných pracovných
plánov LIFE+ a k možnému zaradeniu projektu monitoringu lesa do tohto plánu.
Uskutočnili sa pracovné cesty na nasledovné podujatia a pracovné stretnutia spojené
s postupom implementácie národných programov Forest Focus a prípravou dokumentov
k monitoringu lesov v rámci pripravovaného inštrumentu EÚ na environmentálne projekty
LIFE+:
• pracovné stretnutie, ktoré organizoval DG Environment Európskej komisie, k národným
programom Forest Focus na roky 2005–2006. Brusel, 31. 1.–1. 2. 2006,
• 92. zasadnutie Stáleho lesníckeho výboru Európskej komisie (Standing Forestry
Committee - SFC), hlavné témy rokovania - Forest Focus, Program monitoringu lesa,
LIFE+. Brusel, 24. 2. 2006,
• rokovanie o finančnej implementácii národných programov Forest Focus. JílovištěStrnady, 20. 6. 2006,
• pracovné stretnutie k príprave zmlúv národných programov Forest Focus 2005–2006
a k príprave finančného inštrumentu LIFE+. Brusel, 3. 7. 2006,
• pracovné stretnutie k stavu monitoringu v rámci schémy Forest Focus a k príprave
programu monitoringu lesa v súlade s FAP v rámci finančného inštrumentu LIFE+.
Brusel, 8. 9. 2006,
• workshop k definovaniu cieľov, štruktúry a náplne európskeho systému monitoringu lesov
(EFMS), Paríž, 23.–26. 9. 2006,
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účasť na 95. zasadnutí Stáleho lesníckeho výboru (Standing Forestry Committee)
Európskej komisie (hlavné témy rokovania - Forest Focus, Program monitoringu lesa,
LIFE+), Brusel, 2. 10. 2006.

V záujme vyjasnenia postupov pri on-line predkladaní údajov do dátového centra v JRC
a vysvetlenia postupov overenia správnosti dát a ich oprave, resp. potvrdení, po troch
stupňoch kontroly bolo zorganizované stretnutie, na ktorom sa tiež zúčastnil pracovník NLC:
o pracovné stretnutie zamerané na spôsob odosielania dát a vyplňovania formulárov (Forest
Focus Data Submission Workshop). Ispra, 14.-15. 11. 2006.
Odborné pracovné stretnutia so zameraním na jednotlivé prieskumy a zisťovania
v rámci monitoringu sa naďalej uskutočňujú v rámci existujúcich štruktúr ICP Forests. V roku
2006 sa uskutočnili pracovné cesty na nasledovné mítingy:
• pracovné stretnutie pre lesné pôdy (Forest Soil Expert Panel Meeting). Alton, Veľká
Británia, 28.-31. 3. 2006,
• 22. Task Force Meeting programu ICP Forests. Tallin, Estónsko, 20.-24. 5. 2006,
• pracovné stretnutie pre depozíciu (Expert Panel on Deposition), Ski, Nórsko, 27. 9.–
1. 10. 2006.
NLC – LVÚ Zvolen ako National Focal Point programu ICP Forests v roku 2006
zorganizoval vo Zvolene medzinárodný kalibračný a porovnávací kurz na hodnotenie
defoliácie a poškodenia buka a duba – International Cross-comparison Course (ICC 2006)
v dňoch 21.–23. 8. 2006.
Keďže Slovenská republika v roku 2007 hostí 23. Task Force Meeting programu ICP
Forests, v roku 2006 sme tiež začali prípravu pre usporiadanie tohto podujatia (uskutoční sa
v dňoch 12.–16. mája 2007 vo Zvolene).
Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Gestor za MP SR:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

BioSoil v rámci schémy EÚ Forest Focus
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Ing. Juraj Balkovič
1. 1. 2006 – 31. 12. 2006
3 000 tis. Sk
3 138 tis. Sk

Začiatkom roka prebehli prípravné práce pre organizačné, technické a odborné
zabezpečenie všetkých troch modulov demonštračného projektu BioSoil (pôda – I. úroveň,
pôda – II. úroveň a biodiverzita). S predpokladanými pracovnými skupinami pre terénne
práce v rámci pôdnych modulov sa uskutočnili pracovné stretnutia spojené so školením
pre klasifikáciu pôd podľa WRB a inštruktážou pre terénne práce. V júni začali
na monitorovacích plochách I. úrovne odbery vzoriek pre chemické analýzy, pre určenie
objemovej hmotnosti a pre klasifikáciu pôd, ako aj záznamy o opise pôdneho profilu
pre klasifikáciu pôd na TMP.
V rámci modulu „Biodiverzita“ sa uskutočnila zahraničná pracovná cesta pre overenie
postupov pri meraní a zázname indikátorov biodiverzity a pre finalizáciu manuálu. Začali tiež
reálne terénne práce na monitorovacích plochách, ktorých cieľom je zistiť a následne hodnotiť
stav vybratých priamych a nepriamych indikátorov biologickej diverzity – z hľadiska
druhovej diverzity rastlín, typov lesa, štruktúry porastov a mŕtveho dreva. Zároveň s tým
prebieha nové zameriavanie geografických súradníc plôch pomocou GPS pre verifikáciu,
resp. spresnenie súradníc v databázach monitoringu.
V druhej polovici roka 2006 pokračovali terénne práce v rámci všetkých troch modulov
projektu, postupne prebieha klasifikácia pôd a vyhodnocovanie chemických analýz
odobratých vzoriek z pôdnych profilov. Rovnako pokračovali práce v teréne aj v module

82

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2006

biodiverzity, všetky výsledky prieskumov a meraní sa zaznamenávajú do terénnych
zápisníkov, a postupne sa editáciou prenášajú do elektronickej formy. Po spracovaní budú
údaje odoslané do koordinačného centra, ktorým pre modul biodiverzity je EU/ICP Forest
Group on Forest Biodiversity v spolupráci s JRC v Ispre. V rámci projektu BioSoil bolo
zorganizované pracovné stretnutie koncom roka 28 - 29. 11. 2006 v Taliansku (Ispra),
na ktorom zástupcovia jednotlivých krajín prezentovali výsledky za tento rok, zastúpené bolo
aj Slovensko.
V roku 2007 je naplánované pokračovanie v terénnych prácach a následné spracovanie
údajov podľa pôvodného manuálu k projektu.
Názov projektu:

Zachovanie genetických zdrojov a biodiverzity lesných
drevín
Riešiteľský ústav:
NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Roman Longauer, CSc.
Gestor za MP SR:
Ing. Milan Benkovič
Doba riešenia:
2006
Plánované náklady:
1 500 tis. Sk
Skutočné náklady:
1 563 tis. Sk
Účelom úlohy je prostredníctvom praktických opatrení, podporného výskumu
a odbornej pomoci realizovať Národný program ochrany lesných genetických zdrojov MP SR
na r. 2005–2009, a tým plniť záväzky SR vyplývajúce z:
• Dohovoru o biologickej diverzite, Národnej stratégie zachovania biodiverzity a Akčného
plánu pre implementáciu národnej stratégie zachovania biodiverzity,
• Ministerských konferencií o ochrane lesov v Európe a členstva v Európskom programe
pre lesné genetické zdroje (EUFORGEN),
• nariadenia Rady (ES) 870/2004 o zachovaní, charakterizácii, zhromažďovaní a použití
genetických zdrojov v poľnohospodárstve, zákona NR SR č. 217/2004 Z. z. a nariadení
EK k smernici Rady 1999/105/ES o obchode s lesným reprodukčným materiálom (článok
17),
• členstva v schéme OECD pre lesný reprodukčný materiál.
V rámci plnenia schváleného zadania na rok 2006 sa:
• pre Stály výbor Európskej komisie pre množiteľský materiál pri GR SANCO v zastúpení
SR vypracovali 3 stanoviská, týkajúce sa obchodu s lesným reprodukčným materiálom
na spoločnom trhu EÚ. Pre Schému OECD sa spracoval prehľad uznaných zdrojov
a lesného reprodukčného materiálu, certifikovaného podľa pravidiel EÚ a OECD.
• Pre program EUFORGEN sa okrem administratívnych a technických úloh vypracovala
správa o inštitucionálnom rámci ochrany a využívania lesných genetických zdrojoch v SR.
Pre akciu EÚ COST-E42 sa spracoval prehľad uznaných zdrojov semena cenných
listnáčov.
• Na Biologickej základni NLC Gabčíkovo sa zabezpečila starostlivosť o archív klonov,
matečnice a výsadby vegetatívne množených drevín. V rámci obnovy matečnice
a klonového archívu topoľov a vŕb sa získal a pestoval materiál 31 klonov topoľov a vŕb.
• Prirodzená variabilita a kvalita genetických zdrojov jaseňa štíhleho a úzkolistého
a topoľov sa vyhodnotila na 7 pokusných plochách.
• Doplnila sa pokusná plocha topoľov bielych, na ďalšie overenie sa pestovali sadenice
12 proveniencií dubov a zozbieralo semeno vrúbľovancov 30 výberových stromov jaseňa.
In vitro sa množili 3 perspektívne klony agáta.
• Vypracovali sa návrhy uznávacích listov klonov, ktoré sú zdrojmi LRM kategórií
Testovaný a Kvalifikovaný.
• Vytvorila sa GIS informačná vrstva uznaných porastov pre zber semena v SR.
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Vyhodnotil sa stav, navrhli opatrenia a spracovala dokumentácia génových základní
a semenných porastov lesných drevín TANAP-u.
Pre MP a MF sa vypracovali podklady pre verejné obstaranie tovarov a služieb v rámci
projektu Prechodného fondu EÚ Podpora vnútroštátneho kontrolného systému LRM.
Vypracoval sa návrh a po prijatí začal riešiť projekt oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA
SlovakAid) Pomoc pri obnove a ochrane lesov v Srbsku.
Pripravil sa kontrakt projektu EÚ v rámci programu GENRES Európsky informačný
systém pre lesné genetické zdroje.
Vypracovali sa 3 odborné prezentácie, 1 pôvodná práca, 2 vyžiadané správy, 3 stanoviská
a posudky v oblasti ochrany genetických zdrojov a biodiverzity lesov.

Názov úlohy:
Lesnícka ochranárska služba
Riešiteľský ústav:
NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Andrej Kunca, PhD.
Gestor za MP SR SL:
Ing. Juraj Balkovič
Doba riešenia:
1. 1. 2006 – 31. 12. 2006
Plánované náklady:
4 300 tis. Sk
Skutočné náklady:
4 364 tis. Sk
Správa o činnosti Lesníckej ochranárskej služby v roku 2006 podľa zadania sekcie
lesníckej MP SR analyzuje zdravotný stav lesov Slovenska podľa škodlivých činiteľov
a regiónov. Obsahuje prehľad aktivít LOS, kontroly výskytu škodcov, poradenstvo,
inštruktáže a školenia, spoluprácu s orgánmi štátnej správy a s partnerskými organizáciami,
harmonizáciu skúšania a registrácie prípravkov na ochranu lesa s predpismi EÚ.
Realizácia pôvodne plánovaných činností bola v roku 2006 limitovaná krátením
plánovaných prostriedkov o takmer 10 % (zo 4 500 tis. na 4 100 tis. Sk). Prioritne preto boli
zabezpečené úlohy súvisiace s premnožením kalamitných škodcov (mníška veľkohlavá
a podkôrny hmyz):
Spracovanie elaborátu ”Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2005
a ich prognóza na rok 2006“:
• spracovali sa hlásenia od 3 040 subjektov z plochy 1 697 tis. ha, čo je cca 85 % LPF,
• vydal sa plnofarebný účelový elaborát „Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska
za rok 2005 a ich prognóza na rok 2006“,
• elaborát vyšiel v náklade 500 výtlačkov s rozsahom 89 strán a bol vydaný ako účelová
publikácia NLC (ISBN 80-88853-99-0),
Zorganizovanie seminára ”Aktuálne problémy v ochrane lesa 2006”:
• seminár sa uskutočnil v dňoch 6. a 7. apríla 2006 v priestoroch Fakulty ekológie
a environmentalistiky TU vo Zvolene a SOU lesníckeho v Banskej Štiavnici,
• prítomných bolo 213 registrovaných účastníkov,
• prednesených 29 referátov bolo vydaných v zborníku zo seminára (ISBN 80-88853-97-4)
v rozsahu 171 strán a v náklade 250 ks.
Kontrola a monitorovanie výskytu kalamitných a karanténnych škodcov. Spolupráca
s orgánmi štátnej správy, s vlastníkmi a obhospodarovateľmi lesov pri riešení problémov,
pri realizácii veľkoplošných zásahov, návrhov opatrení, kontrole ich realizácie a hodnotení
účinnosti:
• koordinovalo sa veľkoplošné ošetrovanie dubových porastov proti kalamitnému
premnoženiu mníšky veľkohlavej, pričom sa letecky ošetrilo 5 538 ha ohrozených
porastov, z toho 3 513 ha na štátnych a 2 025 ha na neštátnych pozemkoch,
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vypracovali sa „Projekt ochrany lesa na území TANAP-u po vetrovej kalamite zo dňa
19. 11. 2004 pre štátne a neštátne subjekty“ pred kalamitným premnožením podkôrneho
hmyzu pre oblasti Tatier a „Projekt ochrany lesa na území OZ Beňuš po vetrovej kalamite
zo dňa 19. 11. 2004 - realizačný projekt pre rok 2006“ pre oblasť Nízkych Tatier (OZ
Beňuš),
• k 31. 3. 2006 sa zabezpečilo odovzdávanie lapačov (8 376 ks) a odparníkov (16 740 ks)
pre 106 neštátnych subjektov postihnutých Alžbetínskou vetrovou kalamitou
z 19. 11. 2004 zabezpečených z Fondu solidarity EÚ (10 mil. Sk). Súčasťou bola aj
publikácia „Ochrana smrečín proti podkôrnym škodcom na plochách po vetrovej kalamite
z 19. 11. 2004“ a zápisníky odchytov chrobákov do lapačov,
• vyhodnotil sa monitoring výskytu lykožrúta severského v roku 2005, vydalo sa
usmernenie pre jeho monitoring v roku 2006,
• zhodnotili sa projekty ochrany území okolo 5. stupňa ochrany prírody vypracovaných
ŠOP,
• podieľali sme na príprave a vyhodnotení leteckých ošetrení proti rúrkovčekovi
smrekovcovému na OZ Kriváň, LS Vígľaš, kde sa navrhlo a realizovalo letecké ošetrenie
na výmere 90 ha a proti voškám a kôrovniciam (Sacchiphantes viridis a Adelges laricis)
na OZ Čierny Balog, LS Hronec na výmere 38,5 ha a na OZ Slovenská Ľupča, LS
Predajná na výmere 90 ha.
Zabezpečenie bezplatného poradenstva, expertíznych a diagnostických stanovísk, návrh
preventívnych a supresívnych opatrení pre štátne a neštátne subjekty obhospodarujúce les.
Vypracovávanie stanovísk, posudkov, návrhov opatrení pre orgány štátnej správy.
Organizovanie a účasť na inštruktážach a školeniach:
• z celkového počtu 315 písomne podchytených a evidovaných aktivít LOS má charakter
poradenstva 131 (priama obhliadka v teréne, resp. analýza zaslaných vzoriek),
• problematika ochorenia a ochrany sadbového materiálu v lesných škôlkach sa riešila
v 13 prípadoch,
• k významnejším akciám ďalej patril Monitoring ID (114 akcií), ošetrovanie mníšky
veľkohlavej (33 akcií) a kalamita podkôrneho hmyzu (46 akcií),
• zástupcovia LOS sa aktívne zúčastnili 17 seminárov, školení, inštruktáží, vydali
9 stanovísk k projektom a ponechaniu hmoty v poraste, 8 stanovísk k registrácii
prípravkov, 3 stanoviská k certifikácii lesov, 1 pripomienku k legislatíve.
Spolupráca lesníckych ochranárskych služieb v krajinách EÚ, aktívna účasť na práci
EPPO, implementácia predpisov EÚ do národného systému ochrany lesa:
• v dňoch 21. – 22. 2. 2006 sa vo Viedni na Lesníckom výskumnom ústave uskutočnilo
rokovanie k šíreniu inváznych druhov a možnostiam ochrany,
• v dňoch 3. - 4. 4. 2006 sa jeden zástupca LOS zúčastnil na medzinárodnom ochranárskom
seminári „Škodliví činitelé v lesích Česka 2005/2006“ v Prahe,
• štyria zástupcovia LOS sa 2. - 7. 7. 2006 zúčastnili rokovania IUFRO WP 7.03.12 Invázne
druhy a medzinárodný obchod v Poľsku,
• dvaja zástupcovia LOS sa zúčastnili 11. – 14. 9. 2006 rokovania sekcie IUFRO WP
7.03.10 Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe,
• v októbri 2006 sa jeden pracovník zúčastnil tréningového pobytu k prípravkom
na ochranu lesa ponúkaným na európskom trhu v Tunisku,
• v dňoch 9. až 11. októbra 2006 hostiteľom trojstranného stretnutia LOS-iek Česka
a Poľska bolo Slovensko,
• v dňoch 15. – 18. 11. 2006 sa jeden pracovník zúčastnil na medzinárodnom seminári
„Domestic and International Experiences in Gypsy Moth Control in 2006, and Prospects
in 2007“ v Srbsku,
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LOS-ka mala svojho zástupcu aj na pracovnom stretnutí COST: COST E47 - “European
network for vegetation management: towards environmental sustanability“ v Írsku,
Waterford 10. – 15. 5. 2006 a v Rumunsku, Brašov 4. – 8. 11. 2006.
Skúšanie biologickej účinnosti a návrhy na registráciu prípravkov na ochranu lesa:
bol predložený návrh na zaregistrovanie herbicídneho prípravku Gramoxone Inteon
a insekticídneho prípravku Sumialpha 5EW pre použitie v lesoch,
pokračujú testy biologickej účinnosti fungicídneho prípravku Switch 62,5 WG, ktorý by
mohol v budúcnosti nahradiť spektrom účinnosti fungicíd Fundazol 50 WP,
v zmysle výnosu MP SR č. 3322/3/2001-100 LOS sumarizovala hlásenia subjektov
o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín spotrebovaných v lese a tento sumár predložila
ÚKSÚP-u na spracovanie.

Názov úlohy:
Komplexné zisťovanie stavu lesa (KSZL)
Riešiteľský ústav:
NLC – ÚLZI Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Ivor Rizman
Doba riešenia:
1. 1. 2006 – 31. 12. 2006
Plánované náklady:
6 000 tis. Sk
Skutočné náklady:
6 294 tis. Sk
Úloha pozostávala z činností, ktoré boli postupne riešené v rámci roka 2006.
Počas jarných kancelárskych prác boli vykonávané nasledovné činnosti:
• aktualizácia vrstiev lesníckej typológie a pedológie na základe vonkajších zistení,
• aktualizácia databázy hospodársko-úpravníckej typizácie (HÚT) pre všetky jednotky
priestorového rozdelenia lesa pre lesné hospodárske celky idúce do obnovy v roku 2006,
• vypracovanie oblastných modelov hospodárenia a zásad hospodárenia,
• spracovanie a odovzdanie častí správ o doterajšom hospodárení a o určení zásad
na vyhotovenie LHP pre lesný celok pre všetky LHC idúce do obnovy v roku 2006,
• príprava podkladov pre vonkajšie zisťovanie (príprava mapových podkladov, lustrovanie
nezrovnalostí vo vrstvách lesníckej typológie a pedológie).
Vonkajšie práce v roku 2006 boli realizované na 191,8 tis. ha.
V rámci vonkajších prác boli:
• odobraté vzorky asimilačných orgánov a vrchnej vrstvy pôdy z hĺbky 0-10 cm
pre zaistenie potrebných údajov o imisnej záťaži lesných porastov a prehodnotenie
zaradenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa do pásiem ohrozenia imisiami,
• preverené všetky avizované požiadavky vlastníkov a OLH na zmenu kategórie lesov
ochranných a hospodárskych a taktiež všetky nezrovnalosti medzi vrstvami lesníckej
pedológie a typológie a prípadne niektorými údajmi platných LHP so zameraním
na predpokladanú chybnú kategóriu lesa, prípadne nesprávne zaradenie do hospodárskeho
súboru lesných typov. Všetky navrhované zmeny kategorizácie ochranných lesov boli
prejednané s príslušnými OLH podľa príslušných LHC, LC. Zmeny kategorizácie
ochranných lesov boli vyznačené v teréne (pokiaľ išlo o nejednoznačné hranice medzi
kategóriou ochranných lesov a hospodárskych lesov).
Po skončení vonkajších prác, koncom októbra, (popr. novembra) boli vykonávané nasledovné
činnosti:
• záznam údajov o zmenách hospodársko-úpravníckej typizácie zistených v teréne a zmien
vyplývajúcich zo zmenenej legislatívy na úseku lesného hospodárstva a ochrany prírody
(zmena lesov osobitného určenia prevažne na kategóriu lesov hospodárskych, zmena
stupňov ochrany prírody z podkladov ŠOP).
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Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:
•
•
•
•
•

Geodetické a fotogrametrické spracovanie TŠMD LH
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Karol Šandorfi
1. 1. 2006 – 31. 12. 2006
6 700 tis. Sk
6 701 tis. Sk

obstaranie leteckých meračských snímok (LMS) pre tvorbu LDM a TŠMD na rok 2007,
vyhotovenie fotogrametrických projektov na 1 998 LMS,
vyhotovenie pracovných ortofotomáp: 1 319 ML ŠMO 1:5 000 = 4 200 km2 katastrálnej
výmery,
predvyhodnotenie lesníckej situácie 153,1 tis. ha LPF,
fotogrametrické vyhodnotenie na základe klasifikovaných LMS na 23 LHC.

Názov úlohy:
Geodetické a fotogrametrické spracovanie TŠMD LH
Riešiteľský ústav:
NLC – ÚLZI Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Marcela Mojžišová
Doba riešenia:
1. 1. 2006 – 31. 12. 2006
Plánované náklady:
2 550 tis. Sk
Skutočné náklady:
3 162 tis. Sk
• kontrola LDM a overenie kartografickej správnosti u vyhotoviteľov LHP,
• vydávanie mapových podkladov, leteckých snímok a ortofotomáp pre vyhotovenie LHP
2006,
• tlač provizórnych máp a kontrola výtlačkov kartografických originálov,
• porovnanie stykov hraníc medzi jednotlivými vyhotoviteľmi LHP v rámci tvorby
súvislého TŠMD,
• tvorba súvislej bezošvej mapy pre tlač TŠMD na 175,2 tis. ha LPF = 448,6 tis. ha
katastrálnej výmery, t. j. 34 LHC, vyhotovenie 1 270 mapových listov kartografických
originálov,
• tlač súvislého bezošvého TŠMD ( + výtlačky v zmysle zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.
o geodézii a kartografii).
Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Ostatné úlohy pre štátnu správu lesného hospodárstva
a poľovníctva (ŠSLHaP)
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Ján Kučera
1. 1. 2006 – 31. 12. 2006
1 016 tis. Sk
1 016 tis. Sk

Úloha pozostávala z nasledovnej činnosti:
• vypracovanie návrhov znenia príslušných ustanovení návrhu vyhlášky o ťažbe dreva
v rámci procesu jej pripomienkovania,
• analýza dopadov zákona o lesoch a vypracovanie návrhov znenia príslušných ustanovení
návrhu vyhlášky o HÚL v rámci procesu jej pripomienkovania,
• vypracovanie návrhov znenia príslušných ustanovení návrhu vyhlášky o odbornej
a technickej spôsobilosti na vyhotovenie LHP,
• vypracovanie návrhov znenia príslušných ustanovení návrhu vyhlášky o OLH,
• analýza problémových miest zákona 326/2005 o lesoch a možnosti ich riešenia v rámci
novely zákona,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

analýza dopadov a vypracovanie návrhov novelizovaného znenia príslušných stanovení
novely zákona 326/2005 o lesoch, v rámci procesu jeho pripomienkovania,
pripomienkovanie návrhu vyhlášky o ochrane lesných pozemkov,
vypracovanie návrhu znenia príslušných ustanovení návrhu usmernenia na zmenu
a úpravy predpisov LHP,
spolupráca na návrhu vyhlášky o informačnom systéme lesného hospodárstva,
analýza problematiky a vypracovanie návrhu komplexného riešenia zariadenia
energetických porastov v LHP,
vypracovanie návrhu usmernenia na zmenu názvu "prerezávka" na "prečistka" v LHP,
analýza súvisiacej problematiky a vypracovanie návrhu usmernenia na uplatňovanie
hospodárskeho spôsobu podrastového v LHP podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona 326/2005
o lesoch,
vyhotovenie návrhov tlačív k usmerneniu na zmenu a úpravy predpisov LHP,
vypracovanie stanoviska NLC k návrhu osobitného režimu hospodárenia pre lesy
v zriadených génových základniach lesných drevín,
vypracovanie rámcových zásad a postupov vyhotovovania poľovníckych projektov.

Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Metodické riadenie HÚL
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Ján Kučera
1. 1. 2006 – 31. 12. 2006
1 000 tis. Sk
1 075 tis. Sk

V rámci úlohy boli riešené tieto problematiky:
• vypracovanie metodického postupu na aplikáciu účelového hospodárskeho spôsobu
pri vyhotovovaní LHP,
• vypracovanie usmernenia pre vonkajšie práce na vyhotovenie LHP v roku 2006,
• výklad k usmerneniam HÚL a návrh dodatku k usmerneniam č. 4/95, 5/98 a 6/99 vo väzbe
na aplikáciu vyhotovenia LHP programovým riešením LHPTAX,
• vypracovanie vzoru „všeobecnej časti LHP“ a „čistopisu LHP“,
• metodická podpora v rámci vývoja programového riešenia vyhotovenia LHP,
• metodická podpora tvorby a prevádzkovania IS LH,
• zabezpečenie poradenskej činnosti v problematike HÚL na základe aktuálnych
požiadaviek,
• zabezpečenie vypracovania posudkov, stanovísk a expertíz v oblasti HÚL na základe
aktuálnych požiadaviek,
• zabezpečenie lektorskej činnosti v oblasti HÚL na základe aktuálnych požiadaviek.
Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Informatika a správa Lesníckeho informačného centra
(LIC)
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Mária Žiaková, CSc.
1. 1. 2006 – 31. 12. 2006
8 000 tis. Sk
8 000 tis. Sk

Najdôležitejšie úlohy z oblasti informatiky boli zamerané na budovanie a rozvoj
Informačného systému LH (IS LH) so všetkými jeho atribútmi a ich plnenie bolo
zabezpečované v rámci realizácie jeho jednotlivých podsystémov:
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Podsystém HÚL
• správa súborov dát LHP a TP v informačnej banke LH (IB),
• preberanie súborov údajov od vyhotovovateľov LHP z obnovených LHP, aktualizácia
súborov dát o stave lesov, vytvorenie východiskového stavu súborov dát k aktuálnemu
roku, pre výber, triedenie a spracovanie realizačných výstupov z IB podľa požiadaviek
užívateľov,
• preberanie súborov údajov z KZSL a príprava podkladov pre tvorbu nových LHP,
• príprava podkladov pre obnovy LHP v roku 2006 (v analógovej a digitálnej forme) aktualizácia údajov LHP, tlač a distribúcia aktualizovaných zápisníkov pre zápis údajov
v teréne,
• správa a údržba systému pre spracovanie LHP (LHPTAX),
• zabezpečenie kompatibility programového riešenia LHPTAX so štruktúrou dátového
skladu,
• príprava metodiky pre zapracovanie tabuľky plochovej do LHPTAX,
• zabezpečenie školenia pre užívateľov projektu LHPTAX,
• správa a údržba systému pre KZSL.
Podsystém LHE
• správa aktuálnych a archívnych súborov dát LHE v IB,
• zber, záznam, kontrola a oprava údajov z bilančných výkazov L144 a L146,
• priebežný zber a archivácia údajov zmien predpisov LHP.
Podsystém geografický
• správa údajových základní geoinformácií o lesoch SR,
• priebežná kontrola a oprava LDM odovzdaných do databanky,
• zapracovanie lesníckych digitálnych máp (LDM) – porastová pôda – ročník 2005 do GIS
a ich prepojenie na databanku,
• príprava podkladov pre jednotný lokalizačný základ (JLZ – základná komunikačná,
hydrologická a sídelná infraštruktúra),
• tvorba JLZ pre región severného a stredného Slovenska,
• príprava podkladov pre vyhotovovateľov LHP,
• poskytovanie GIS vrstiev v rámci realizácie NIML,
• príprava grafickej vrstvy cestnej siete na LPF za región Banská Bystrica,
• príprava podkladov pre projekt ŠS – budovanie Národnej infraštruktúry priestorových
informácií (NIPI).
Podsystém rezortnej štatistiky
• správa údajových základní rezortnej štatistiky,
• zabezpečenie zberu a spracovania údajov z ročných a štvrťročných rezortných
štatistických výkazov za rok 2005 a 2006, výber údajov z rezortnej štatistiky
a vyhotovenie podkladov do ZS,
• výber a spracovanie informácií zo štatistického zisťovania podľa požiadaviek užívateľov,
• výber a spracovanie podkladov do štatistickej ročenky.
Podsystém trhového spravodajstva
• zabezpečovanie zberu, spracovania a vyhodnocovania informácií o dodávkach a cenách
surového dreva podľa drevín a jednotlivých sortimentov surového dreva v tuzemsku
a na vývoz. Publikovanie výsledných informácií v Informačnom liste, na internetovej
stránke NLC a v Spravodajcovi VVÚD,
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•
•
•
•

zber a spracovanie ročného štatistického výkazu o dodávkach sejbového a sadbového
materiálu lesných drevín Sad 11-01 v tuzemsku a na vývoz v sektore štátnych
a neštátnych lesov, publikovanie informácií v Informačnom liste,
vypracovanie metodiky pre výber a spracovanie údajov z poľovných výkazov – dodávky
a ceny diviny,
priebežné sledovanie a porovnávanie vývoja cien surového dreva v ČR a krajinách EÚ,
spracovanie informácií o cenách vybraných sortimentov dreva vo vybraných krajinách EÚ
a ich publikovanie,
oboznámenie sa s projektom na vedenie burzového obchodu s drevom prostredníctvom
internetu, posúdenie možnosti jeho aplikácie v podmienkach SR.

Prierezové činnosti
• vypracovanie „Informačného štandardu – časť LHP“,
• revízia štruktúr dátového skladu,
• transformácia súborov údajov do štruktúry dátového skladu,
• tvorba aplikačného programového vybavenia pre správu IS LH (banka metód - BM)
a pre rôzne subjekty lesného hospodárstva,
• návrh osnovy na vypracovanie projektu IS ŠS,
• priebežná komunikácia s vyhotovovateľmi LHP,údržba a aktualizácia siete
spravodajských jednotiek na základe podkladov získaných za rok 2005,
• informačná podpora orgánov špecializovanej štátnej správy.
Realizačné výstupy z podsystémov IS LH a ich publikovanie
• priebežné poskytovanie informácií z informačnej banky – realizačné výstupy podľa
požiadaviek užívateľov (prehľadové tabuľky, databázy, grafy, mapy …),
• priebežné poskytovanie údajov z IS LH pre potreby pozemkových úprav,
• priebežné poskytovanie údajov z LHP pre potreby vedecko-výskumných a vzdelávacích
inštitúcií (výber, triedenie, agregácia údajov, spracovanie prehľadov na rôznych stupňoch
agregácie),
• spracovanie vybraných informácií z IS LH podľa SL MP SR a ostatných orgánov ŠS.
Poskytovanie informácií v prostredí Internetu
• vývoj webových - aplikácií na prezentáciu vybraných základných a agregovaných
informácií o lesoch SR a trhových informácií o lesných komoditách,
• príprava databáz LHP za účelom publikovania na Internete,
• overovanie možnosti výberov údajov z dátového skladu cez web rozhranie rozpracované
programové riešenie.
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5.8

Lesné hospodárske plány

Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:
Zdroj financovania:
Cieľ:

Dokončenie LHP s platnosťou k 1. 1. 2006
NLC – Lesoprojekt, neštátni vyhotovovatelia LHP pre ÚLZI
Ing. Ján Bavlšík za NLC – Lesoprojekt Zvolen
1. 1. 2006 – 31. 7. 2006
21 mil. Sk, z toho Lesoprojekt 17 mil. Sk a ÚLZI 4 mil. Sk
22,9 mil. Sk, z toho Lesoprojekt 17,036 mil. Sk, ÚLZI 5,864
mil. Sk
štátne zdroje z podprogramu 08V0203 Vyhotovenie lesných
hospodárskych plánov
dopracovať 214 LHP pre výmeru 175,2 tis. ha lesných
pozemkov, rozpracovaných v roku 2005, z toho Lesoprojekt
182 LHP na výmere 145,3 tis. ha

Realizácia:
• dopracovaných bolo 234 LHP na výmere 176,3 tis. ha, z toho Lesoprojekt 189 LHP
na výmere 145,5 tis. ha,
• odovzdané návrhy LHP na KLÚ Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Trenčín, Žilina,
Prešov a Košice v stanovených termínoch do 28. 2. 2006,
• po kancelárskom preskúmaní konceptov LHP, konania záverečných protokolov prebehli
v termínoch do 17. 7. 2006,
• všetky návrhy LHP s platnosťou od 1. 1. 2006 boli KLÚ schválené,
• štandardné náležitosti LHP boli užívateľom lesov odovzdané v priebehu roka 2006.
Dokončenie obnovy LHP zahŕňa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vyhotovenie LDM,
vyhotovenie tabuľky plochovej a prepojenie s údajmi LHP,
výber a stanovenie ťažbového ukazovateľa príslušných kategórií lesa a následná úprava
predpisov LHP v príslušných JPRL,
vyhotovenie určených prehľadov LHP,
odsúhlasenie výsledných sumárov za LHP a prerokovanie upravených predpisov JPRL
oproti prerokovaným v rámci ukončenia vonkajších prác s obhospodarovateľom lesa
a s ostatnými subjektmi,
vyhotovenie všeobecnej časti LHP,
vyhotovenie čistopisu LHP,
vyhotovenie kartografického originálu porastovej mapy, kontrola prevzateľnosti
grafických údajov správcom tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného
hospodárstva (TŠMD), kontrola databáz LHP v kontrolnom systéme,
doručenie konceptu LHP KLÚ na posúdenie a schválenie,
po schválení LHP príslušným KLÚ odovzdanie výstupov obhospodarovateľom lesov,
zapracovanie oprávnených pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z preskúmania
návrhu LHP do náležitostí LHP,
kontrola zapísateľností údajov číselnej časti LHP do databanky údajov informačného
systému hospodárskej úpravy lesov (IS HÚL),
kontrola kvality prevzateľnosti grafických údajov správcom TŠMD,
kontrola väzby medzi číselnými a grafickými databázami ako aj mapových stykov
so susediacim mapovým dielom,
protokolárne odovzdanie požadovaných databáz údajov LHP na zápis do databanky IS
HÚL a grafických údajov správcovi TŠMD,
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•

protokolárne odovzdanie súčastí LHP podľa § 40 ods. 2 zákona NR SR č. 326/2005 Z. z.
o lesoch obhospodarovateľovi lesa a orgánu štátnej správy LH.

V pôsobnosti pobočky Piešťany:
•

•
•

schvaľovanie LHP s platnosťou od 1. 1. 2006 bolo vykonané na 15 LUC v rámci KLÚ
Bratislava, KLÚ Nitra, KLÚ Banská Bystrica, KLÚ Trenčín, na LHC Podunajské
Biskupice, Stupava, Rača časť, Žel. Studienka časť, Devičany časť, Levice, Ždaňa časť,
Janova Lehota časť na celkovej výmere 25 834,33 ha. (príloha č. 4.8.1/1),
v rámci KLÚ Bratislava – došlo k omeškaniu schvaľovacieho konania kvôli odvolaniu sa
účastníka konania v súvislosti s kategorizáciou lesov,
štandardné náležitosti LHP boli užívateľom lesov odovzdané v priebehu roku 2006, okrem
LUC - ostatných subjektov na LHC Rača a Žel. Studienka - tieto boli odovzdané v roku
2007.

V pôsobnosti pobočky Žilina:
•
•
•
•
•

•
•

vykonaná obnova LHP na 69 LUC na výmere 30 195 ha na LHC: Horná Štubňa, Varín
časť, Dubeň, Párnica časť, Dolný Kubín časť, Oravský Podzámok,
koncepty LHP boli odovzdané na KLÚ v Žiline v stanovenom termíne – 28. 2. 2006,
schválený harmonogram konaní záverečných protokolov nebol zo strany KLÚ v Žiline
dodržaný,
po kancelárskom preskúmaní konceptov LHP, konania záverečných protokolov prebehli
v termínoch od 6. 6. 2006 (LHC Horná Štubňa) do 17. 7. 2006 (LHC Oravský Podzámok),
terénne preverenie správnosti mapovania a návrhov plánov hospodárskych opatrení sa
uskutočnilo na všetkých LHC za účasti: KLÚ, vyhotovovateľa LHP a zástupcu
obhospodarovateľa (OLH). Na LHC Horná Štubňa sa vonkajšej pochôdzky zúčastnili
zástupcovia Správy NP Veľká Fatra,
zo strany obhospodarovateľov neboli ani v jednom prípade vznesené námietky k návrhom
LHP. Kladné vyjadrenie k schváleniu LHP zaslal aj KÚŽP v Žiline,
všetky návrhy LHP s platnosťou od 1. 1. 2006 boli KLÚ v Žiline schválené.

V pôsobnosti pobočky Zvolen:
•

•

•
•

dokončievali sa LHP na výmere 33 081,24 ha lesných pozemkov celkom na 31 lesných
užívateľských celkoch (LUC). Z toho v pôsobnosti Krajského lesného úradu (KLÚ)
Banská Bystrica na výmere 26 626,92 ha na 12 LUC a v pôsobnosti KLÚ Košice
na výmere 6 454,32 ha na 19 LUC,
všetky LHP boli komisiami záverečných protokolov doporučené na schválenie a KLÚ
Banská Bystrica a Košice schválili všetky LHP. KLÚ Košice však po záverečnom
protokole na LHC Rudňany vyhlásil ďalšie 2 nové LUC, takže bolo potrebné znovu
rozdeliť a vyhotoviť náležitosti LHP,
celkove teda pobočka vyhotovila LHP na 33 LUC, z toho v pôsobnosti KLÚ Banská
Bystrica na 12 LUC, v pôsobnosti KLÚ Košice na 21 LUC,
v pôsobnosti KLÚ Banská Bystrica boli pri schvaľovaní problémy so získaním vyjadrení
k LHP zo strany Krajského úradu životného prostredia Banská Bystrica, pričom z tohto
dôvodu KLÚ Banská Bystrica aj žiadal o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutí
o schválení LHP.

V pôsobnosti pobočky Košice:
•

schvaľovanie LHP s platnosťou od 1. 1. 2006 bolo vykonané na 74 LUC v rámci KLÚ
Košice a KLÚ Prešov, na LHC Spišská Nová Ves, Mlynky časť, Hrabušice časť, Ľadová
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•

•
•

•

časť, Hranovnica, Spišské Bystré, Spišská Teplica, Banské, Zamutov, Lipany, Kružľov
časť, Stará Ľubovňa, Plavnica, Podolínec časť a Lipany, na celkovej výmere 56 096 ha,
v rámci KLÚ Prešov došlo v niektorých prípadoch k opozdeniu vydania schvaľovacích
rozhodnutí z dôvodu zjednocovania stanovísk s orgánmi ŽP. Na LHC Banské bolo
vykonané opakované schvaľovacie konanie v r. 2007 (už po schválení a odovzdaní LHP),
nakoľko KLÚ Prešov na prvé schvaľovacie konanie neprizval ako účastníka konania Obec
Banské. LHP bol schválený bez zmien,
štandardné náležitosti LHP boli užívateľom lesov odovzdané v priebehu roka 2006,
prevzatie prác od súkromných vyhotoviteľov LHP za III. etapu vyhotovovania LHP,
v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo zmlúv a vyplatené čiastky v rozsahu 20 %
zo zmluvne dohodnutej sumy: Lesotaxácia, s. r. o. Žilina (Ing. Bárdy), Euroforest, s. r. o.
(Ing. Mozola), Les, s. r. o. (Ing. Eliáš), Ing. Jozef Hašúľ,
prevzatie prác od súkromných vyhotoviteľov LHP za IV. etapu vyhotovovania LHP
(prevzatie súborov údajov do informačnej banky LH), v súlade so záväzkami
vyplývajúcimi zo zmlúv a vyplatené čiastky v rozsahu 10 % zo zmluvne dohodnutej
sumy: Lesotaxácia, s. r. o. Žilina (Ing. Bárdy), Euroforest, s. r. o. (Ing. Mozola), Les,
s. r. o. (Ing. Eliáš), Ing. Jozef Hašúľ.

Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:
Zdroj financovania:
Cieľ:

Rozpracovanie LHP s platnosťou k 1. 1. 2007
NLC – Lesoprojekt Zvolen
Ing. Ján Bavlšík
1. 1. 2006 – 31. 12. 2006
31 mil. Sk
32 mil. Sk
zmluvy s KLÚ – štátne zdroje z verejných súťaží
Rozpracovať 60 LHP pre výmeru 123 tis. ha lesných
pozemkov

Realizácia:
• príprava a predloženie súťažných návrhov na vyhotovenie LHP, na všetkých 80 LUC,
pričom NLC bolo úspešné na 60 LUC na výmere 123 037,04 ha,
• podrobný prehľad lesných celkov s rozpracovaním LHP v roku 2006 s platnosťou
od 1. 1. 2007,
• s jednotlivými KLÚ boli podpísané zmluvy o dielo v roku 2006 s určenými etapami prác
a ich financovanie v priebehu roka. V etapizácii prác boli určité rozdiely na jednotlivých
KLÚ, pričom boli vypracované aj niektoré dodatky k zmluvám.
Výsledok verejných súťaží na vyhotovovanie LHP v roku 2006
Rok

KLÚ

2006
2006
2006
2006
2006
2006
Spolu:

Žilina
Košice
Prešov
B. Bystrica
B. Bystrica
Bratislava

NLC – Lp ZV
pobočka
Žilina
Košice
Košice
Zvolen
Piešťany
Piešťany

93

Počet
úspešných
LC
5
9
12
31
2
1
60

Výmera v ha
20 669,63
11 615,46
46 206,07
32 779,33
6 175,54
5 591,01
123 037,04
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Rozpracovanie LHP zahŕňa:
Prípravné práce
• vypracovanie správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie LHP,
• príprava a spracovanie podkladov z katastra nehnuteľností.
Fakturácia prípravných prác bola realizovaná po predložení správ o doterajšom
hospodárení.
Vonkajšie práce
• vonkajšie taxačné práce – podrobné zistenie stavu lesa a plánovanie v JPRL,
• ukončenie vonkajších prác,
• prerokovanie opisu porastov a návrhov hospodárskych opatrení s obhospodarovateľom
lesa a ostatnými subjektami dotknutými vyhotovením LHP,
• vyhotovenie porovnávacieho výkazu starého a nového označenia JPRL,
• vyhotovenie provizórnej mapy,
• rozpracovanie lesníckej digitálnej mapy (LDM),
• editácia údajov LHP v digitálnej forme vrátane vykonania kontrol údajov.
Fakturácia vonkajších prác bola realizovaná mesačne po vypracovaní odpočtu
vykonaných prác a ich odsúhlasení a kontrole príslušnými KLÚ.
Kancelárske práce LHP rozpracovaných v roku 2006:
• vyhotovenie a odovzdanie návrhu LHP krajskému lesnému úradu do 15. decembra.
Návrh LHP obsahoval:
•
•
•
•
•
•

opis dielcov a plán hospodárskych opatrení,
záznam
z prerokovania
opisu
dielcov
a plán
hospodárskych
opatrení
s obhospodarovateľom lesa a ostatnými subjektmi dotknutými vyhotovením LHP,
porovnávací výkaz starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa
(JPRL),
provizórnu mapu, resp. sken pracovnej mapy v digitálnej forme,
predbežné sumárne údaje LHP podľa kategórie lesa a spolu za lesný celok (LC)
a jednotlivých obhospodarovateľov lesa,
hospodárske opatrenia na prvý rok platnosti plánu podľa jednotlivých dielcov.
Fakturácia tejto etapy bola realizovaná po odovzdaní všetkých 60 konceptov LHP
na príslušné krajské lesné úrady.

Konkretizácia plnenia úlohy podľa pobočiek:
•

pobočka Piešťany:
Celková spracovaná výmera na 3 LC bola 11 766,55 ha, z toho v pôsobnosti KLÚ
v Bratislave na 1 LC a výmere 5 591,01 ha a v pôsobnosti KLÚ v B. Bystrici na 2 LC
a výmere 6 175,54 ha. Obnovu LHP na 3 LC vykonali 2 pracovné skupiny pobočky v termíne
apríl až október.
Správy o doterajšom hospodárení a určení zásad pre vyhotovenie LHP na LC boli
predložené KLÚ v Bratislave a B. Bystrici v posunutom termíne z dôvodu neskorého termínu
konania verejných súťaží v marci 2006 a konania základných protokolov prebehli v júni.
Na základe uzavretých zmlúv o dielo boli práce na vyhotovení LHP rozdelené
do 4 etáp, pričom 3 etapy prebehli bez výraznejších problémov.
Do 15. 12. 2006 boli na KLÚ odovzdané koncepty LHP a do 31. 12. 2006 provizórne
mapy a porovnávacie výkazy. Dofaktúrovanie 4 etapy – schválenie LHP bude realizované
v roku 2007, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia KLÚ o schválení LHP.
• pobočka Žilina:
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Celková spracovaná výmera na 5 LC bola 21 710,84 ha, z toho v pôsobnosti KLÚ
v Žiline na 5 LC a výmere 20 669,63 ha a v pôsobnosti KLÚ v Prešove na časti 1 LC
a výmere 1 041,21 ha.
Správy o doterajšom hospodárení a určení zásad pre vyhotovenie LHP na LC boli
predložené KLÚ v Žiline v stanovenom termíne – 28. 2. 2006.
Konania základných protokolov prebehli v termínoch apríl – máj.
Na vonkajšie práce 4 pracovné skupiny nastúpili v apríli a práce boli ukončené
v októbri.
Kancelárske spracovanie prebieha od 23. 10. 2006 na všetkých LC. Termín predloženia
konceptov LHP na KLÚ v Žiline a Prešove – 15. 12. 2006 bol splnený. Do 31. 12. 2006 boli
72 užívateľom lesa odovzdané provizórne mapy a porovnávacie výkazy zo všetkých LC.
Na základe uzatvorených zmlúv o dielo, boli práce na vyhotovení LHP rozdelené do 5 etáp.
Fakturácia 1. etapy:
• prípravné práce boli realizované po predložení správ o doterajšom hospodárení.
Fakturácia 2. etapy:
• sa vykonávala dvojmesačne za ukončené vlastnícke celky.
Fakturácia 3. etapy:
• návrh LHP bol realizovaný po predložení návrhu plánu hospodárskych opatrení,
porastovej mapy a záznamu z prerokovania plánu s vlastníkmi a ostatnými fyzickými
a právnickými osobami dotknutými vyhotovením LHP v termíne po 15. 12. 2006.
Fakturácia 4. etapy:
• schválenie LHP a 5. etapy – odovzdanie LHP bude realizované po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia KLÚ o schválení LHP. Spolupráca pri vyhotovovaní LHP
s užívateľmi a OLH bola dobrá (Urbár Východná, Urbár Važec, LS Rajecké Teplice,
OO Habovka). Problémy boli s organizáciami ochrany prírody pri predkladaní podkladov
k stupňom ochrany prírody (Správa TANAP-u), ako aj pri prerokúvaní návrhov plán
hospodárskych opatrení (nerešpektovanie termínov v pozvánkach).
• pobočka Zvolen:
Vyhotovovala LHP v pôsobnosti KLÚ Banská Bystrica na výmere 32 779,33 ha lesných
pozemkov spolu na 31 lesných celkoch (LC).
Z dôvodu posunu verejných súťaží boli posunuté aj termíny odovzdania správ
o hospodárení k 31. 3. 2006. Protokoly z prerokovania správ o doterajšom hospodárení
prebehli v mesiaci jún.
Vonkajšie práce vykonalo 6 pracovných skupín v mesiacoch apríl až október. Ku koncu
roka pobočka vykonala pomernú časť prác a k 15. 12. 2006 boli odovzdané predbežné návrhy
LHP na KLÚ Banská Bystrica.
Pri prejednávaní pokynov hospodárskych opatrení nebolo možné zabezpečiť stanovisko
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici nakoľko sa prejednávania zúčastnili
iba zástupcovia CHKO.
Fakturácia za jednotlivé etapy vyhotovenia LHP bola vykonaná v zmysle zmlúv o dielo
uzavretých pre jednotlivé LC v stanovených termínoch. Počas vykonávania vonkajších prác
v rámci II. etapy rozpracovania LHP, KLÚ v Banskej Bystrici pravidelne kontroloval
a preberal mesačne práce vykonané v rámci tejto etapy.
• pobočka Košice:
V rámci pôsobnosti KLÚ Prešov vyhotovovala LHP na 12 LUC na výmere
45 164,86 ha a KLÚ Košice na 9 LC a výmere 11 615,46 ha. Celkove na obidvoch KLÚ
21 LUC a na výmere 56 780,32 ha.
Na základe uzavretých zmlúv o dielo boli práce na vyhotovení LHP rozdelené
do štyroch etáp, podobne ako u ostatných pobočiek.
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Terénne práce pri vyhotovení LHP boli najviac komplikované v rámci LHC Vysoké
Tatry a to jednak z dôvodu riešenia novej situácie po následkoch vetrovej kalamity, a tiež
z dôvodu veľkého rozsahu nekoordinovaných požiadaviek na ich zohľadnenie v LHP
od zainteresovaných orgánov a organizácií. Išlo najmä o stanoviská a požiadavky Správy
TANAP-u vo vzťahu na nejasné hranice stupňov ochrany prírody, neujasnené vlastnícke
a užívacie práva a hranice medzi ŠL TANAP-u a inými neštátnymi subjektami, resp. medzi
neštátnymi subjektami navzájom, neuzavreté vzťahy medzi ŠL TANAP-u a inými subjektami,
ktoré si nárokovali obmedzenie využívania lesných pozemkov (lanové dráhy, zjazdovky,
železnice, plynovody, vodovody, elektrovody, požiarnici).
Osobitnou problematikou bolo zapracovávanie čiastkových revitalizačných projektov
do LHP, ktoré boli finalizované až v priebehu terénnych prác. Treba konštatovať, že
zamestnanci pobočky museli vyvinúť maximálne úsilie, najmä pri riešení neuzavretých
vzťahov medzi jednotlivými subjektami.
Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Verejné súťaže na vyhotovenie LHP pre rok 2007
s platnosťou od 1. 1. 2008
NLC – Lesoprojekt Zvolen
Ing. Ján Bavlšík
1. 11. 2006 – 31. 12. 2006

Krajské lesné úrady vo svojej pôsobnosti v roku 2006 v mesiacoch november –
december vyhlásili verejnú súťaž na vyhotovovanie LHP v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a NLC – Lesoprojekt Zvolen sa kvôli obnove LHP v roku 2007
zúčastnil verejných súťaží na vyhotovenie LHP s platnosťou k 1. 1. 2008. Predložil súťažné
návrhy na vyhotovovanie LHP na všetkých 64 LUC okrem KLÚ Nitra na celkovej výmere
191 282,45 ha, úspešnosť NLC – Lesoprojekt Zvolen bola na 48 LUC o výmere
136 136,86 ha bez LUC na KLÚ B. Bystrica, z dôvodu námietok k vyhodnoteniu verejnej
súťaže na Úrad pre verejné obstarávanie zo strany neštátnych uchádzačov, preto verejná súťaž
na KLÚ B. Bystrica nie je doteraz uzavretá, čo predstavuje 11 LUC o výmere 39 518,31 ha.

KLÚ

Počet vyhlásených
LUC

Úspešnosť
NLC

Výmera v ha

Trnava
Trenčín
Žilina
Košice

8
5
7
9

4
5
2
9

12 066,84
14 200,74
23 558,15
8 338,88

Prešov

24

22

54 338,66

B. Bystrica

11

-

Spolu:

64

42

-

Termín
konania VS
r. 2006
december
december
december
november december
november december
súťaž nie je
uzavretá –
podaná
námietka

112 503,71

Zmluvy o dielo na vyhotovovanie LHP boli podpísané na všetkých KLÚ v mesiacoch
december 2006 – január 2007 s určením etapizácie podľa požiadaviek jednotlivých krajských
lesných úradov, okrem KLÚ B. Bystrica - súťaž nie je uzavretá z dôvodu podania námietok.
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5.9

Ostatné väčšie úlohy na základe zmluvných vzťahov

Názov úlohy:
Objednávateľ:
Oprávnený zástupca
vo veciach technických:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Monitoring lesných ekosystémov v roku 2006 pre potreby
plnenia medzivládnej dohody z 19. 4. 1995
MP SR
Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA spol. s r. o.
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Vladimír Bajcar
1. 1. 2006 – 31. 12. 2006

Každoročné úlohy monitorovania lesných ekosystémov v záujmovom území VD
Gabčíkovo vyplývajú zo slovensko-maďarskej medzinárodnej dohody z 19. 4. 1995 a ich
cieľom je poskytovanie informácií o vplyve opatrení, realizovaných na základe tejto dohody.
Cieľom monitorovania lesných ekosystémov je dokumentácia vývoja a zdravotného stavu
lesných porastov a ich prírodného prostredia vo vzťahu k zmenám hydrologického režimu
v oblasti VD Gabčíkovo a na základe vyhodnotenia údajov a získaných poznatkov príprava
návrhov na úpravu daného hydrologického režimu. V roku 2006 sa vykonávali merania
a hodnotenia na základe stanovenej metodiky ako v predošlých rokoch. V rámci úlohy sa
hodnotili monitorovacie plochy v derivačnom úseku VD Gabčíkovo, t. j. od nápustného
objektu v Dobrohošti po vyústenie odpadového kanála do starého koryta Dunaja, ako aj
2 monitorovacie plochy pod vyústením tohto kanála (v oblasti Medveďova a Kľúčovca), ktoré
sú mimo priameho vplyvu VD Gabčíkovo.
Vykonané činnosti:
• Na všetkých monitorovacích plochách sa vykonávali merania hladiny podzemnej vody,
a to v dvojtýždenných intervaloch v mesiacoch január, február, november a 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 a december
a v dvojtýždenných intervaloch v mesiacoch marec – september.
• Na vybraných plochách boli inštalované obvodové prírastkomery, na ktorých sa
v týždenných intervaloch odčítavali obvodové prírastky.
• Obnovilo sa číslovanie stromov na plochách.
• Vykonalo sa hodnotenie zdravotného stavu označených stromov na všetkých plochách
s fyzicky jestvujúcimi lesnými porastami v mesiacoch jún a august.
• Vykonalo sa hodnotenie bylinnej vegetácie v jarnom aspekte na všetkých monitorovacích
plochách v mesiaci máj a v letnom aspekte v mesiaci júl.
• Vykonal sa odber pôdnych vzoriek z prvých 2 pôdnych horizontov na každej
monitorovacej ploche, ktoré sa odovzdali do laboratórií NLC vo Zvolene. Vzorky boli
vyhodnotené a na základe získaných výsledkov sa vypracovala samostatná kapitola
do záverečnej správy, týkajúca sa zmien vybraných pôdnych charakteristík za stanovené
obdobie.
• Vykonalo sa biometrické meranie (výšky, hrúbky v 1,3 m) všetkých očíslovaných stromov
na všetkých monitorovacích plochách.
• Vypracovala sa záverečná správa.

97

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2006

Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Monitorovanie prírodného prostredia v oblasti vplyvu VD
Gabčíkovo – monitorovanie lesných ekosystémov v oblasti
zdrže v roku 2006
Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA spol. s r. o.
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Vladimír Bajcar
1. 1. 2006 – 31. 12. 2006

Každoročné úlohy monitorovania lesných ekosystémov v záujmovom území VD
Gabčíkovo vyplývajú zo slovensko-maďarskej medzinárodnej dohody z 19. 4. 1995 a ich
cieľom je poskytovanie informácií o vplyve opatrení, realizovaných na základe tejto dohody.
Cieľom monitorovania lesných ekosystémov je dokumentácia vývoja a zdravotného stavu
lesných porastov a ich prírodného prostredia vo vzťahu k zmenám hydrologického režimu
v oblasti VD Gabčíkovo a na základe vyhodnotenia údajov a získaných poznatkov príprava
návrhov na úpravu daného hydrologického režimu. V roku 2006 sa vykonávali merania
a hodnotenia na základe stanovenej metodiky. V rámci úlohy sa hodnotili monitorovacie
plochy v tzv. „biskupickom“ úseku s dlhodobo prevládajúcimi ekologickými podmienkami,
typickými pre tvrdé luhy a s odlišným vývojom po výstavbe VD Gabčíkovo, než tomu bolo
v dolnom úseku (Hrušov – Sap).
Vykonané činnosti:
• Na všetkých monitorovacích plochách sa vykonávali merania hladiny podzemnej vody,
a to v dvojtýždenných intervaloch v mesiacoch január, február, november a 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 a december
a v dvojtýždenných intervaloch v mesiacoch marec – september.
• Obnovilo sa číslovanie stromov na plochách.
• Vykonalo sa hodnotenie zdravotného stavu označených stromov na všetkých plochách
s fyzicky jestvujúcimi lesnými porastami v mesiacoch jún a august.
• Vykonalo sa hodnotenie bylinnej vegetácie v jarnom aspekte na všetkých monitorovacích
plochách v mesiaci máj a v letnom aspekte v mesiaci júl.
• Vykonal sa odber pôdnych vzoriek z prvých 2 pôdnych horizontov na každej
monitorovacej ploche, ktoré sa odovzdali do laboratórií NLC vo Zvolene. Vzorky boli
vyhodnotené a na základe získaných výsledkov sa vypracovala samostatná kapitola
do záverečnej správy, týkajúca sa zmien vybraných pôdnych charakteristík za stanovené
obdobie.
• Vykonalo sa biometrické meranie (výšky, hrúbky v 1,3 m) všetkých očíslovaných stromov
na všetkých monitorovacích plochách.
Názov projektu:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Optimalizačná produkcia palivovej dendromasy v podniku
Lesy SR, š. p. Banská Bystrica
Lesy SR, š. p. Banská Bystrica
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Milan Oravec, CSc.
1. 1. 2006 – 1. 12. 2006

Riešila sa problematika ťažbových technológií umožňujúcich následné štiepkovanie
korunových častí stromov. Ďalej ekologické aspekty výroby energie z drevnej biomasy.
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Názov projektu:

Sledovanie
vývoja
drevinovej
vegetácie
v lokalite
pod Jamským plesom postihnutej vetrovou kalamitou
Objednávateľ:
EKOPOLIS
Riešiteľský ústav:
NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Igor Štefančík, CSc.
Doba riešenia:
2006 – 2009
Projekt základného výskumu zameraný na pozorovanie prirodzeného procesu
revitalizácie lesa po vetrovej smršti (a to aj v podmienkach ovplyvnených človekom)
vo Vysokých Tatrách.
Špecifické ciele projektu sú nasledovné:
A. založiť premyslený a dlhodobý systém monitorovania územia, ktorý by umožnil sledovať
variabilitu vývoja a obnovy ekosystémov v tomto území, vrátane poskytnutia
a interpretácie získaných poznatkov,
B. z časti monitorovacích plôch vytvoriť sériu demonštračných objektov prístupných
pre školy a verejnosť, vrátane ich samotného sprístupnenia a realizácie edukačných
programov pre verejnosť,
C. vypracovať projekt revitalizácie predmetného územia.
V rámci plnenia jednotlivých cieľov a zámerov projektu sme v roku 2006 vykonali
nasledovné práce:
• Po podrobnej terénnej rekognoskácii predmetného územia sa uskutočnil výber
monitorovacích plôch. Celkovo sa založilo 9 monitorovacích plôch (MP), ktoré
reprezentujú 4 varianty. Založené plochy sa v teréne zamerali systémom GPS a ich stredy
boli fixované drevenými kolmi.
• V rámci zachytenia východiskového stavu sme zabezpečili fotodokumentáciu každej
založenej MP.
• Na všetkých MP S1-S9 sa začal sledovať vývoj bylinnej vegetácie, resp. vyhotovili sa
fytocenologické zápisy podľa zaužívanej metodiky lesníckej typológie Zlatníkovej školy.
• Vykonal sa súpis a klasifikácia drevinovej zložky po vrstvách a súpis s klasifikáciou
bylinnej zložky (podľa Zlatníkovej kombinovanej stupnice abundancie a dominancie).
• Na troch MP sa zachytila súčasná štruktúra drevinovej vegetácie technológiou „FieldMap“.
• V rámci klimatických charakteristík sme vykonali na 6 MP jednorazové poldenné meranie
teplôt na rôznych miestach so zameraním na zistenie rozdielov.
• V rámci vypracovania projektu revitalizácie sa vykonala podrobná rekognoskácia celého
predmetného územia z hľadiska možnosti obnovy spoločenstiev, a tiež sa vypracoval
predbežný návrh obnovného drevinového zloženia v dotknutých JPRL.
V zmysle dohody s nadáciou Ekopolis sa vypracovala priebežná správa o riešení
projektu za rok 2006.
Názov projektu:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Odborná angličtina pre zamestnancov TANAP-u
ŠL TANAP
NLC – ÚLPV Zvolen
Mgr. Dagmar Selešová
2006 – 2007

Záujem o odborné jazykové vzdelávanie sa medzi zamestnancami lesného hospodárstva
stále zvyšuje. NLC – ÚLPV reaguje na aktuálne požiadavky jednotlivých subjektov
a pripravuje kurzy s ohľadom na špecifické požiadavky záujemcov. V októbri sme zahájili
dva kurzy, pripravené na základe objednávky Štátnych lesov TANAP-u. Záujemcovia
o odbornú lesnícku angličtinu v počte 26 absolvujú kurz v dvoch skupinách – podľa stupňa
vedomostí. 13 účastníkov je zaradených do kurzu pre začiatočníkov v trvaní 150 hodín
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a ďalších 13 účastníkov do kurzu pre pokročilých, ktorí ukončia vzdelávanie po absolvovaní
120 hodín.
Na žiadosť objednávateľa sa obidva kurzy realizujú priamo v sídle TANAP-u
v Tatranskej Lomnici formou dvojdňových sústredení raz v mesiaci. Obidve skupiny
absolvovali v roku 2006 dve stretnutia v mesiacoch október – december 2006.
Názov projektu:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Preškolenie držiteľov osvedčenia pre prácu s lesným
reprodukčným materiálom
MP SR
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Pavel Maruška
október – december 2006

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, sekcia lesnícka, ako odborný garant preškolenia
držiteľov osvedčenia pre prácu s LRM, poverilo NLC – ÚLPV Zvolen technickým
a organizačným zabezpečením predmetnej aktivity.
Preškolenie bolo vykonané v dňoch 3., 4., 5. októbra 2006 a 1. decembra 2006 v zmysle
§ 27, ods. 1, písm. b zákona č. 217/2004 Z. z. o LRM.
Cieľovou skupinou boli držitelia osvedčenia odbornej spôsobilosti pre zber plodov
a semien lesných drevín, lúštenie, skladovanie a produkciu LRM a obchodovanie s LRM
v počte 137 pozvaných. Preškolenie absolvovalo 126 držiteľov osvedčenia v rozsahu 8 hodín
(4 hodiny teoretická časť, 4 hodiny praktická časť).
Názov projektu:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Certifikácia lesov
Lesy SR, š. p.
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Maroš Širgel
23. 6. 2006 – 31. 12. 2006

Vyhotovenie správy o stave lesného hospodárstva regiónu „STRED“ na výmere
264 185 ha s posúdením hospodárenia prihlásených individuálnych vlastníkov, resp.
obhospodarovateľov lesa – interný audit systému trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
vykonaný pre žiadateľa Lesy SR, š. p. Banská Bystrica, podľa platných dokumentov
a postupov Slovenského systému certifikácie lesov (SFCS).
Rozpracovanie správy o stave lesného hospodárstva regiónu „SEVER“ pre združenie
certifikácie lesov Slovenska na výmere 195 622,35 ha. Dokončenie prvej etapy t. j.
vonkajšieho zisťovania na výmere 30 863,75 ha, vrátane správ z vonkajšieho zisťovania a ich
prejednania so žiadateľom Lesy SR, š. p. Banská Bystrica.
Názov projektu:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Ocenenie lesných pozemkov a porastov pre účely projektov
pozemkových úprav vybraných katastrálnych území
v okresoch Poprad a Kežmarok
GS spol. s r. o.
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Ján Kučera (Ing. Ľubomír Valach)
1. 9. 2006 – 31. 12. 2006

Vyhotovenie odborných stanovísk ocenenia lesa predmetných katastrálnych území
(Svit, Matejovce, Štrba, Gánovce, Hozelec, Stráne pod Tatrami, Spišská Teplica, Veľký
Slavkov, Švábovce, Malý Slavkov, Bušovce, Kežmarok, Veľká Lomnica) na výmere 4,7 tis.
ha lesných pozemkov.
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Názov projektu:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nástroje
pre
integráciu
geopriestorových informácií
MP SR
NLC – ÚLZI Zvolen
doc. Ing. Ivan Herich, CSc.
1. 1. 2006 – 31. 12. 2006

a distribuované

využitie

naplnenie metainformačného katalógu NIPI lesníckymi metaúdajmi v štruktúre xml a jeho
rozšírenie o číselníky metaúdajov,
implementácia platformovo nezávislého integračného rámca na podporu WMS, WFS
služieb pre integráciu a distribúciu lesníckych priestorových údajov,
vytvorenie grafických súborov na lesnom pôdnom fonde podľa katalógu objektov NIPI
v systéme Geomedia,
spracovanie geopriestorových údajov o lesoch SR v systéme Microsoft Access
a Geomedia,
vytvorenie typov prvkov (feature) z atribútov podľa dátového modelu integračného rámca,
konfigurácia databázových štruktúr geopriestorových údajov o lesoch SR v integračnom
rámci,
publikovanie a prehliadanie LHC a KL pomocou http servera a internetového prehliadača
Gaia v režime lokálneho počítača,
publikovanie lesníckych priestorových údajov v sieti Internet v prostredí Geomedia Web
Map.

Názov projektu:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

I. etapa budovania jednotného lokalizačného základu (JLZ)
MP SR
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Zdenek Duben
1. 1. 2006 – 31. 12. 2006

V rámci riešenia úlohy JLZ bola zabezpečená vektorizácia vodstva a intravilánov
v okresoch: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto,
Martin, Námestovo, Prievidza, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Zvolen,
Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina.
Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Nadštandardy LHP
Lesy SR, š. p.
NLC – Lesoprojekt Zvolen
Ing. Ľuboš Žabka, Ing. Karol Šandorfi
1. 7. 2006 – 1. 12. 2006

Predmetom zmluvy bolo pre zabezpečenie trvalého obhospodarovania štátnych lesov
a lesov v obhospodarovaní Lesov SR, š. p. vypracovanie a dodanie úplných lesných
hospodárskych plánov (LHP) vrátane:
a) Nadštandardných výstupov LHP pre LUC v užívaní Lesov SR, š. p. s platnosťou
od 1. 1. 2006 (dokončievaných a schvaľovaných v roku 2006).
b) Výstupy LHP z aktualizácie z r. 2005 pre LUC v užívaní Lesov SR, š. p.
c) Nadštandardné výstupy LHP pre všetky lesy v obhospodarovaní Lesov SR, š. p. v LHP
platných od 1. 1. 2007, kde bol vyhotovovateľ NLC – Lesoprojekt Zvolen.
d) Vypracovanie a dodanie kompletných lesných hospodárskych plánov pre všetky lesy
v obhospodarovaní Lesov SR, š. p. na všetkých vyhlásených lesných celkoch s viacerými
obhospodarovateľmi rozpracovaných v r. 2006 s platnosťou LHP od 1. 1. 2007, kde bol
vyhotovovateľ NLC – Lesoprojekt Zvolen.
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Lesom SR, š. p. boli dodané výstupy za LO, LS a LZ ako obrysové, porastové,
organizačné a ťažbové mapy, evidenčné knižky pre LO, opis porastov a plán hospodárskych
opatrení, modely hospodárenia, tabuľka plochová, všeobecná časť LHP.
Ďalej boli poskytnuté ďalšie nadštandardné náležitosti, ako výpočet dendromasy
na úrovni JPRL a výpočet energeticky využiteľnej dendromasy, výpočet ocenenia za účelom
platenia daní na úrovni JPRL, prehľadové tabuľky plôch, zásob a ťažieb podľa vekových
stupňoch, prehľad prírastkov drevín, LHP v digitálnej forme – číselné a mapové náležitosti
vrátane zamapovania územia mimo lesných pozemkov (extravilán, cesty, nelesné pozemky)
a ortofotomapy.
V rámci zmluvy odbor TŠMD, NLC – ÚLZI zabezpečoval:
• tlač porastových, obrysových, ťažbových, organizačných máp,
• tvorbu digitálnych ortofotomáp,
• tlač ortofotomáp.
Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Aktualizácia mapovania kalamitného územia Orava
Lesy SR, š. p.
NLC – Lesoprojekt Zvolen
Ing. Peter Szarka, Ing. Karol Šandorfi
1. 9. 2006 – 1. 12. 2006

Pobočka Žilina na základe zmlúv o dielo s Lesmi SR, š. p. spracovala na území OZ
Námestovo, LS Oravská Polhora rozsah poškodenia lesných porastov kalamitou zvýšeného
rozsahu, aktualizáciu lesníckeho mapovania a objektivizáciu určenia predpokladaného
rozsahu náhodných ťažieb, vrátane aktualizácie plánu lesnej dopravnej siete na LS Oravská
Polhora na výmere 4 944,85 ha. Na predmetnom území sa realizovalo letecké snímkovanie
s vyhotovením aktualizovaných lesníckych máp.
Objednávateľovi boli dodané nasledovné výstupy pre LS a LZ:
• aktualizované lesnícke mapy (obrysové, porastové a organizačné) za predmetné územie
v tlačenej a digitálnej forme,
• súpis porastov s kalamitou so zistenými výmerami a s predpokladom rozsahu náhodnej
ťažby do roku 2010,
• odpočet zásob kalamitných plôch,
• digitálny model terénu,
• kópie farebných leteckých meračských snímok a ortofotomapa s prekrytom obrysovej
lesníckej mapy v tlačenej aj digitálnej forme,
• vizualizáciu 3D,
• aktualizovaná mapa existujúcej a navrhovanej lesnej dopravnej siete.
V rámci zmluvy odbor TŠMD, NLC – ÚLZI zabezpečoval:
• obstaranie LMS a ich fotogrametrické vyhodnotenie,
• tlač porastových, obrysových, organizačných máp,
• tvorbu digitálnych ortofotomáp,
• tlač zväčšenín LMS a ortofotomáp.
Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Aktualizácia mapovania kalamitného územia Čadca
Lesy SR, š. p.
NLC – Lesoprojekt Zvolen
Ing. Milan Jakubes, Ing. Karol Šandorfi
1. 1. 2006 – 1. 12. 2006
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Predmetom zmluvy bola kvantifikácia rozsahu poškodenia lesných porastov kalamitou
zvýšeného rozsahu, aktualizácia lesníckeho mapovania a objektivizácia určenia predpokladu
rozsahu náhodných ťažieb do roku 2010 na OZ Čadca na výmere 6 778,56 ha na lokalitách
LS Oščadnica, LS Stará Bystrica, LS Nová Bystrica.
Na predmetnom území boli vyhotovené a dodané aktualizované lesnícke mapy
(obrysové, porastové a organizačné) za predmetné územie v tlačenej a digitálnej forme, súpisy
kalamitných plôch po JPRL s novými výmerami a s predpokladom rozsahu náhodnej ťažby
do roku 2010, odpočet zásob kalamitných plôch a v najviac postihnutých lokalitách boli
vytýčené hranice JPRL. Pre porovnanie postupu odumierania smrečín boli vyhotovené
prekryty ortofotomapy s obrysovou mapou z leteckého zaletenia z rokov 2005 a 2006
a vizualizácia 3D.
V rámci zmluvy odbor TŠMD, NLC-ÚLZI Zvolen zabezpečoval:
• obstaranie LMS a ich fotogrametrické vyhodnotenie,
• tlač porastových, obrysových, organizačných máp,
• tvorbu digitálnych ortofotomáp,
• tlač zväčšenín LMS a ortofotomáp.
Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Biele plochy I.
Lesy SR, š. p.
NLC – Lesoprojekt Zvolen
Ing. Ľuboš Žabka
1. 1. 2006 – 1. 12. 2006

Predmetom zmluvy bolo:
• celoplošné zistenie rozsahu pozemkov, v rámci územnej pôsobnosti lesov SR,
s charakterom lesa, ale v registri C-KN neevidovaných ako lesné pozemky, tzv. „bielych
plôch“, na základe údajov z platných Lesných hospodárskych plánov (LHP) a na území
v správe SPF z porovnania aktuálnych leteckých snímok a porastových máp s údajmi
o vlastníctve a údajmi pozemkovej evidencie poskytnutými Lesy SR, š. p.,
• príprava podkladov a výstupov ktoré budú slúžiť na postupné zosúladenie evidenčného
stavu KN so skutočnosťou.
Zmluva prechádza do roku 2007. V roku bolo spracované cca 30 % územia.
Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Súpis pozemkov – vlastníctvo
Lesy SR, š. p.
NLC – Lesoprojekt Zvolen
Ing. Ľuboš Žabka
1. 1. 2006 – 1. 12. 2006

Predmetom zmluvy bolo vyhotovenie súboru, ktorým sa odstránia rozdiely v štruktúre
údajov tabuľky plochovej a evidenciou lesných pozemkov, v štruktúre v akej ju vedú Lesy
SR, š. p. Boli dodané nasledovné výstupy:
Súbor so súpisom lesných pozemkov, ktorý vychádza z údajov podnikovej evidencie
lesných pozemkov v štruktúre podľa požiadaviek objednávateľa pre lesné užívateľské celky,
kde obhospodarovateľom sú Lesy SR, š. p. s platnosťou LHP na roky 2006–2015.
Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Podklady LHP
Lesy SR, š. p.
NLC – Lesoprojekt Zvolen
Ing. Ľuboš Žabka
1. 1. 2006 – 1. 12. 2006
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Predmetom zmluvy bolo:
a) Komplexné spracovanie návrhov na lesy osobitného určenia:
- 2 zverníc na území OZ Trenčín a Žarnovica na celkovej výmere 612 ha podľa písmena
d) § 14 zákona o lesoch č. 326/2005 Z. z.,
- 13 génových základní na území OZ Bardejov, Prešov, Liptovský Hrádok, Žarnovica,
Šaštín a Vranov na celkovej výmere 2 614 ha podľa písmena f) § 14 zákona o lesoch
č. 326/2005 Z. z.
b) Príprava podkladov v súčinnosti s Lesmi SR š. p. pre vyhotovenie LHP (správa
o doterajšom hospodárení), pre ktoré sa vypracuje LHP s platnosťou k 1. 1. 2008
na výmere 100 000 ha pre LC kde obhospodarovateľ sú Lesy SR, š. p.:
- posúdenie stavu katastra nehnuteľností a majetkovoprávnych pomerov,
- informácia o stave pozemkových úprav,
- iné špecifiká a obmedzenia ktoré ovplyvňujú vyhotovenie LHP a obhospodarovanie
lesov na LC (so zameraním najmä na zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov a to biotopy, vtáčie územia a iné).
c) Porovnanie písomného a mapového operátu vo väzbe na zisťovanie stavu lesa pre potreby
vyhotovenia LHP s platnosťou k 1. 1. 2007 a riešenie na aktuálny stav pre LC kde
obhospodarovateľ sú Lesy SR, š. p. a vyhotoviteľ LHP je Národné lesnícke centrum.
Lesom SR, š. p. boli dodané nasledovné výstupy:
• vypracované návrhy na vyhlásenie lesov osobitného určenia (LOU), v tlačenej a digitálnej
forme,
• spracované údaje pre správy o doterajšom hospodárení pre LC v užívaní Lesov SR, š. p.,
pre ktoré sa vypracuje LHP s platnosťou k 1. 1. 2008,
• zoznam nezrovnalostí medzi písomným a mapovým operátom KN podľa jednotlivých
parciel registra „C“ pre LC s platnosťou LHP k 1. 1. 2007 s návrhom ich riešenia.

6. ZHODNOTENIE REALIZAČNEJ ČINNOSTI
6.1

Hmotné realizačné výstupy

Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
Riešiteľský ústav, resp. útvar: NLC – ÚLZI, odbor tematického štátneho mapového diela
• vyhotovenie ortofotomáp v počte 1 319 mapových listov ŠMO 1:5 000 na celkovej
katastrálnej výmere 4 200 km2,
• tlač súvislého bezošvého mapového diela v počte 1 260 mapových listov na celkovej
katastrálnej výmere 448, 6 tis. ha,
• tlač náležitostí LHP (tabuľka plochová, hospodárska kniha, prehľady, evidenčné knižky
pre LO).
Národné lesnícke centrum – Lesoprojekt Zvolen
• pre LHP dokončievané v roku 2006 s platnosťou od 1. 1. 2006 boli spracované textové
a mapové náležitosti 189 LHP pre 610 užívateľov lesov,
• boli odovzdané obrysové, porastové, ťažbové mapy, opisy porastov a plány
hospodárskych opatrení, všeobecné časti LHP a tabuľky plochové,
• tieto textové a mapové náležitosti boli odovzdané aj pre štátnu správu lesného
hospodárstva t. j. KLÚ Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín
a Žilina,
• štandardné textovo číselné a mapové náležitosti LHP s platnosťou od 1. 1. 2006, boli
odberateľom dodané v rozsahu stanovenom MP SR (viď príloha k listu MP SR
č. 2290/2006-710 zo dňa 8. 2. 2006),
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•
6.2

nadštandardné textovo číselné a mapové náležitosti LHP s platnosťou od 1. 1. 2006, boli
organizačným jednotkám Lesov SR, š. p. dodané podľa Zmluvy o dielo č. 360/2006.
Nehmotné realizačné výstupy

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Názov úlohy:
Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska
• Vypracovanie analýzy možných dôsledkov klimatických zmien na ekologickú stabilitu
lesných ekosystémov.
• Priestorová charakteristika vplyvu globálnej klimatickej zmeny na lesné ekosystémy
na Slovensku (podľa vegetačných stupňov).
Názov úlohy:
Výskum, klasifikácia a uplatňovanie funkcií lesa v krajine
• Návrh triedenia a klasifikácie funkcií lesa.
Názov úlohy:
Rekonštrukcie nepôvodných lesných spoločenstiev ohrozených zmenou prírodných
podmienok (najmä klímy) na ekologicky stabilnejšie ekosystémy
• Vypracovanie analýzy ekologických a stanovištných faktorov ako východiska
pre klasifikáciu vhodnosti a ohrozenosti lesných porastov na Orave a Kysuciach.
• Model klimatickej vodnej bilancie území Kysúc a Oravy ako indikátor vlhkostných
pomerov záujmového územia v mapovej a grafickej podobe.
• Mapy priestorového rozloženia prekračovania/neprekračovania kritických záťaží
pre jednotlivé dreviny v oblasti Kysúc a Oravy.
• Vyhodnotenie dynamiky náhodných ťažieb v dôsledku podkôrneho hmyzu v rokoch
1997-2004 (LHC Čadca, Krasno, Párnica, Varín a Duben). Výstupy:
o mapy aktivity podkôrneho hmyzu za jednotlivé roky,
o grafy vyjadrujúce vzťah medzi aktivitou podkôrneho hmyzu v jednotlivých rokoch,
o výsledky analýzy variancie popisujúce vzťah medzi objemom náhodných ťažieb
v porastoch s rozličnou vertikálnou štruktúrou, rozličným vlastníctvom a užívaním.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
Riešiteľský ústav, resp. útvar: NLC – ÚLZI, odbor KZSL
• odovzdaná aktualizovaná hospodársko-úpravnícka typizácia pre obnovu LHP v roku
2006,
• odovzdané oblastné rámcové plánovanie (modely hospodárenia) a spracované textové
časti do správ o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie LHP pre lesný
celok pre všetky LHC obnovované v roku 2006,
• odobraté vzorky pre posúdenie pásiem ohrozenia imisiami odovzdané do CLL,
• rozpracovaná aktualizácia hospodársko-úpravníckej typizácie, oblastného rámcového
plánovania (modely hospodárenia) a častí do správ o doterajšom hospodárení a o určení
zásad na vyhotovenie LHP pre všetky LHC obnovované v roku 2007,
• dokončenie Národnej inventarizácie lesov – vonkajších zisťovaní na 710 plochách.
Riešiteľský ústav, resp. útvar: NLC – ÚLZI, odbor TŠMD
• obstaranie jednotných geopriestorových údajov so zameraním na les a hospodárenie v lese
na 1/10 územia SR, podrobnejším zisťovaním (mapovaním) dôležitých prvkov a zmien
v lese pre potreby aktualizácie geopriestorovej databázy IS LH a tvorby LHP.
Riešiteľský ústav, resp. útvar: NLC – ÚLZI, odbor LI
Aktualizovaná informačná banka s obsahom informácií z oblasti:
• sledovania stavu a vývoja lesov SR,
• národnej inventarizácie lesov,
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• vlastníctva a užívania lesov,
• rezortnej štatistiky,
• trhového spravodajstva,
• geografického informačného systému.
Riešiteľský ústav, resp. útvar: NLC – ÚLZI, odbor HÚL
• vypracovanie a pripomienkovanie návrhov, analýz, usmernení, stanovísk, štandardov
a súvisiacej legislatívy,
• vypracovanie metodického postupu na aplikáciu účelového hospodárskeho spôsobu
pri vyhotovovaní LHP,
• vypracovanie usmernenia pre vonkajšie práce na vyhotovenie LHP v roku 2006,
• návrh a vyhotovenie vstupného tlačiva na záznam údajov pre vyhotovenie LHP vo väzbe
na LHPTAX (IS LH),
• vypracovanie vzoru „všeobecnej časti LHP“ a „čistopisu LHP“,
• vypracovanie „Informačného štandardu – časť LHP“.
Národné lesnícke centrum – Lesoprojekt Zvolen
• Stanovisko pre KLÚ v Banskej Bystrici k odvolaniu vlastníka lesných pozemkov
k hospodáreniu v katastri obce Horná Lehota.
6.3

Účasť na tvorbe legislatívnych predpisov

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
• Novelizácia nariadenia vlády SR č. 438/2005 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti
o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu
náhrady (Tutka, J. v spolupráci so ŠOP Banská Bystrica).
• Pripomienkovanie novelizácie zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch a výnosu MP SR
č. 3465/2006-100.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
Riešiteľský ústav, resp. útvar: NLC –- ÚLZI, odbor HÚL
• vypracovanie návrhov znenia príslušných ustanovení návrhu vyhlášky o ťažbe dreva
v rámci procesu jej pripomienkovania,
• vypracovanie návrhov znenia príslušných ustanovení návrhu vyhlášky o HÚL,
• vypracovanie návrhov znenia príslušných ustanovení návrhu vyhlášky o odbornej
a technickej spôsobilosti na vyhotovenie LHP,
• vypracovanie návrhov znenia príslušných ustanovení návrhu vyhlášky o OLH,
• vypracovanie návrhu znenia príslušných ustanovení návrhu usmernenia na zmenu
a úpravy predpisov LHP,
• vyhotovenie návrhov tlačív k usmerneniu na zmenu a úpravy predpisov LHP,
• vypracovanie návrhov novelizovaného znenia príslušných stanovení novely zákona
326/2005 o lesoch, v rámci procesu jeho pripomienkovania,
• pripomienkovanie návrhu vyhlášky o ochrane lesných pozemkov,
• spolupráca na návrhu vyhlášky o informačnom systéme lesného hospodárstva,
• vypracovanie rámcových zásad a postupov vyhotovovania poľovníckych projektov.
Riešiteľský ústav, resp. útvar: NLC – ÚLZI, odbor LI
• vypracovanie návrhu vyhlášky o IS LH,
• spolupráca pri tvorbe vyhlášky o vedení LHE.
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Národné lesnícke centrum – Lesoprojekt Zvolen
• Lesoprojekt spracoval stanovisko a pripomienky k pripravovanej novele zákona
č. 326/2005 Z. z. o lesoch (január 2006) a námety na novelizáciu zákona o lesoch (jún
2006).
6.4

Technická normalizácia v odvetví lesného hospodárstva

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Vypracoval sa návrh úloh technickej normalizácie v oblasti lesného hospodárstva, ktorý
sa predložil sekcii lesníckej MP SR a bol odsúhlasený na zasadaní Technickej komisie 6 –
Lesníctvo (TK 6) dňa 7. 2. 2006. Stav zabezpečovania jednotlivých úloh v roku 2006:
• Vypracovanie STN 48 0030 – Viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve STN
riešila Katedra lesnej ťažby a mechanizácie TU vo Zvolene, v spolupráci s NLC vo
Zvolene. Norma je rozpracovaná na cca 80 %; TU sa zaviazala rozposlať normu
na pripomienkovanie do 30. 4. 2007.
• Vypracovanie STN 48 ..... Zahrádzanie bystrín. Vypracovaním normy mal byť podľa
návrhu TK poverený prof. Matúš Jakubis – LF TU vo Zvolene. Vzhľadom na prehnané
finančné požiadavky navrhnutého spracovateľa, neujasnenosť financovania úprav
drobných vodných tokov a krátenie príspevku na technickú normalizáciu v rezorte
o 110 tis. Sk SL MP SR rozhodla, že v súčasnosti sa norma riešiť nebude. Tajomník TK
požiada SÚTN o vypustenie tejto úlohy z plánu do 15. 3. 2007.
• Vypracovanie STN 48 2410 Pestovanie lesov. Zalesňovanie a starostlivosť o kultúry
a mladiny. SL MP SR požiadala Združenie taxačných kancelárií Slovenska o stanovisko
k vypracovaniu normy. Združenie vykonalo úvodnú analýzu problematiky, ďalšie
riešenie úlohy bolo zastavené z dôvodu krátenia finančného príspevku na technickú
normalizáciu.
• Prevzatie predbežnej európskej normy prEN 1309–2 Guľatina a rezivo. Metóda merania
rozmerov. Časť 2: Guľatina. Požiadavky na meranie a pravidlá na výpočet objemu.
Riešiteľ NLC – LVÚ Zvolen zabezpečil preklad normy z anglického originálu, jeho
pripomienkovanie a jazykovú korektúru normy. Konečný návrh bol odovzdaný SÚTN
na realizáciu. Norma bude vydaná s platnosťou od apríla 2007.
• Revízia STN 48 0050 Surové drevo. Základné a spoločné ustanovenia. Riešiteľ
NLC - LVÚ Zvolen prepracoval normu v zmysle ustanovení prEN 1309–2. Vzhľadom
na rozdiel medzi spôsobom merania hrúbok dreva v prEN 1309-2 a nariadením vlády
č. 86/2005 je riešenie normy pozastavené.
• Zabezpečovanie činnosti TK 6. V rámci organizačného zabezpečovania činnosti TK sa
podľa požiadaviek SÚTN vykonali autorské korektúry noriem, pripravených do tlače;
zabezpečilo sa pripomienkovanie a jazyková korektúra riešených noriem. Vypracovalo a
po odsúhlasení predsedom TK sa na SÚTN odovzdalo strategické vyhlásenie TK. Dňa
7. 2. 2006 sa na Združení obecných lesov SR vo Zvolene uskutočnilo zasadanie TK.
6.5

Prognózy, expertízy, štúdie, stanoviská, posudky a podobné koncepčné materiály

Národné lesnícke centrum
Znalecké úkony (posudky)
1/2006
Výpočet ceny dreva ponechaného pri pni. Žiadateľ Urbariát - PS obce Trstené
2/2006
Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa. Coimex Invest, B. Bystrica
3/2006
Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa. Coimex Invest, B. Bystrica
4/2006
Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa. Coimex Invest, B. Bystrica
5/2006
Stanovenie výšky odvodov pre trvalé a dočasné vyňatie pozemkov z LPF v k. ú.
Valaská, Bystrá, H. Lehota. GEO 3, Trenčín
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6/2006
7/2006
8/2006
9/2006
10/2006
11/2006
12/2006
13/2006
14/2006
15/2006
16/2006
17/2006
18/2006
19/2006
20/2006
21/2006
22/2006
23/2006
24/2006
25/2006
26/2006
27/2006
28/2006
29/2006
30/2006
31/2006
32/2006

Stanovenie výšky náhrad škôd za predčasnú likvidáciu porastov v k. ú. Valaská,
Bystrá, H. Lehota. GEO 3, Trenčín
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesných pozemkov pre LUC Závadka nad
Hronom. Pasienková spoločnosť - PS Závadka nad Hronom
Škody spôsobené imisiami znečisťovateľmi tuzemskými a zo susednej ČR
na lesných porastoch OZ Čadca. Lesy SR, OZ Čadca
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesných pozemkov v obvode PPÚ v k. ú.
Turkov. Geodézia Žilina
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesných pozemkov pre LUC Revúčka. PSPaU
v Revúčke
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesných pozemkov pre LUC Radvaň. US
Radvaň nad Hronom
Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa za trvalé vyňatie z LPF
pre SPR Skalka. MsÚ Kremnica
Náhrady škôd za poškodzovanie lesa v k. ú. V. Rovné. ISPO Prešov
Stanovenie výšky odvodov za dočasné vyňatie pozemkov z LPF v k. ú. B.
Lehôtka. SARMAT Kremnica
Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa za trvalé vyňatie z LPF
pre ILINE dráhu Skalka. MsÚ Kremnica
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesných pozemkov a porastov v obvode PPÚ
v k. ú. Predmier. Geopris Banská Bystrica
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesných pozemkov pre LUC US v k. ú. Závadka
na Hronom a k. ú. Tisovec. US PS Závadka nad Hronom
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesa LUC k. ú. V. Medzev. OcÚ V. Medzev
Sásová, Kostiviarska a Nemce. UPS Sásová
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesných pozemkov v k. ú. Kostiviarska pre
ECZ, a. s. RS Reality Market, B. Bystrica
Náhrady škôd za poškodzovanie lesa pre stavbu R3 v k. ú. Podzámok. Geopoz
B. Bystrica
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesných pozemkov a porastov. PS Polomka
Ocenenie lesných pozemkov a porastov pre potreby PPÚ v k. ú. Kočovce.
Geodézia Bratislava
Výpočet výšky náhrady škody pri trvalom vyňatí pozemku z LPF v k. ú.
Omšenie. JA Pezinok
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesných pozemkov pre užívateľa Foresta
Lovčica - Trubín
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesných pozemkov v k. ú. Predmostie. Ing. Ľ.
Dvorský, H. Moravce
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesných pozemkov pre PPÚ v k. ú. Turkov.
Geodézia Žilina
Náhrada škôd za poškodzovanie lesa, stavba Šútovce, k. ú. Bojnice.
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Banská Bystrica
Stanovenie výšky odvodov na dobu 12 rokov pre rozšírenie lomu Husiná. KSR
Kameňolomy SR Zvolen
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesných pozemkov v k. ú. Sásová a Nemce.
M. Drdoš, Banská Bystrica
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesných pozemkov v k. ú. Kremnička. Ing.
M. Hnát, PhD., Banská Bystrica
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesných pozemkov v k. ú. Podlavice.
E. Slezáková, Badín
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33/2006
34/2006
35/2006
36/2006
37/2006
38/2006
39/2006
40/2006
41/2006
42/2006
43/2006
44/2006
45/2006
46/2006
47/2006
48/2006
49/2006
50/2006
51/2006
52/2006
53/2006
54/2006
55/2006
56/2006
57/2006
58/2006

Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa v k. ú. H. Strháre. KSR
Kameňolomy SR Zvolen
Stanovenie výšky odvodov pre trvalé a dočasné vyňatie pozemkov z LPF v k. ú.
Čelovce. RSC Veľký Krtíš
Stanovenie výšky odvodov pre trvalé a dočasné vyňatie pozemkov z LPF k. ú.
Lučenec. MsÚ Lučenec
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesných pozemkov pre PPÚ v k. ú. Predmier.
Geopris Banská Bystrica
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesných pozemkov pre PPÚ v k. ú. Krušetnica.
Geoprojekt združenie, Námestovo
Stanovenie odvodov pri trvalom vyňatí pozemkov z LPF v k. ú. Donovaly. ISA
realitná kancelária Banská Bystrica
Stanovenie základu dane z lesných pozemkov vo vlastníctve US v Kremničke
Stanovenie základu dane z lesných pozemkov v k. ú. Kremnička. U. Urban,
Banská Bystrica
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesných pozemkov v k. ú. Kráľová. Knapková,
Banská Bystrica
Určenie náhrady za obmedzenie vlastníckych práv - z. č. 326/05 Z. z. J. Cibula,
Zvolen
Náhrady za trvalé vyňatie lesných pozemkov pre Horský hotel Dobšinský
Kopec. Glamour Capital, Rožňava
Stanovenie výšky odvodov dočasné vyňatie pozemkov z LPF v k. ú. Voznica.
Geopoz Banská Bystrica
Stanovenie výšky náhrad škôd za predčasnú likvidáciu porastov v k. ú. Voznica a
Rudno nad Hronom. Geopoz Banská Bystrica
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesných pozemkov v k. ú. Párnica. OZ
Námestovo
Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa Skalka, k. ú. Kremnica. MsÚ
Kremnica
Stanovenie výšky odvodov pre dočasné vyňatie pozemkov z LPF v k. ú. Husina.
KSR Kameňolomy SR Zvolen
Ocenenie lesných pozemkov a porastov pre potreby PPÚ v k. ú. N. Svet.
Geoprojekt, Nitra
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesných pozemkov v k. ú. Radvaň. JUDr. R.
Urbáni, Banská Bystrica
Stanovenie výšky odvodov pre dočasné vyňatie pozemkov z LPF v k. ú.
Kalinovo. Ing. M. Bálint, Cinobaňa
Výpočet všeobecnej hodnoty lesa LUC Jalová Roškovce. PS UC a spol.
Roškovce
Výpočet všeobecnej hodnoty lesa LHC Havej - súkromné lesy. PS UC a spol.
Roškovce
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesných pozemkov v k. ú. Radvaň a H. Pršany.
JUDr. A. Babišová, advokát, Banská Bystrica
Stanovenie hodnoty lesných pozemkov v k. ú. Mojín. Geoex, Banská Bystrica
Stanovenie výšky odvodov pre trvalé vyňatie pozemkov z LPF v k. ú. Veľký
Krtíš. Ing. I. Kokavec, Veľký Krtíš
Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa v k. ú. Prievidza. MsÚ
Prievidza
Ocenenie lesných pozemkov a porastov vo vlastníctve PVOD Modrany.
Advokátska kancelária, JUDr. Hlaváčová, Nitra
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59/2006
60/2006
61/2006
62/2006
63/2006
64/2006
65/2006
66/2006
67/2006
68/2006
69/2006
70/2006
71/2006
72/2006
73/2006
74/2006
75/2006
76/2006
77/2006
78/2006
79/2006
80/2006
81/2006
82/2006
83/2006

Stanovenie všeobecnej hodnoty lesných pozemkov a porastov pre PPúU v k. ú.
Dunajov. Geodézia Žilina
Stanovenie výšky náhrady za obmedzenie obhospodarovania LUC Malá Lodina.
ML Košice
Stanovenie výšky odvodu za stratu mimoprodukčných funkcií lesa pre trvalé
vyňatie pozemkov z LPF v k. ú. D. Plachtince. ÚKSÚP, Zvolen
Stanovenie výšky odvodov pre dočasné vyňatie pozemkov z LPF v k. ú.
Čamovce a Belina. PK Doprastav, Žilina
Stanovenie výšky odvodov pre dočasné vyňatie pozemkov z LPF v k. ú.
Čamovce a Belina. PK Doprastav, Žilina
Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa v k. ú. H. Strháre. KSR
Kameňolomy SR Zvolen
Stanovenie výšky náhrady za obmedzenie bežného hospodárenia v k. ú.
Klokočov. SBU Turzovka
Stanovenie výšky odvodov pre dočasné vyňatie pozemkov z LPF v k. ú. Šávol.
USD Stonetrade, Lučenec
Výpočet odvodov za trvalé vyňatie pozemkov z LPF v k. ú. Pernek. PhDr. P.
Danišovič, Bratislava
Stanovenie výšky odvodov za dočasné vyňatie pozemkov z LPF v k. ú.
Š. Bukovinka. Koľajové dopravné stavby, Košice
Stanovenie odvodu za dočasné vyňatie pozemkov v k. ú. Kopernica. Benox,
Banská Bystrica
Stanovenie výšky odvodov pre dočasné vyňatie pozemkov z LPF v k. ú. Bulhary.
Telecomprojekt Bratislava
Stanovenie výšky odvodov pre trvalé vyňatie pozemkov z LPF v k. ú. Veľký
Krtíš. MS Veľký Krtíš
Stanovenie výšky odvodov pre dočasné vyňatie pozemkov z LPF v k. ú. V.
Dravce. Eurobasalt Lučenec
Stanovenie výšky odvodov pre dočasné vyňatie pozemkov z LPF v k. ú. B.
Lehôtka. SARMAT Kremnica
Výpočet odvodov za vyňatie pozemkov z LPF a výpočet náhrad škôd v k. ú.
Volkovce a Čaradice. Geopoz Banská. Bystrica
Výška náhrad za predčasnú likvidáciu porastov v k. ú. Bulhary. Telecomprojekt
Bratislava
Výška odvodov pre dočasné vyňatie pozemkov z LPF v k. ú. Šávol. USD
Stonetrade, Lučenec
Výška odvodov pre trvalé vyňatie pozemkov z LPF v k. ú. Divín. Nevitel
Dunajská Streda
Výška odvodov pre trvalé vyňatie pozemkov z LPF v k. ú. S. Bašta. Nevitel
Dunajská Streda
Výška odvodov pre trvalé vyňatie pozemkov z LPF v k. ú. Hnúšťa. Nevitel
Dunajská Streda
Stanovenie ceny lesných pozemkov a porastov pre PPÚ v k. ú. Svit. GS
Rimavská Sobota
Stanovenie ceny lesných pozemkov a porastov pre PPÚ v k. ú. Matejovce. GS
Rimavská Sobota
Stanovenie ceny lesných pozemkov a porastov pre PPÚ v k. ú. M. Slávkov. GS
Rimavská Sobota
Stanovenie ceny lesných pozemkov a porastov pre PPÚ v k. ú. Štrba. GS
Rimavská Sobota
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84/2006
85/2006
86/2006
87/2006
88/2006
89/2006
90/2006
91/2006
92/2006
93/2006
94/2006
95/2006
96/2006
97/2006
98/2006
99/2006
100/2006
101/2006
102/2006
103/2006
104/2006
105/2006
106/2006
107/2006
109/2006
110/2006
111/2006

Stanovenie výšky odvodu za stratu mimoprodukčných funkcií lesa v k. ú.
Nováky. NCHZ Nováky
Výška odvodov za trvalé vyňatie pozemkov z LPF v k. ú. Č. Klačany. Cesty
Nitra
Náhrada škôd za obmedzenie vlastníckych práv v k. ú. Č. Klačany. Cesty Nitra
Výška odvodov za dočasné vyňatie pozemkov z LPF v k. ú. „Jelenia Lúka Krúpová". Jasná Nízke Tatry
Výška odvodov za dočasné vyňatie pozemkov z LPF v k. ú. „Nad srdiečkom".
Jasná Nízke Tatry
Výška odvodov za dočasné vyňatie pozemkov z LPF v k. ú. "Kosodrevina".
Jasná Nízke Tatry
Cena lesných pozemkov a porastov pre PPÚ v k. ú. Gánovce GS R. Sobota
Všeobecná hodnota lesných pozemkov a porastov pre PPÚ v k. ú. Pravenec.
Geodézia Žilina
Výška odvodov za dočasné vyňatie pozemkov z LPF v k. ú. Š. Bukovinka.
Koľajové dopravné stavby, Košice
Náhrady škôd za poškodzovanie lesa. D3 KNM – Svrčinovec. Geodézia Žilina
Výška odvodov za trvalé a dočasné vyňatie pozemkov z LPF v k. ú. Motyčky.
Terraprojekt Bratislava
Stanovenie hodnoty nevhodného náletu drevín v starom koryte Dunaja. KT
Servis Banská Bystrica
Výška odvodov pre trvalé vyňatie pozemkov z LPF v k. ú. Hriňová. Skicentrum
Košutka, Hriňová
Náhrady škôd za poškodzovanie lesa, I/50, Lovčica - hranica kraja. Geodézia
Žilina
Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa v k. ú. L. Sielnica. Inžinierska
kancelária Liptovský Mikuláš
Výška odvodov pre trvalé vyňatie pozemkov z LPF v k. ú. Čamovce. PK
Doprastav, Žilina
Náhrady škôd za predčasnú likvidáciu porastov a ušlú produkciu PK Doprastav,
Žilina
Stanovenie ceny lesných pozemkov a porastov pre PPÚ v k. ú. Hozelec. GS
Rimavská Sobota
Ocenenie lesných pozemkov a porastov v k. ú. Limbach. S. Fraňo, Limbach
Ocenenie lesných pozemkov a porastov v k. ú. N. Bošáca. S. Fraňo, Limbach
Náhrady škôd za predčasnú likvidáciu porastov v k. ú. Hrabičov. Lesy SR, š. p.
Banská Bystrica
Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv v k. ú. Hrabiačov. Lesy SR, š. p.
Banská Bystrica
Stanovenie ceny lesných pozemkov a porastov v k. ú. Bušovce. GS Rimavská
Sobota
Výška odvodov za dočasné vyňatie pozemkov z LPF v k. ú. H. Nemce. Fishmen
Banská Bystrica
Výpočet odvodov za trvalé a dočasné vyňatie pozemkov z LPF v k. ú.
Demandice. Geostatik Žilina
Stanovenie ceny lesných pozemkov a porastov pre PPÚ v k. ú. Stráže pod
Tatrami. GS Rimavská Sobota
Výška odvodu pre trvalé vyňatie pozemkov z LPF v k. ú. Veľký Krtíš. MS
Veľký Krtíš
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112/2006
113/2006
114/2006
115/2006
116/2006
117/2006
118/2006
119/2006
120/2006
121/2006
122/2006
123/2006
124/2006
125/2006
126/2006
127/2006
128/2006
129/2006
130/2006
131/2006
132/2006
133/2006
134/2006
135/2006

Stanovenie ceny lesných pozemkov a porastov pre PPÚ v k. ú. Kežmarok. GS
Rimavská Sobota
Náhrady škôd za predčasnú likvidáciu porastov a ušlú produkciu v k. ú. Hronský
Beňadik. Ekodendra Žilina
Odvody pre dočasné vyňatie pozemkov z LPF v k. ú. Ružina. VPR Lučenec
Ocenenie lesných pozemkov a porastov v k. ú. Lipník. MO SR Bratislava
Odvody pre dočasné vyňatie pozemkov z LPF v k. ú. Hliník nad Hronom. Zlatý
Onyx Levice
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesných pozemkov a porastov v majetku MsÚ
Krupina, k. ú. Krupina. MsÚ Krupina
Stanovenie ceny lesných pozemkov a porastov pre PPÚ v k. ú. V. Lomnica GS
Rimavská Sobota
Náhrada škôd za poškodzovanie lesov, I/50 v k. ú. J. Lehota. Geodézia Žilina
Náhrada škôd za poškodzovanie lesov D3 v k. ú. Krásno nad Kysucou. Geodézia
Žilina
Náhrada škôd za poškodzovanie lesov, D3 v k. ú. Svrčinovce. Geodézia Žilina
Odvody za dočasné vyňatie pozemkov z LPF v k. ú. Demandice. Geostatik
Žilina
Odvody pre dočasné vyňatie pozemkov z LPF v k. ú. Čamovce. PK Doprastav,
Žilina
Výška náhrad škôd za predčasnú likvidáciu porastov v k. ú. Čamovce. PK
Doprastav, Žilina
Stanovenie ceny lesných pozemkov a porastov pre PPÚ v k. ú. S. Teplice.GS
Rimavská Sobota
Stanovenie ceny les. pozemkov a porastov pre PPÚ v k. ú. Švábovce. GS
Rimavská Sobota
Stanovenie ceny lesných pozemkov a porastov pre PPÚ v k. ú. V. Slávkou. GS
Rimavská Sobota
Rozsah a intenzita imisného poškodenia porastov OZ Čierny Balog za rok 2003.
Lesy SR, OZ Čierny Balog
Rozsah a intenzita imisného poškodenia porastov OZ Považská Bystrica za rok
2003. Lesy SR, OZ Považská Bystrica
Stanovenie výšky náhrady vyplývajúcej z rozhodnutia KÚ ŽP Košice pre NPR
Bujanovské dubiny. ML Košice
Výška náhrad za stratu mimoprodukčných funkcií a trvalé vyňatie pozemkov
z LPF v k. ú. Motyčky. Terraprojekt Bratislava
Škody na lesných porastoch OZ Slovenská. Ľupča spôsobených imisiami za rok
2004. Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča
Škody na lesných porastoch OZ Slovenská Ľupča spôsobených imisiami za rok
2005. Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča
Škody na lesných porastoch OZ Revúca spôsobených imisiami za rok 2003.
Lesy SR, OZ Revúca
Škody na lesných porastoch OZ Slovenská. Ľupča spôsobených imisiami za rok
2003. Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
• KAMENSKÝ, M.: Projekt ozdravných opatrení v lesoch obhospodarovaných Pozemkovým
spoločenstvom Vlachovo na rok 2006. NLC – LVÚ Zvolen. 2006, 19 s.
• KAMENSKÝ, M.: Projekt pre ostatné činnosti v lesnom hospodárstve v lesoch
obhospodarovaných Mestskými lesmi Banská Štiavnica s. r. o. NLC – LVÚ Zvolen.
2006, 15 s.
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KAMENSKÝ, M.: Prevádzkové zásady pestovania lesa na princípe jeho trvalo
udržateľného rozvoja (Štúdia pre Lesy SR, š. p.). NLC – LVÚ Zvolen. 2006, 76 s. +
106 s. prílohy
KUNCA, A.: Účelový elaborát „Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok
2005 a ich prognóza na rok 2006“.
TUČEKOVÁ, A., LONGAUEROVÁ, V., ONDRÁŠEK, Ľ., HALÁK, A., SLAMKA, M.: Umelá
obnova kalamitných holín po aplikácii hydrogélov a mikrobiálneho preparátu BactoFil®
B v rámci OZ Čadca. Výskumná správa NLC – LVÚ Zvolen. 2006, 23 s.
TUČEKOVÁ, A., HALÁK, A., SLAMKA, M.: Výsledky výskumu účinnosti nových
produktov pri obnove lesa po vetrovej kalamite v rámci OZ Beňuš. Návrh prihnojovania
umelo obnovovaných porastov po kalamite. Výskumná správa NLC – LVÚ Zvolen.
2006, 37 s.
TUTKA, J.: Zhodnotenie potreby a návrh uplatnenia aktuálnej finančnej rubnej zrelosti
pri určovaní rubných dôb hospodárskych lesov, vrátane kvantifikácie dopadov.
KUNCA, A.: Stanoviská vypracované v roku 2006:
1. Ponechanie dreva pri pni. Lesy SR, š. p., OZ Čierny Balog; LUC Osrblie,
20. 1. 2006.
2. Stanovisko k usmerneniu MŽP SR pri povoľovaní výnimiek. MP SR, SL,
27. 1. 2006.
3. Zabránenie šírenia a premnoženia podkôrneho hmyzu – stanovisko. ŠOP SR, Správa
NP Muránska planina, Prírodná rezervácia Fabova Hoľa, 9. 5. 2006.
4. Projekt ochrany lesa po vetrovej kalamite. MP SR, SL, TANAP, 12. 5. 2006.
5. Stanovisko k pozemnej aplikácii chemickej látky Cyples. OÚ ŽP Liptovský
Mikuláš, 17. 5. 2006.
6. Stanovisko k projektu ochrany lesa. ŠOP Správa CHKO Horná Orava, 17. 5. 2006.
7. Stanovisko k "Projektu ochrany lesa OO Javorina - realizačný projekt pre rok 2006".
Štátne lesy TANAP-u, OO Javorina, 9. 6. 2006.
8. Stanovisko k "Projektu ochrany lesa OO Podspády - realizačný projekt pre rok
2006". Štátne lesy TANAP-u, OO Podspády, 9. 6. 2006.
9. Ponechanie dreva pri pni. OZ Slovenská Ľupča, 24. 7. 2006.
10. Vypracovanie podkladov pre registráciu repeletného prípravku VBS 99 a jeho
veľkoplošné overovanie.
TUTKA, J.: Štúdie a expertízy vypracované v roku 2006:
1. Stanovenie odvodov za stratu mimoprodukčných funkcií lesa pri trvalom vyňatí
lesného pozemku z lesného majetku pre zastavanú a vodnú plochu vodnej nádrže
na zasnežovanie a rekreačné účely, v katastri obce Donovaly, okr. Banská Bystrica.
ZP 38/06, NLC – LVÚ Zvolen, 19 s.
2. Zámer využitia zaberaného lesného pozemku pre zastavanú a vodnú plochu vodnej
nádrže v katastri obce Donovaly. Štúdia, NLC – LVÚ Zvolen, 7 s.
3. Podklady pre národné účty hospodárstva SR za lesníctvo. 5 s.
4. Podklady do štatistickej ročenky LH SR 2006. 10 s.
5. Zdôvodnenia, vyjadrenia, oznámenia pre okresné súdy Žiar n/Hronom, Brezno,
Zvolen. NLC – LVÚ Zvolen.
TÓTHOVÁ, S.: Štúdie
1. Možnosti rekultivácie plôch po biodegradácii ropných látok - Nafta Gbely.
2. Monitoring vplyvu Mondi Business Paper SCP a. s. na okolité lesné ekosystémy.
3. Využitie hnojivého potenciálu drevného popola - Mondi Business Paper SCP a. s.
4. Monitoring vplyvu posypového materiálu SOLMAG na lesné ekosystémy – Silicon
Dobšiná.
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Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Stanoviská
• Stanovisko k projektu zalesňovania a ďalšieho obhospodarovania zalesnenej pôdy v k. ú.
Zemiansky Kvášov - Mária Plovuchová, Zemiansky Kvášov.
• Stanovisko k projektu zalesňovania a ďalšieho obhospodarovania zalesnenej pôdy v k. ú.
Látky, Eco Sekcia I., Ján Škorňa, Banská Bystrica.
• Projekt zalesňovania a ďalšieho obhospodarovania zalesnenej pôdy v k. ú. Látky, Eco
Sekcia II., Ján Škorňa, Banská Bystrica.
• Stanovisko k projektu zalesňovania a ďalšieho obhospodarovania zalesnenej pôdy v k. ú.
Trebostovo, Lesotaxácia, s. r. o. Žilina.
• Stanovisko k projektu ozdravných opatrení pre Lesy obce Smolník na LUC Smolník
pre rok 2006, Obec Smolník.
• Stanovisko k projektu zalesňovania a ďalšieho obhospodarovania zalesnenej pôdy,
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov Liptovský Trnovec.
• Stanovisko k projektu „Obnova lesných porastov po kalamitách v oblasti Smrekovice“,
ML Ružomberok.
• Stanovisko k projektu zalesnenia a obhospodarovania zalesnenej poľnohospodárskej pôdy
Detva - Kolárov vrch, Jozef Debnár Kriváň.
• Stanovisko k projektu „Posilnenie ekologickej stability krajiny v prímestskej časti Žiliny
zalesnením poľnohospodárskej pôdy II. etapa, Urbárske pozemkové spoločenstvo Žilina
Trnové.
• Stanovisko k projektu „Posilnenie ekologickej stability krajiny v prímestskej časti Žiliny
zalesnením poľnohospodárskej pôdy III. etapa, Urbárske pozemkové spoločenstvo Žilina
Trnové.
• Stanovisko k projektu zalesňovania a ďalšieho obhospodarovania zalesnenej pôdy,
Urbárska obec PS Horovce.
• Stanovisko k projektu „Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Nitrianske Pravno
I.“, Obec Nitrianske Pravno.
• Stanovisko k projektu „Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Nitrianske Pravno
II.“, Obec Nitrianske Pravno.
• Stanovisko k projektu „Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Nitrianske Pravno
III.“, Obec Nitrianske Pravno.
• Stanovisko k projektu zalesňovania poľnohospodárskej pôdy Blahová I., Salix Trade
s. r. o. Dunajská Streda.
• Stanovisko k projektu zalesňovania poľnohospodárskej pôdy Blahová II., Salix Trade
s. r. o. Dunajská Streda.
• Stanovisko k projektu obnovy lesných porastov na pozemkoch PS, PS Bývalí urbarialisti
obce Východná.
• Stanovisko k projektu OOP pre Vojenské lesy a majetky - ozdravné opatrenia. Vojenské
lesy a majetky SR Kežmarok.
• Stanovisko k projektu zalesňovania poľnohospodárskej pôdy, J. Debnár Kriváň.
• Stanovisko KN 1683/4 – zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy, Pozemkové spoločenstvo
Hrochoť.
• Stanovisko KN 1683/6 - zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy, Pozemkové spoločenstvo
Hrochoť.
• Stanovisko k projektu ozdravných opatrení, Urbariátne lesy a PS Lúčka.
• Stanovisko k projektu ozdravných opatrení, Lesy obce Nálepkovo.
• Stanovisko k realizačnému projektu ozdravných opatrení, Urbárska spoločnosť
Beharovce, PS.
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Stanovisko k projektu ozdravných opatrení, Obec Švedlár.
Stanovisko k projektu ozdravných opatrení, Mesto Krompachy.
Stanovisko k projektu ozdravných opatrení, Mestské lesy a majetky Spišské Vlachy.
Stanovisko k projektu ozdravných opatrení, PS Vlachovo.
Posudzovanie správnosti zaradenia lesných pozemkov do lesov poškodených imisiami,
Lesy obce Nálepkovo, s. r. o.
Posudzovanie správnosti zaradenia lesných pozemkov do lesov poškodených biotickými
škodcami, UPS Lysica.
Stanovisko k projektu ozdravných opatrení, Lesy SR, OZ Čadca.
Posudzovanie správnosti zaradenia lesných pozemkov do lesov poškodených biotickými
škodcami, Urbár Martin PS. Posudzovanie správnosti zaradenia lesných pozemkov
do lesov poškodených biotickými škodcami, Mgr. Branislav Hornung HG Marketing
Žilina.
Posudzovanie správnosti zaradenia lesných pozemkov do lesov poškodených biotickými
škodcami, OMNITRADE a. s. Terchová.
Stanovisko k projektu ozdravných opatrení, PS Teplička.
Stanovisko k projektu ozdravných opatrení, Gelnické lesy, s. r. o.
Stanovisko k projektu ozdravných opatrení, OL Smolenická Huta.
Posudzovanie správnosti zaradenia lesných pozemkov do lesov poškodených biotickými
škodcami, UPS Žilina – Trnové.
Posudzovanie správnosti zaradenia lesných pozemkov do lesov poškodených biotickými
škodcami, Prvá agrárna majiteľov s. r. o. Veľké Rovné.
Posudzovanie správnosti zaradenia lesných pozemkov do lesov poškodených biotickými
škodcami, Š. Grenčík – Krasňany.
Posudzovanie správnosti zaradenia lesných pozemkov do lesov poškodených biotickými
škodcami, L.U.C Klopušné s. r. o.
Posudzovanie správnosti zaradenia lesných pozemkov do lesov poškodených biotickými
škodcami, US Bytča.
Posudzovanie správnosti zaradenia lesných pozemkov do lesov poškodených biotickými
škodcami, LS Štiavnik s. r. o.
Posudzovanie správnosti zaradenia lesných pozemkov do lesov poškodených biotickými
škodcami, J. Knociková - Veľké Rovné.
Posudzovanie správnosti zaradenia lesných pozemkov do lesov poškodených biotickými
škodcami, J. Korňan - SHR Rimanovice – V. Rovné.
Posudzovanie správnosti zaradenia lesných pozemkov do lesov poškodených biotickými
škodcami, LPPS – Strečno.
Stanovisko k projektu ozdravných opatrení, Obec Ľubica.
Stanovisko k projektu ozdravných opatrení, Lesy Mesta Levoča.
Stanovisko k projektu ozdravných opatrení, PRO POPULO Poprad s. r. o.
Stanovisko k projektu ozdravných opatrení, Urbári s. r. o. Tvrdošín.
Posudzovanie správnosti zaradenia lesných pozemkov do lesov poškodených biotickými
škodcami, Urbári s. r. o. Tvrdošín.
Posudzovanie správnosti zaradenia lesných pozemkov do lesov poškodených biotickými
škodcami, PS urbariát Povina.
Posudzovanie správnosti zaradenia lesných pozemkov do lesov poškodených biotickými
škodcami, Bývalý urbár Budatínska Lehota.
Posudzovanie správnosti zaradenia lesných pozemkov do lesov poškodených biotickými
škodcami, M. Morháč Zvolen.
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Posudzovanie správnosti zaradenia lesných pozemkov do lesov poškodených biotickými
škodcami, PS Súkromní vlastníci lesov Povina.
Posudzovanie správnosti zaradenia lesných pozemkov do lesov poškodených biotickými
škodcami, PS Slovenská Ves.
Posudzovanie správnosti zaradenia lesných pozemkov do lesov poškodených biotickými
škodcami, Rímskokatolícky farský úrad Lendak.
Posudzovanie správnosti zaradenia lesných pozemkov do lesov poškodených biotickými
škodcami, PUS Lendak.
Posudzovanie správnosti zaradenia lesných pozemkov do lesov poškodených imisiami,
Obec Veľký Folkmár.

Koncepčné materiály
• Koncepčné práce pri stanovení lesníckych podporovateľných činností v rámci
jednotlivých podopatrení Os 2, Národného strategického plánu rozvoja vidieka
pre obdobie 2007–2013 a ich následné rozpracovanie v návrhu Programu rozvoja vidieka
SR na programovacie obdobie 2007–2013.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
• vypracovanie vzoru „všeobecnej časti LHP“ a „čistopisu LHP“,
• analýza problematiky a vypracovanie návrhu komplexného riešenia zariadenia
energetických porastov v LHP,
• vypracovanie návrhu koncepcie informatiky v rámci NLC,
• pripomienkovanie návrhu koncepcie informatizácie rezortu pôdohospodárstva do roku
2010.
• vypracovanie odborných expertíz pre vyhotovenie pozemkových úprav vybratých
katastrálnych území v okresoch Poprad a Kežmarok.
6.6

Akreditačná, skúšobná a kontrolná činnosť

Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Gestor za MP SR SL:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Kontrola lesného reprodukčného materiálu (KLRM)
NLC
Ing. Miriam Sušková
Ing. Milan Benkovič
1. 1. 2006 – 31. 12. 2006
3 700 tis. Sk
3 702 tis. Sk

V rámci kontroly lesného reprodukčného materiálu sa za rok 2006 uskutočnilo:
• Vedenie ústrednej evidencie, jej aktualizácia, dopĺňanie a spracovanie podkladov
pre informovanie štátnej správy. Stredisko kontroly LRM (ďalej len SKLRM) eviduje
k 31. 12. 2006 12 162 uznaných porastov, 4 211 výberových stromov, 81 semenných
sadov, 160 semenných porastov, 95 génových základní a 929 identifikovaných zdrojov.
• Na základe hlásenia o zmenách v stave semenných zdrojov bola vykonaná aktualizácia
u 106 užívateľov uznaných porastov a u 22 užívateľov výberových stromov. Do archívu
bolo vyradených 1 064 uznaných porastov (z nich bolo 608 porastov opätovne uznaných
pre zber semien) a 226 výberových stromov. V zmysle § 11, ods. 5, vyhlášky 571/2004
Z. z. bolo pripravené oznámenie o zmenách v uznaných semenných zdrojoch k
31. 12. 2005 pre 40 obvodných lesných úradov.
• Schvaľovanie semenných zdrojov, vystavovanie uznávacích listov a ich zasielanie
okresným úradom – uznané porasty – 1 353 JPRL (637 evidenčných kódov), z toho
745 nových, doposiaľ neuznaných porastov, identifikované zdroje – 157 JPRL
(145 evidenčných kódov), génové základne – 25, z toho nových 18.
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Rozpracované zriaďovacie doklady pre 2 génové základne.
Fenotypové hodnotenie výberových stromov – výber a popis nových výberových stromov
a vystavenie uznávacích listov – 22 ks smreka obyčajného, 55 ks duba letného, 58 ks
bresta horského, 62 ks javora horského, 3 ks jaseňa štíhleho, 4 ks jaseňa úzkolistého, 1 ks
jarabiny brekyňovej.
Vypracovanie a zaslanie požiadaviek na uznávanie a obhospodarovanie semenných
zdrojov v LHC so začiatkom obnovy LHP v r. 2006 – 28 LHC.
Účasť na základných pochôdzkach – 4 LHC.
Účasť na prerokovaní hospodárskych opatrení v navrhovaných UP – 1 LHC.
Pracovná porada pracovníkov SKLRM vrátane regionálnych inšpektorov, kde boli
spracované a rozdelené čiastkové databázy producentov a reprodukčného materiálu podľa
územnej pôsobnosti jednotlivých pracovísk.
Zorganizoval sa seminár „Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej
obnovy lesy 2006“ – 153 účastníkov.
Zabezpečili sa exkurzie pre študentov Stredného odborného učilišťa lesníckeho
v Tvrdošíne – 28. 2. 2005 – 2x18 študentov a Strednej lesníckej školy v Liptovskom
Hrádku – 12. 1. 2006 – 2 x 31 študentov, 7. 12. 2006 – 2 x 15 študentov.
Účasť a prednesenie príspevku na tému legislatíva v lesnom škôlkarstve a semenárstve
na porade OLH na Obvodnom lesnom úrade Martin (25. 1. 2006 – 45 účastníkov).
Účasť a prednesenie príspevku na tému legislatíva v lesnom škôlkarstve a semenárstve
na školení OLH organizovanom Združením neštátnych vlastníkov lesov SPIŠ (1. 2. 2006
– 60 účastníkov).
Účasť a prednesenie príspevku na medzinárodnom odbornom seminári „Semenné sady
ako zdroj kvalifikovaného reprodukčného materiálu – minulosť, súčasnosť a budúcnosť“ –
20. - 21. 6. 2006, Bzenec, ČR.
Účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „Stabilizácia funkcií lesa v biotopoch
narušených antropogénnou činnosťou“ – 5. 9. - 6. 9. 2006 Opočno, ČR.
Účasť a prednesenie príspevku „Ausgangsmaterial für Gewinnung von forstl.
Vermehrungsgut und Herkunftssicherung“ (Zdroje na získavanie lesného reprodukčného
materiálu a zabezpečenie pôvodu) na medzinárodnej konferencii európskych lúštiarní
vo Freiburgu (SRN) v dňoch 18. – 22. 9. 2006 – 55 účastníkov.
Účasť a prednesenie príspevku „Production, marketing and control of the forest
reproductive material in Slovakia“ (Produkcia, obchodovanie a kontrola LRM
na Slovensku) na EÚ Forest Reproductive Material Workshop v dňoch 2. – 4. 10. 2006
v Siófoku (Maďarsko) – počet účastníkov 50.
Účasť na zasadnutí Komisie na ochranu genetických zdrojov pri š. p. Lesy SR
(27. 10. 2006, Banská Bystrica).
Účasť a prednesenie príspevku „Potenciál zdrojov LRM, ich využívanie a produkcia LRM
a jeho využitie pri obnove lesa na Spiši“ na pracovnom seminári so škôlkarskou tematikou
– 8. - 9. 11. 2006 v Červenom Kláštore – 50 účastníkov.
Príprava podkladov a účasť pri kontrole misie EÚ zameranej na dodržiavanie
legislatívnych ustanovení týkajúcich sa rastlinných pasov (23. 11. 2006 – OZ Semenoles).
Vypracovanie podkladov do dotazníka OECD – dotazník o množstve semena uvádzaného
do obehu za obdobie VII. 2003 – VI. 2004. a VII. 2004 – VI. 2005.
Registrácie semena – v rámci hlásenia o skladovanom množstve bolo skontrolovaných
a zaevidovaných 976 oddielov semena, v rámci registrácie semena bolo skontrolovaných
a zaregistrovaných 393 registrácií semena, v rámci evidencie listov o pôvode bolo
skontrolovaných a zaevidovaných 401 listov o pôvode semena alebo semennej suroviny
a 80 listov o pôvode semenáčikov z prirodzeného zmladenia.
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Po vyhodnotení registrácie sadeníc k 31. 8. 2005 bolo zo 166 došlých žiadostí
o registráciu vrátených pre rôzne nedostatky 26 žiadostí. Na základe opráv, ktoré
producenti zaslali na SKLRM bolo prehodnotených a zaregistrovaných 24 žiadostí
o registráciu. K 31. 12. 2006 ostali nevybavené ešte 2 žiadosti o registráciu sadeníc –
dotknuté sadenice neboli zaregistrované ani v r. 2006.
V mesiaci september sa začalo so spracovaním žiadostí o registráciu sadeníc
k 31. 8. 2006. K 31. 12. 2006 bolo na SKLRM doručených 166 žiadostí o registráciu.
17 žiadostí bolo pre rôzne nedostatky vrátené žiadateľom. Po odstránení nedostatkov bolo
5 žiadostí dodatočne spracovaných a materiál bol zaregistrovaný. U 12 žiadateľov ešte
nedostatky neboli odstránené a materiál ostáva nezaregistrovaný.
SKLRM k 31. 12. 2006 eviduje 484 držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti
pre prácu s lesným reprodukčným materiálom, z toho je podľa dosiaľ zaslaných žiadostí
o registráciu sadeníc 165 producentov reprodukčného materiálu (46 držiteľov osvedčenia
pre fyzické osoby, 23 držiteľov osvedčenia pre fyzické osoby prostredníctvom inej
fyzickej osoby, 96 držiteľov osvedčenia pre právnické osoby). 1 producent je zatiaľ bez
osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
Kontrola dodržiavania zásad obhospodarovania semenných zdrojov, kontrola evidenčných
kariet uznaných zdrojov, kontrola nakladania so semenáčikmi z prirodzeného zmladenia,
kontrola dodržovania provenienčných zásad, zásad prenosu lesného reprodukčného
materiálu a kontrola kariet pôvodu obnovovaných lesných porastov – 80 subjektov,
kontrola produkcie a evidencie semenáčikov a sadeníc v lesných škôlkach a obchodovania
s LRM – 180 subjektov, kontrola semenných porastov – 10 subjektov, kontrola
semenných sadov – 27 semenných sadov.
Uskutočnil sa kontrolný deň zo strany MP SR – kontrola bola vykonaná na SKLRM
(1 deň) a pri terénnej kontrole (1 deň) kontrola producentov LRM (1 subjekt) a užívateľov
LPF (8 subjektov) – 24. – 25. 8. 2006.
Na základe výsledkov kontrolnej činnosti boli spracované podnety s oznámením
o porušovaní povinností pre príslušné obvodné lesné úrady. Porušovanie povinností
v oblasti obchodovania s lesným reprodukčným materiálom – 1 podnet, porušovanie zásad
prenosu reprodukčného materiálu a zalesňovanie nezaregistrovaným materiálom – 39
podnetov. Na základe výsledkov kontrolnej činnosti v r. 2006 bude na začiatku r. 2007
spracované ešte ďalších 29 podnetov pre príslušné obvodné lesné úrady.
Kontrola zberov semennej suroviny – 67 zberov, spracovanie a zaevidovanie 360 hlásení
o plánovanom zbere.
Odber vzoriek – 255 oddielov, plombovanie – 18 hodín.
Ústredná kontrola kvality semien lesných drevín – stanovenie klíčivosti 153 oddielov,
stanovenie čistoty 111 oddielov, stanovenie životnosti 80 oddielov, stanovenie obsahu
vody 1 oddiel, skúška rezom 1 oddiel.
Oddiely skladované v starej banke semien sa roztriedili podľa posledných výsledkov
skúšok kvality na dve časti. 140 oddielov bez výrazného zníženia sa bude naďalej
skladovať v banke, 142 oddielov so zhoršenými kvalitatívnymi parametrami bolo
pripravených na vyradenie. V novej časti banky semien, do ktorej sa materiál zbiera
a spracováva podľa metodického postupu z roku 2001 je uložených 18 oddielov semien.
V rámci zabezpečenia prevádzky akreditovaného laboratória a uplatňovania systému
kontroly akosti sa v laboratóriu uskutočnilo 5 vnútorných auditov.
Vyhodnotilo sa 8 porovnávacích odberov vzoriek všetkými osobami, ktoré sú poverené
vykonávať pre laboratórium túto činnosť, urobilo sa 6 porovnávacích testov rôznych
metód použiteľných pri skúškach klíčivosti a 8 skúšok klíčivosti v rámci porovnania
kontroly štandardných podmienok prostredia v klíčnej skrini.
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Vyhodnotili sa výsledky medzilaboratórnych skúšok jedle s laboratóriom ASP Teisendorf
a ukončil sa okruhový test v spolupráci s BLE Bonn.
V zmysle § 14, ods. 5 zákona č. 217/2004 Z. z. sa vystavilo 185 potvrdení o pôvode
semennej suroviny a semena v slovenskom jazyku a 23 potvrdení o pôvode semennej
suroviny a semena v anglickom jazyku, 1 707 potvrdení o pôvode sadbového materiálu
v slovenskom jazyku a 16 potvrdení o pôvode sadbového materiálu v anglickom jazyku.
Vypracovalo sa 67 informačných dokumentov pre reprodukčný materiál pohybujúci sa
medzi členskými štátmi EÚ.

Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Gestor za MP SR SL:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

AQA (Analytical Quality Assurance)
NLC
Ing. Jana Ďurkovičová
Ing. Juraj Balkovič
1. 1. 2006 – 31. 12. 2006
500 tis. Sk
500 tis. Sk

Záverečná správa obsahuje prehľad o riešení problematiky komplexného zabezpečenia
kvality meraní v Centrálnom lesníckom laboratóriu Národného lesníckeho centra Zvolen
a informáciu o stave rozpracovania internej a externej kontroly.
Systém AQA je v Centrálnom lesníckom laboratóriu OEBLE LVÚ zavedený už od roku
1997. Pôsobí ako trvalý projekt, ktorý sa neustále vyvíja v snahe dosiahnuť čo najlepšie
zabezpečenie kvality laboratórnych činností, ktorých výstupom sú správne, dôveryhodné
a primerané údaje pre požadované využitie.
• Zabezpečiť kvalitu analytických meraní v rozsahu rozpočtu:
– pokračovaním novelizácie vnútorného kontrolného systému,
– vzdelávaním pracovníkov laboratória.
• Zabezpečiť externú kontrolu účasťou na medzilaboratórnych testoch.
• Zabezpečiť kalibráciu meracích prístrojov.
Nástrojmi internej kontroly kvality boli interné audity, ktoré kontrolovali jednotlivé
prvky kvality napr. manipulácia so vzorkami, vedenie protokolov, prac. záznamov
a denníkov, dodržiavanie pracovných postupov, používanie referenčných materiálov,
využívanie a tvorby regulačných diagramov na zisťovanie trendov meraní.
Jednotlivé metodiky boli podrobené validačnému procesu, aby sa zistila ich miera
vhodnosti a spoľahlivosti pre dané účely.
Ďalším ukazovateľom kvalitatívnej úrovne CLL bola účasť na medzilaboratórnych
porovnaniach na národnej a medzinárodnej úrovni. Tento nástroj externého systému kvality
a jeho výsledky poukazujú na to, že laboratórium je schopné udržať kvalitatívnu úroveň
a konkurencieschopnosť v porovnaní s inými laboratóriami či už v rámci republiky alebo
Európy.
Dôležitú úlohu pri produkovaní spoľahlivého merania je optimálny stav meradiel,
ktorých metrologické charakteristiky boli overené kalibráciou v Slovenskej legálnej
metrológii v súlade s časovým harmonogramom kalibrácie.
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
• Stredisko LOS: Zabezpečili sa odborné prednášky z ochrany lesa v rámci prípravy
lesníkov na skúšku OLH a pestovateľov LRM.
• Zástupca Strediska LOS bol členom skúšobných komisií OLH a pestovateľov LRM.
• Zástupca Strediska LOS sa zúčastnil na zasadnutiach komisie pre registráciu prípravkov
na ochranu rastlín.
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Tutka, J.: Výkon lektorskej a skúšobnej činnosti člena skúšobnej komisie znaleckého
ústavu NLC pre vykonanie skúšky z odborného minima.
Činnosť v odborných a profesných orgánoch

Prehľad o počtoch zamestnancov NLC 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 SŠ
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
Vedecké spoločnosti pri SAV
Iné odborné a profesné orgány

Počet zamestnancov
24
11
23
14
11

Menovitý zoznam je uvedený v nasledovných podkapitolách.
Rezortné a odvetvové komisie
Expertná komisia pre prípravu nového zákona o poľovníctve
Ing. Jozef Paulenka, CSc.
Komisia MP SR pre lesný reprodukčný materiál a jeho zdroje
Ing. Roman Longauer, CSc. – podpredseda
Ing. Miriam Sušková – členka
Komisia Kôprová-Tichá
Ing. Ivor Rizman – člen
Komisia Natura – priaznivý stav biotopov
Ing. Ivor Rizman – člen
Komisia Natura – priaznivý stav biotopov
Ing. Ivor Rizman – člen
Medzirezortná komisia MP SR a MŽP SR pre zonáciu chránených území
Ing. Ivor Rizman – člen
Metodická a technická rada LVÚ Zvolen pre národnú inventarizáciu a monitoring lesov SR
Ing. Zdenek Duben
doc. Ing. Ivan Herich, CSc.
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Ing. Ivor Rizman
prof. Ing. Štefan Šmelko, DrSc.
Ing. Jozef Vladovič, PhD.
Komisia Revitalizácia Tatier
Ing. Ivor Rizman – člen
Rada APVV pre pôdohospodárstvo
Ing. Jozef Tutka, CSc.
Slovenská komisia pre ochranu biodiverzity
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Technická normalizačná komisia č. 6 – lesníctvo MP SR
Ing. Slavomír Bortel – člen
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Komisia pre overovanie odbornej a technickej spôsobilosti na vyhotovenie lesných
hospodárskych plánov
Ing. Ján Bavlšík – člen
Komisia pre overovanie odbornej a technickej spôsobilosti odborného lesného hospodára
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Ing. Juraj Varínsky, CSc.
Ing. Jozef Paulenka, CSc. – člen
Ing. Peter Szarka – člen
Komisia pre získanie osvedčenia pre prácu s lesným reprodukčným materiálom
Ing. Juraj Varínsky, CSc. – člen
Poradné orgány vlády, ministerstiev a orgánov štátnej správy
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc. – externý poradca ministra pôdohospodárstva SR
Akreditačná komisia vlády SR na oblasť výskumu „poľnohospodárske a lesnícke vedy“
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Hodnotiteľská komisia poľovníckych trofejí
Ing. Jozef Paulenka, CSc. – člen
Disciplinárma komisia pri OLÚ Zvolen
Ing. Jozef Paulenka, CSc. – člen
Komisia Lesov SR, š. p. Banská Bystrica pre ochranu genetických zdrojov lesných drevín
Ing. Roman Longauer, CSc. – člen
Ing. Miriam Sušková – členka
Komisia pre prípravky na ochranu rastlín a mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín
Ing. Juraj Varínsky, CSc. – člen
Poradný zbor generálneho riaditeľa Lesov SR, š. p. Banská Bystrica
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc. – externý člen
prof. Ing. Július Novotný, CSc. – externý člen
Ing. Martin Moravčík, CSc. – externý člen
Pracovná skupina pre lesníctvo MP SR
Ing. Roman Longauer, CSc. – koordinátor pre program EUFORGEN v SR
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc. – predseda
prof. Ing. Július Novotný, CSc. – podpredseda SAPV
prof. Ing. Štefan Šmelko, DrSc. – čestný člen
odbor lesného hospodárstva
prof. Ing. Štefan Šmelko, DrSc. – člen
odbor lesníctva
Predseda: doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Tajomník: Ing. Marián Radocha, CSc.
Členovia: Ing. Ján Bavlšík
Dr. Ing. Tomáš Bucha
Ing. Július Ďurkovič, CSc.
Ing. Roman Longauer, CSc.
Ing. Martin Moravčík, CSc.
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prof. Ing. Július Novotný, CSc.
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
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: prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD.
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
sekcia integrovanej ochrany lesa
Predseda: Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Členovia: Ing. Andrej Kunca, PhD.
Ing. Roman Leontovyč, CSc.
prof. Ing. Július Novotný, CSc.
Ing. Marek Turčáni, PhD.
sekcia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
Predseda: Ing. Martin Moravčík, CSc.
Členovia: prof. Ing. Štefan Šmelko, DrSc.
Ing. Jozef Vladovič, PhD.
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. Viera Petrášová, CSc.
Ing. Jozef Tutka, CSc.
sekcia ochrany lesov a poľovníctva
Členovia: Ing. Jozef Vladovič, PhD.
odbor pôdoznalectva a ochrany pôdy SAPV
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Komisia predsedníctva SAPV – Zahraničné aktivity
prof. Ing. Július Novotný, CSc.
Komisia pre edičnú činnosť a odbornú terminológiu
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc. – člen
Komisia pre vedeckú výchovu, vzdelávanie a posudzovanie vedeckej kvalifikácie
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc. – člen
Slovenská pedologická spoločnosť pri SAPV
Ing. Pavel Pavlenda, PhD. – člen
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Vedecké spoločnosti pri SAV
Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy
pri SAV
Ing. Jozef Paulenka, CSc. – člen Ústredného výboru
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc. – člen Ústredného výboru a predseda lesníckej sekcie
členovia
lesníckej
sekcie – prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc., Ing. Juraj Prékop,
prof. Ing. Štefan Šmelko, DrSc.
Slovenská bioklimatologická spoločnosť
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD. – člen výboru
prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc. – člen
Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD. – člen výboru
Ing. Hana Pavlendová – členka
Ing. Marián Radocha, CSc. – člen
Slovenská ekologická spoločnosť
prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc. – člen
Slovenská asociácia pre krajinnú ekológiu pri PF UK Bratislava
prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc. – člen
Slovenská lesnícka spoločnosť ZSVTS
Ing. Juraj Prékop – člen
Medzinárodný výbor EFOL
Ing. Juraj Prékop – člen
Iné profesné a odborné orgány
Medzinárodné združenie pre testovanie osív (International Seed Testing Organisation)
Ing. Elena Foffová, CSc. – poverená členka
OECD pre dohľad nad lesným reprodukčným materiálom v medzinárodnom obchode
Ing. Roman Longauer, CSc. – zástupca SR
Programová rada Lesne Prace Badawcze Forest Research Institute Warszawa, Poľsko
Ing. Jozef Tutka, CSc.
Rada Slovenského poľovníckeho zväzu
Ing. Jozef Paulenka, CSc. – člen
Redakčná rada Lesníckeho časopisu – Forestry Journal
Ing. Martin Moravčík, CSc. – člen
Slovenská lesnícka komora
Ing. Jozef Paulenka, CSc. – člen
Stály výbor pre množiteľský materiál v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve
Ing. Roman Longauer, CSc. – zástupca SR
Slovenský úrad technickej normalizácie
Technická normalizačná komisia TK 6 – Lesníctvo
Ing. Marián Radocha, CSc. – tajomník
Technická normalizačná komisia TK 21 – Akustika a vibrácie
Ing. Marián Radocha, CSc. – člen
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Obchod s drevom a marketing UN ECE FAO, Ženeva
Ing. Roman Svitok, CSc. – špecialista
Expertná rada LEF – CZU Praha
Ing. Jozef Tutka, CSc. – člen

7. PORADENSKÁ ČINNOSŤ
Národné lesnícke centrum – referát znaleckej činnosti (Znalecký ústav pre odbor
Lesníctvo)
• Odborné minimum pre znalcov v zmysle § 19 ods. 2 písm. a zákona č. 382/2004 Z. z.
o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení zákona č. 93/2006 Z. z. a § 9 vyhlášky
č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch
a prekladateľoch, Zvolen, 6.–8. 12. 2006, 33 účastníkov.
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
• Stredisko LOS: z celkového počtu 315 písomne podchytených a evidovaných aktivít LOS
má charakter poradenstva 131 (priama obhliadka v teréne, resp. analýza zaslaných
vzoriek) v nasledovnom členení:
o problematika ochorenia a ochrany sadbového materiálu v lesných škôlkach sa riešila
v 13 prípadoch,
o k významnejším akciám ďalej patril Monitoring ID (114 akcií), ošetrovanie mníšky
veľkohlavej (33 akcií) a kalamita podkôrneho hmyzu (46 akcií),
o zástupcovia LOS sa aktívne zúčastnili 17 seminárov, školení, inštruktáží, vydali
9 stanovísk k projektom a ponechaniu hmoty v poraste, 8 stanovísk k registrácii
prípravkov, 3 stanoviská k certifikácii lesov, 1 pripomienka k legislatíve.
• TUČEKOVÁ, A.:
1. Poradenstvo a spolupráca pri overovaní netradičných technologických postupov
umelej obnovy s firmou Štreit, so sídlom v Bruntále, ČR.
2. Poradenstvo a spolupráca v testovaní pôdneho kondicionéra (Teralyt Plus)
na kalamitných holinách na Slovensku - Biesterfeld Silcom s. r. o. - specialty
chemicals – Praha, ČR.
3. Poradenstvo, vývoj a spolupráca pri testovaní pôdneho kondicionéra v lesníckych
technológiách s firmou Interkont s. r. o. Banská Bystrica.
4. Poradenstvo a vyžiadaná prezentácia výsledkov výskumu pre Lesy SR, š. p. Banská
Bystrica – výročná porada pestovateľov OZ Palárikovo (február 2006) „Netradičné
metódy umelej obnovy lesa na Slovensku“.
5. Poradenstvo a vyžiadaná prezentácia výsledkov výskumu: „Využitie netradičných
metód umelej obnovy na lesnom a nelesnom pôdnom fonde Slovenska“ stretnutie
OLH v rámci OZ Palárikovo (marec 2006).
• KAMENSKÝ, M.: Prirodzená obnova dubových porastov – OZ Palárikovo, prednáška
pre vedúcich lesných správ a pestovateľov.
• TUTKA, J.: Poradenská činnosť pre znalcov - fyzické osoby v odbore lesníctvo v otázkach
stanovenia všeobecnej hodnoty časti a zložiek lesného majetku, stanovenia škody,
majetkovej ujmy a výšky náhrad za obmedzenie hospodárenia v lesoch (20 hod.).
• TÓTHOVÁ, S.:
1. Analýza vlastností drevného popola – Handlovská energetika.
2. Prednáška o postupoch pri vypracovaní znaleckých posudkov Stretnutie OZ Revúca
a zástupcov znečisťovateľov (Slovmag Lubeník a SMZ Jelšava).
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Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
• Konzultácia pri získavaní súhlasu na zalesnenie poľnohospodárskej pôdy v rámci PRV
SR, opatrenie č. 8, Prvé zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy, Mária Plovuchová,
Zemiansky Kvášov.
• Poradenská a konzultačná činnosť pri vypracovávaní projektu prvého zalesňovania
poľnohospodárskej pôdy v rámci PRV SR, opatrenie č. 8, Prvé zalesňovanie
poľnohospodárskej pôdy, Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov Liptovský
Trnovec.
• Konzultácia v oblasti technologických postupov prvého zalesňovania poľnohospodárskej
pôdy, Jozef Debnár, Kriváň.
• Konzultácia v oblasti technologických postupov prvého zalesňovania poľnohospodárskej
pôdy, Urbárske pozemkové spoločenstvo Žilina – Trnové.
• Konzultácia pri získavaní súhlasu na zalesnenie poľnohospodárskej pôdy v rámci PRV
SR, opatrenie č. 8, Prvé zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy, Urbárska obec PS
Horovce.
• Poradenstvo
pri
administratívnom
postupe
v súvislosti
so
zalesňovaním
poľnohospodárskej pôdy, Salix Trade s r. o. Dunajská Streda.
• Konzultácia v oblasti technologických postupov umelej obnovy lesa v rámci projektu
na čerpanie finančnej pomoci v rámci SOP PaRV, podopatrenie 2.1.2, Verejno-prospešné
investície – neziskové investície, PS Bývalí urbarialisti obce Východná.
• Poradenská a konzultačná činnosť pri vypracovávaní projektu prvého zalesňovania
poľnohospodárskej pôdy v rámci PRV SR, opatrenie č. 8, Prvé zalesňovanie
poľnohospodárskej pôdy, Pozemkové spoločenstvo Hrochoť.
• Konzultácia vhodnosti zaradenia lesných porastov do projektu ozdravných opatrení
v rámci SOP PaRV, podopatrenie 2.1.2, Verejno-prospešné investície – neziskové
investície, Urbariátne lesy a PS Lúčka.
• Poradenstvo v rámci zaradenia lesných porastov do projektu ozdravných opatrení v rámci
SOP PaRV, podopatrenie 2.1.2, Verejno-prospešné investície – neziskové investície,
Urbárska spoločnosť Beharovce, PS.
• Poradenstvo v rámci zaradenia lesných porastov do projektu ozdravných opatrení v rámci
SOP PaRV, podopatrenie 2.1.2, Verejno-prospešné investície – neziskové investície, PS
Vlachovo.
• Konzultácia vhodnosti zaradenia lesných porastov do projektu ozdravných opatrení
v rámci SOP PaRV, podopatrenie 2.1.2, Verejno-prospešné investície – neziskové
investície, Lesy SR, OZ Čadca.
• Poradenstvo v rámci zaradenia lesných porastov do projektov ozdravných opatrení
v rámci SOP PaRV, podopatrenie 2.1.2, Verejno-prospešné investície – neziskové
investície, PS Teplička.

8. EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
•

Edičná činnosť Národného lesníckeho centra v roku 2006

Monografie
Poľovnícke štúdie č. 11/2006, KONÔPKA, J., HELL, P., KAŠTIER, P., BUČKO, J., SLAMEČKA, J.:
Optimalizácia manažmentu a zlepšovanie biotopu raticovej zveri. LVÚ Zvolen, 197 strán,
formát B5, 1. vydanie, tlač: Lesmedium, k. s., Bratislava, ISBN 80-8093-005-8.
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Knižné publikácie
MINĎÁŠ, J., KONÔPKA, J., NOVOTNÝ, J., JENDEK, S.: Lesy Slovenska. Zvolen, NLC, 222 strán,
1. vydanie, tlač: Tlačiarne BB, s. r. o., ISBN 80-8093-001-5.
Správa o lesnom hospodárstve v SR 2006. Bratislava, MP SR, Zvolen, NLC, 144 strán,
formát B5, náklad: 350 ks, 1. vydanie, tlač: Renesans, s. r. o, Bratislava, ISBN 80-8093007-4.
Report on forestry in the Slovak Republic 2006. Bratislava, MP SR, Zvolen, NLC, 148 strán,
formát B5, náklad: 350 ks, 1. vydanie, tlač: Renesans, s. r. o, Bratislava, ISBN 80-8093-0074.
Doterajší vývoj, súčasný stav a náčrt vízie lesníctva na Slovensku. Zost.: KONÔPKA, J.,
Zvolen, NLC, 52 strán, 1. vydanie. ISBN 80-88853-96-6.
Kunca, A., Zúbrik, M.: Vetrová kalamita z 19. novembra 2004. Zvolen, NLC, 72 strán,
1. vydanie, tlač: NLC Zvolen, ISBN 80-8093-010-4.
Folia venatoria 35/2005. Zostavovateľ: HELL, P. a kol. Zvolen, LVÚ, 236 strán, formát B5,
1. vydanie, tlač: Lesmedium, k. s., Bratislava, ISBN 80-8093-000-7.
Periodiká recenzované
Lesnícky časopis – Forestry Journal č. 1/2005. Zvolen, LVÚ, Bratislava, SAP, 141 strán, 1.
vydanie, tlač: FABER Bratislava, ISSN 0323-1046.
Lesnícky časopis – Forestry Journal č. 2/2005. Zvolen, LVÚ, Bratislava, SAP, 162 strán, 1.
vydanie, tlač: FABER Bratislava, ISSN 0323-1046.
Lesnícky časopis – Forestry Journal č. 1-2/2006. Zvolen, NLC, Bratislava, SAP, 158 strán,
1. vydanie, tlač: FABER Bratislava, ISSN 0323-1046.
Zborníky recenzované
Climate Change – Forest Ecosystems & Landscape (Proceedings from the international
scientific conference and JRC workshop „Forest Monitoring from remove sensing at scales
from global to local“ Zvolen-Sielnica 19–22 October 2005). Zostavovateľ: PRIWITZER, T.,
Zvolen, NLC, 126 strán, formát A4, náklad 150 ks, 1. vydanie. ISBN 80-8093-004-X.
Zborník prednášok. VII. zjazd Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke,
potravinárske a veterinárske vedy pri SAV Bratislava 8. septembra 2005. Sekcia B: lesnícka.
Zostavovateľ: KONÔPKA, B., Zvolen, NLC, 167 strán, 1. vydanie. ISBN 80-88853-93-1.
Zborníky nerecenzované
Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa. (Zborník
abstraktov z medzinárodného seminára, ktorý sa konal 22.–23. marca 2006 v Liptovskom
Mikuláši). Zostavovatelia: SARVAŠ, M., SUŠKOVÁ, M., Zvolen, NLC, 53 strán, 1. vydanie.
ISBN 80-88853-94-X.
Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2006. (Zborník
príspevkov z medzinárodného seminára, ktorý sa konal 22.–23. marca 2006 v Liptovskom
Mikuláši). CD ROM. Zostavovatelia: SARVAŠ, M., SUŠKOVÁ, M., Zvolen, NLC, ISBN 8088853-95-8.
Aktuálne problémy v ochrane lesa 2006. (Zborník referátov z medzinárodného seminára,
ktorý sa konal 6.–7. apríla 2006 v Banskej Štiavnici). Zostavovateľ: KUNCA, A., Zvolen,
NLC, 171 strán, 1. vydanie. ISBN 80-88853-97-4.
Aktuálne otázky ekonomiky LH SR. Zostavovatelia: ĎURKOVIČ, J., KOVALČÍK, M., TUTKA, J.,
ŽIAKOVÁ, M., GREGUŠKA, B., HRBÁĽ, P., Zvolen, NLC, 89 strán, 1. vydanie, tlač: NLC
Zvolen, ISBN 80-88853-99-0.
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Cooperation possibilities in implementing the council directive 1999/105/EC on the
marketing of forest reproductive material. (24.–26. 5. 2005 Liptovský Ján, Slovakia).
Zborník abstraktov na CD-ROM. Zostavovatelia: FOFFOVÁ, E., LONGAUER, R. ISBN 80-885385-0.
Účelové publikácie
Metodický postup pre hodnotenie a oceňovanie škôd spôsobených zverou v lese. (Študijný
materiál). Zostavovatelia: FINĎO, S., PETRÁŠ, R., Zvolen, NLC, 16 strán, 1. vydanie, ISBN 808093-002-3.
Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2005 a ich prognóza na rok 2006.
(Účelový elaborát). Zostavovateľ: KUNCA, A. a kol. Zvolen, NLC, 89 strán, 1. vydanie, tlač:
Lesmedium, k. s., Bratislava, ISBN 80-88853-99-0.
Národná inventarizácia a monitoring lesov Slovenskej republiky 2005–2006.
Zost.: ŠMELKO, Š., Zvolen, NLC, 132 strán, 1. vydanie. ISBN 80-88853-98-2.
Propagačné materiály
Národná inventarizácia a monitoring lesov 2005–2006, NLC Zvolen
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•

Publikačná činnosť pracovníkov Národného lesníckeho centra

Prehľad o publikačnej činnosti pracovníkov Národného lesníckeho centra v roku 2006
je prehľadne spracovaný v tabuľke 19. Impakt faktor stúpol zo 4,654 za rok 2005 na 6,059.
Tabuľka 19

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

1,75
2,21
9,00
5,69
18,65
74,99
2,10
77,09
8,00
50,88
15,26
37,53
111,67
0,00
1,00
0,00
12,00
0
0
13,00
1,00
2,00

0,00
28,00
1,2
29,20
3,00
6,00
3,00
12,00

Impact factor ústavu: 6,059
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9. PEDAGOGICKÁ, VZDELÁVACIA A VEDECKO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ
9.1

Pedagogická činnosť

Pedagogická činnosť a činnosť zamestnancov NLC pri výchove nových vedeckých
zamestnancov je sumarizovaná v tabuľke 20.
Tabuľka 20

Spolu

ČZU Praha,
ČR
MZLU Brno,
ČR

VÚŽV Nitra

UMB Banská
Bystrica

SPU Nitra

TU Zvolen

NLC – ÚLPV
Zvolen

Počet

NLC – LVÚ
Zvolen

Organizácia

prednášateľov

12

7

1

1

21

vyučovacích hodín

92

66

50

2

210

vedených diplomantov

2

2

12

12

z toho diplomantov absolventov
vedených doktorandov
z toho doktorandov absolventov
členov vedeckých rád

11

2

členov v komisiách pre štátne záverečné
skúšky

2

členov v komisiách pre obhaj. PhD.

6

1

14
3

1

2

5
1

10

členov v komisiách pre obhaj. DrSc.
členov v habilitač. komisiách

Menný zoznam zamestnancov, ktorí v roku 2006 vykonávali pedagogickú činnosť a vedeckú
výchovu, alebo boli členmi vedeckých rád, resp. komisií:
prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.
• vyučovanie študijného predmetu – Dendrologie (2 odprednášané hodiny), Česká
zemědělská univerzita v Prahe, Lesnícka a environmentální fakulta;
• člen komisie pre štátne záverečné skúšky pre študentov študujúcich v anglickom jazyku –
odbor Forestry water and landscape management, Česká zemědělská univerzita v Prahe,
Lesnícka a environmentální fakulta;
• člen Vedeckej rady NLC – LVÚ Zvolen;
Ing. Milan Dezorzo, CSc.
•

vyučovanie študijného predmetu – Zabezpečenie odbornej prípravy odborného lesného
hospodára (1 odprednášaná hodina), NLC – ÚLPV Zvolen;

Ing. Július Ďurkovič, CSc.
• vedenie doktorandov (3), Technická univerzita Zvolen;
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Ing. Elena Foffová, CSc.
• vyučovanie študijného predmetu – Odborná príprava žiadateľov o osvedčenie odbornej
spôsobilosti pre činnosť s lesným reprodukčným materiálom (10 odprednášaných hodín),
NLC – ÚLPV Zvolen;
prof. Ing. Milan Hladík, CSc.
• člen komisie pre štátne záverečné skúšky – odbor hospodárska úprava lesa, Česká
zemědělská univerzita Praha, Fakulta lesnícka a environmentální, ČR
• člen komisie pre obhajobu PhD.:
- odbor hospodárska úprava lesa, Česká zemědělská univerzita Praha, Fakulta
lesnícka a environmentální, ČR;
- odvetvové a prierezové ekonomiky, SPU Nitra;
- hospodárska úprava lesov, Technická univerzita Zvolen, Lesnícka fakulta;
- hospodárska úprava lesov, LDF MZLU Brno, ČR;
RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.
• vyučovanie študijného predmetu – Environmentálna chémia (24 odprednášaných hodín,
26 hodín cvičenia), Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica;
Ing. Peter Hrbáľ
• vyučovanie študijného predmetu – Tvorba projektov pre získanie finančných prostriedkov
z eurofondov (10 odprednášaných hodín), NLC – ÚLPV Zvolen;
Ing. Zdeno Ivan
• vyučovanie študijného predmetu – Zabezpečenie odbornej prípravy odborného lesného
hospodára (16 odprednášaných hodín), NLC – ÚLPV Zvolen;
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
• člen Vedeckej rady NLC – LVÚ Zvolen;
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
• člen vedeckej rady – Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre pre chov drobných
hospodárskych zvierat;
• 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;
• vedenie diplomantov (1), Technická univerzita Zvolen;
• vyučovanie študijného predmetu – Zabezpečenie odbornej prípravy odborného lesného
hospodára (16 odprednášaných hodín), NLC – ÚLPV Zvolen;
• člen Vedeckej rady NLC – LVÚ Zvolen;
Ing. Ján Kučera
• vyučovanie študijného predmetu – Zabezpečenie odbornej prípravy odborného lesného
hospodára (1 odprednášaná hodina), NLC – ÚLPV Zvolen;
Ing. Andrej Kunca, PhD.
• vyučovanie študijného predmetu – Obranné metódy proti hubovým patogénom
(8 odprednášaných hodín), NLC – ÚLPV Zvolen;
Ing. Alžbeta Lengyelová
• vyučovanie študijného predmetu – Rozmnožovanie drevín (5 odprednášaných hodín,
2 hodiny cvičenia), Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita Zvolen;
• vyučovanie študijného predmetu – Vegetačné úpravy v krajine (5 odprednášaných hodín,
2 hodiny cvičenia), Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita Zvolen;
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•

vedenie diplomantov (1) Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita
Zvolen;

Ing. Roman Longauer, CSc.
• člen komisie pre obhajobu PhD. – odbor Lesnícka fytológia, Lesnícka fakulta, Technická
univerzita Zvolen;
• vyučovanie študijného predmetu – Genofond a biodiverzita (4 odprednášané hodiny),
Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita Zvolen;
• vyučovanie študijného predmetu – Genetika a šľachtenie lesných drevín (16 hodín
cvičenia), Lesnícka fakulta, Technická univerzita Zvolen;
• vedenie doktorandov (3) – školiteľ (1), školiteľ konzultant (2), 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;
Ing. Martin Moravčík, CSc.
• člen Vedeckej rady NLC – LVÚ Zvolen;
prof. Ing. Július Novotný, CSc.
• člen vedeckej rady – Technická univerzita Zvolen;
• predseda komisie č. IV. pre štátne skúšky a obhajoby diplomových prác, Technická
univerzita Zvolen;
• člen komisie pre obhajobu PhD. – Pestovanie lesa, Technická univerzita Zvolen;
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra (spoločná komisia);
• vyučovanie študijného predmetu – Ochrana lesa (6 odprednášaných hodín), Technická
univerzita Zvolen;
• vedenie doktorandov (1), Technická univerzita Zvolen;
• člen Vedeckej rady NLC – LVÚ Zvolen;
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
• člen Vedeckej rady NLC – LVÚ Zvolen;
doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc.
• člen komisie pre štátne záverečné skúšky, FLE, Česká zemědělská univerzita v Prahe, ČR;
• člen komisie pre obhajobu PhD. – Hospodárska úprava lesov, FLE, Česká zemědělská
univerzita v Prahe, ČR;
• člen Vedeckej rady NLC – LVÚ Zvolen;
Ing. Viera Petrášová, CSc.
• vedenie doktorandov (3), Technická univerzita Zvolen;
Ing. Marián Radocha, CSc.
• člen komisie pre štátnu skúšku – Lesné dopravníctvo, Lesnícka fakulta, Technická
univerzita Zvolen;
• člen komisie pre obhajobu PhD. – Technika a mechanizácia poľnohospodárskej
a lesníckej výroby, Technická univerzita Zvolen;
Ing. Kornel Ruman
• vyučovanie študijného predmetu – Zabezpečenie odbornej prípravy odborného lesného
hospodára (1 odprednášaná hodina), NLC – ÚLPV Zvolen;
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Ing. Milan Sarvaš, PhD.
• vyučovanie študijného predmetu – Lesnícka legislatíva a politika (3 odprednášané
hodiny); Technická univerzita vo Zvolene;
• vyučovanie študijného predmetu – Odborná príprava žiadateľov o osvedčenie odbornej
spôsobilosti pre činnosť s lesným reprodukčným materiálom (5 odprednášaných hodín),
NLC – ÚLPV Zvolen;
• vyučovanie študijného predmetu – Budovanie náučných chodníkov – možnosti získavania
finančných prostriedkov (1 odprednášaná hodina), NLC – ÚLPV Zvolen;
Ing. Miriam Sušková
• vyučovanie študijného predmetu – Odborné preškolenie držiteľov osvedčenia na odbornú
spôsobilosť pre činnosť s lesným reprodukčným materiálom (4 odprednášané hodiny),
NLC – ÚLPV Zvolen;
prof. Ing. Štefan Šmelko, DrSc.
• vyučovanie študijného predmetu – Inventarizácia a monitoring lesa (5 odprednášaných
hodín), Technická univerzita Zvolen;
• vedenie doktorandov (1), školiteľ špecialista, Technická univerzita Zvolen;
Ing. Igor Štefančík, CSc.
• člen Vedeckej rady NLC – LVÚ Zvolen;
Ing. Jozef Tutka, CSc.
• vyučovanie študijného predmetu – Oceňovanie v lesníctve (8 odprednášaných hodín),
Technická univerzita Zvolen;
• vedenie doktorandov (1) – pomocný školiteľ, Technická univerzita Zvolen;
• člen Vedeckej rady NLC – LVÚ Zvolen;
Ing. Ľubomír Valach
• vyučovanie študijného predmetu – Zabezpečenie odbornej prípravy odborného lesného
hospodára (1 odprednášaná hodina), NLC – ÚLPV Zvolen;
Ing. Jozef Vladovič, PhD.
• člen Vedeckej rady NLC – LVÚ Zvolen;
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
• vyučovanie študijného predmetu – Obranné metódy proti listožravým a podkôrnym
druhom škodcov (18 odprednášaných hodín), NLC – ÚLPV Zvolen;
• vyučovanie študijného predmetu – Biotechnológie v lesníctve (10 odprednášaných hodín),
TU Zvolen;
• člen Vedeckej rady NLC – LVÚ Zvolen;
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9.2

Vzdelávacia činnosť

V priebehu roka sa zamestnanci zúčastnili nasledovných kurzov, školení a odborných
seminárov organizovaných odbornými vzdelávacími inštitúciami a agentúrami:
Názov vzdelávacej činnosti
Aktuálne zmeny v pracovnom práve
Aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení
Analýza zložiek ŽP
Autodoprava
BOZP - novela zákona
Cestovné náklady v praxi
Daň z pridanej hodnoty
Daň z príjmov za rok 2006
Daň z príjmov, novelizácia k 1. 1. 2007
Databázové fórum
Elektronické verejné obstarávanie
Finančná kontrola
Geodatabáza
Internetová a intranetová kancelária 2006
Inventarizácia majetku a záväzkov
Kvalita merania
Možnosti financovania ekoenergetických projektov
Najčastejšie používané zmluvy
Novela zákona o DPH
Novela zákona o sociálnom poistení
Odborná príprava techniky PO
Odborne spôsobilé osoby pre posudzovanie vplyvov na ŽP
Ochrana osobných údajov
Ochrana ovzdušia
Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci
Pedagogické minimum pre zvláštne profesie
Pokladničná agenda v praxi
Postavenie zamestnanca, zamestnávateľa v poisťovacom systéme
Prevencia kriminality
Preškolenie držiteľa osvedčenia pre prácu s lesným reprodukčným materiálom
Preškolenie kuričov na obsluhu nízkotlakových kotlov
Preškolenie zamestnancov na obsluhu a údržbu krovinorezov
Preškolenie zamestnancov na obsluhu a údržbu motorovej píly
Preškolenie zamestnancov na obsluhu motorových vozíkov
Preškolenie zamestnancov na obsluhu potrubí a tlakových nádob skupiny Ab
Preškolenie vodičov referentských vozidiel
Príprava projektov
Príprava projektov pre nórsky mechanizmus a EHP
Odborná príprava žiadateľov o osvedčenie odbornej spôsobilosti
pre činnosť s lesným reprodukčným materiálom
Profesionálna asistentka
Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie
Slobodný prístup k informáciám
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Počet účastníkov
2
1
4
2
1
2
4
1
1
2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
4
20
4
5
116
1
1
2
1
2
1
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STATISTICA
Školenie zamestnancov na obsluhu a údržbu motorovej píly
Tvorba a manažment projektov
Účtovná závierka 2006
Verejné obstarávanie
Verejné obstarávanie – elektronické
Verejné obstarávanie – systém 2006
Workshop pre prípravu projektov NFM
Základné informácie o realizácii SPS využitia globálnych
navigačných satelitných
Zákon č. 364/2004
Zákon o registratúre
Zákonník práce – aktuálne otázky
Zákonník práce – plánované zmeny
Zákonník práce v praxi, Nový zákon o inšpekcii práce účinný od 1. 7. 2006
Záložné právo k nehnuteľnostiam
Zmeny v zákone o odmeňovaní
Zmeny zákona o sociálnom poistení
SPOLU

9.3

Vedecko-výchovná činnosť

Zoznam zamestnancov NLC vo vedeckej výchove uvádza tabuľka 21.
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1
2
2
3
4
2
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
235

Tabuľka 21
Meno a priezvisko
doktoranda
Ing. Michal Bošeľa
Ing. Vladimír Bajcar
Ing. Martin Bartko
Ing. Jozef Bučko
Ing. Ľuboš Halvoň
Ing. Ľudmila Marušáková

Ing. Elena Takáčová
Ing. Alžbeta Lengyelová

Vedný odbor
6.2.4
lesnícka fytológia
6.2.4
lesnícka fytológia
6.2.2.
pestovanie lesa
6.2.6
poľovníctvo
6.2.3
hospodárska úprava
lesov
4.3.3
environmentálny
manažment v študijnom
programe
Environmentálna politika
v organizácii
6.2.2
pestovanie lesa
15-21-9
ekológia

Ing. Valéria Longauerová

41-97-9
ochrana rastlín

Ing. Jozef Vakula

41-97-9
ochrana rastlín
41-15-9
technika a mechanizácia
poľnohosp. a les. výroby
41-97-9
ochrana rastlín
62-03-9
odvetvové a prierezové
ekonomiky

Ing. Marián Slamka
Ing. Peter Kaštier
Ing. Miroslav Kovalčík

Téma DP
Veľkoplošná variabilita a vzájomné
vzťahy stanovištných charakteristík lesov
SR
Štúdium reprodukčných procesov a testy
potomstiev jaseňa štíhleho a úzkolistého
Pestovanie rýchlorastúcich drevín
(kultivarov topoľov) na Slovensku
Ekológia a etológia jelenej zveri vo
vybraných územiach Západných Karpát
Lesnícke mapovanie a priestorová úprava
lesov

Univerzita
TU Zvolen

doc. Ing. Eva Križová, PhD.

TU Zvolen

Ing. Roman Longauer, CSc.

TU Zvolen

prof. Ing. Ľubica Šmelková, CSc.

TU Zvolen

prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.

TU Zvolen

prof. Ing. Štefan Žihlavník, CSc.

Model komunikácie s verejnosťou
UMB
v lesnom hospodárstve a manažment lesnej B. Bystrica
pedagogiky

Odolnosť krytokorenného sadbového
materiálu na sucho
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

Školiteľ

Konzultant

Doba
štúdia
01.10.2006
30.09.2011
01.10.2006
30.09.2011
01.10.2006
30.09.2011
01.10.2006
30.09.2011
01.10.2006
30.09.2011

PaedDr. Soňa Vincíková, PhD.

01.10.2006
30.09.2011

01.10.2005
30.09.2010
01.10.2004
30.09.2009

TU Zvolen

prof. Ing. Ľubica Šmelková, CSc.

TU Zvolen

doc. Ing. Tibor Benčať, CSc.

TU Zvolen

doc. Ing. Milan Kodrík, CSc.

01.10.2004
30.09.2009

TU Zvolen

prof. Ing. Július Novotný, CSc.

TU Zvolen

Ing. Miroslav Stanovský, CSc.

Ing. Igor
Štefančík, CSc.

01.10.2004
30.09.2009
01.10.2003
30.09.2008

doc. Ing. Pavel Hell, CSc.

doc. Ing. Jozef
Konôpka, CSc.

Zimné prikrmovanie jelenej zveri ako
TU Zvolen
súčasť opatrení na zmiernenie škôd na lese
Metódy analýz ekonomickej efektívnosti
TU Zvolen
pri produkcii dreva
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Ing. Július Ďurkovič, CSc.

Poznámka

01.10.2002 prerušenie
30.09.2007 1.10.05-31.3.200701.10.2002
30.09.2007

Meno a priezvisko
doktoranda
Ing. Mária Poljovková
RNDr. Slávka Tóthová
Ing. Ivor Rizman

Vedný odbor
41-08-9
hospodárska úprava
lesov
15-21-9
ekológia
41-39-9
lesnícka fytológia

Ing. Dagmar Bednárová

41-07-9
pestovanie lesa

Mgr. Gabriela Debnárová

41-39-9
fyziológia semien
lesných drevín
62-03-9
odvetvové a prierezové
ekonomiky
41-39-9
lesnícka fytológia

Ing. Jana Lehocká
Ing. Eva Machanská

Téma DP

Univerzita

Školiteľ

Konzultant

Doba
Poznámka
štúdia
01.10.2002 prerušenie
30.09.2007 01.10.0531.03.2007
01.10.2001
30.09.2006
01.10.2001
30.09.2006

Integrovaný monitoring a inventarizácia
lesov SR

TU Zvolen

prof. Ing. Ľubomír Scheer, CSc.,
Dr. habil. Ing. Ján Ďurský, CSc.

Dr. Ing. Tomáš
Bucha

Ekologické dôsledky aplikácie drevného
popola do pôdy
Metodika vyhodnotenia jednotiek lesníckej
typológie z hľadiska ich uplatnenia
v rámcovom plánovaní
Analýza štruktúry uznaných porastov v SR
z hľadiska ich plodnosti a využitia pre
reprodukciu lesných drevín
Analýza biorytmu životnosti semien počas
dlhodobého skladovania

TU Zvolen

doc. Ing. Juraj Gregor, CSc.

Dr. Ing. Viliam
Pichler

TU Zvolen

doc. Ing. Eva Križová, PhD.

TU Zvolen

prof. Ing. Ľubica Šmelková, CSc.

01.10.2000
30.09.2005

TU Zvolen

prof. Ing. Ľubica Šmelková, CSc.

01.10.1999
30.09.2004

Teoretické základy tvorby lesníckej
politiky

TU Zvolen

Ing. Július Ďurkovič, CSc.

01.09.1998 prerušenie
31.08.2003 01.08.01-31.7.04

Ing. Marian Pacalaj

41-39-9
lesnícka fytológia

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

Ing. Hana Pavlendová

15-21-9
ekológia
41-39-9
genetika lesných drevín

Vplyv ozónu na vybrané lesné dreviny
v oblasti horských lesov Slovenska
Testy potomstiev smrekovca opadavého
zo semenných sadov a uznaných porastov

TU Zvolen

Ing. Blanka Maňkovská, DrSc.

TU Zvolen

prof. Ing. Ladislav Paule, PhD.

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.

01.10.1996 VYRADENÝ
30.09.2001 v r. 2006

TU Zvolen

prof. Ing. Július Novotný, CSc.

01.10.1996 UDELENIE
30.09.2001 PhD. – 29.06.2006

Ing. Miriam Sušková

Ing. Vladimír Bajcar
Ing. Roman Leontovyč
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doc. Ing. Dušan Gömöry, CSc.

Ing. Roman
Longauer, CSc.

01.09.1998 prerušenie
31.08.2003 15.10.00-15.10.02

doc. Ing. Dušan Gömöry, CSc.

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

01.09.1998
31.08.2003

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

01.09.1998 prerušenie
31.08.2003 24.12.02-31.12.04
01.09.1998
31.08.2003
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10. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A ZAHRANIČNÉ STYKY
Národné lesnícke centrum zabezpečovalo v r. 2006 širokú škálu medzinárodných
aktivít, či už priamo súvisiacich s vedecko-výskumnou, vzdelávacou, poradenskou,
rozvojovou a plánovacou činnosťou NLC, alebo v rámci plnenia úloh MP SR, prenesených
zriaďovateľom na NLC ako podriadenú organizačnú jednotku.
Na medzinárodných aktivitách sa okrem samotného vedenia NLC (generálny riaditeľ
a jeho sekretariát) podieľal predovšetkým Lesnícky výskumný ústav Zvolen (vedeckovýskumné projekty a zabezpečovanie úloh medzinárodnej spolupráce, organizovanie
medzinárodných podujatí), Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (najmä úlohy
súvisiace s medzinárodnými vzdelávacími programami, organizovanie medzinárodných
podujatí) a Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (projekty ODA t. j. transfer
poznatkov do rozvojových krajín).
K najvýznamnejším podujatiam v r. 2006 patrili:
• Medzinárodné vedecko-výskumné a vzdelávacie projekty.
• Zorganizovanie 33. zasadnutia Európskej lesníckej komisie FAO OSN na Slovensku
v dňoch 23. – 26. mája 2006 v Sielnici pri Zvolene.
• Uzavretie zmluvy o spolupráci medzi NLC a Čínskou lesníckou akadémiou v Pekingu.
• Príprava rozhodujúcich dokumentov, implementácia záverov, resp. zastupovanie
Slovenskej republiky na zasadnutí Fóra OSN o lesoch a Drevárskeho výboru Európskej
hospodárskej komisie OSN, ako aj na rokovaniach Lesníckeho výboru FAO
a na rokovaniach Expertných výborov Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe.
10.1 Medzinárodná spolupráca a úlohy vyplývajúce z členstva SR v EÚ (úlohy
zabezpečované v rámci kontraktu medzi MP SR a NLC)
Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Gestor za MP SR-SL:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Medzinárodná spolupráca a úlohy vyplývajúce z členstva
v EÚ
Národné lesnícke centrum
1. 1. 2006 – 31. 12. 2006
NLC Zvolen
prof. Ing. Július Novotný, CSc.
Ing. Boris Greguška
1 500 tis. Sk
1 523 tis. Sk

Hlavným cieľom je zabezpečovanie určených úloh rezortu pôdohospodárstva, časť lesné
hospodárstvo v oblasti medzinárodných aktivít a medzinárodnej spolupráce s osobitným
zameraním na úlohy vyplývajúce z členstva v Európskej únii a úloh viazaných k ťažiskovým
medzinárodným inštitúciám či aktivitám, ako sú UNFF, FAO, ECE, MCPFE, TBFRA,
EUROSTAT, IUFRO, EFI, COST, INNOFORCE, CONFOREST a pod.
• Príprava a uskutočnenie medzinárodného seminára Policies Fostering Investment
and Innovation in Support of Rural Development, konaného v dňoch 27. - 29. marca 2006
v Sielnici pri Zvolene. Seminár sa zorganizoval spoločne s riadiacim výborom
Ministerskej konferencie o ochrane lesov v Európe, Európskym lesníckym ústavom,
Projektovým centrom EFI o inováciách a podnikaní v lesníctve, Úniou lesníkov južnej
Európy, Konfederáciou európskych majiteľov lesa, Ministerstvom pôdohospodárstva SR,
Národným lesníckym centrom a Slovenskou lesníckou spoločnosťou. Prispel
k implementácii Viedenskej rezolúcie V2: Zvýšenie ekonomickej životnosti trvalo
udržateľného obhospodarovania lesov v Európe. Zabezpečenie tlačovej správy,
mediálneho servisu a kontaktov s médiami pre propagáciu podujatia v elektronických
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•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

a tlačových médiách, monitoring tlače a elektronických médií z podujatia, preklady
materiálov, tlmočenie, zabezpečenie exkurzie.
Zabezpečenie programu, sprevádzanie a tlmočenie pri návšteve pracovníka Archangeľskej
správy lesného hospodárstva Ruskej federácie a pracovníka z fínskeho lesníckeho
výskumného ústavu METLA Joensuu, konanej v dňoch 14. - 16. novembra 2006
v orgánoch a organizáciách lesného hospodárstva, lesníckych školách, mimovládnych
a záujmových organizáciách na Slovensku.
Účasť na exkurzii o produkcii dendromasy a jej využití vo Švédsku.
Účasť na 28. zasadnutí Spoločnej pracovnej skupiny FAO/OSN/EHK pre lesnícku
ekonomiku a štatistiku v dňoch 1. – 4. mája 2006, a na zasadnutí tímu špecialistov pre trh
a marketing s produktmi lesa v dňoch 1. – 5. mája 2006.
Vypracovanie dokumentu Market Report 2006 Slovak Republic na 64. zasadanie
Drevárskeho výboru EHK/OSN v Ženeve 2006. Vypracovanie hlásení o dodávkach dreva,
produkcii výrobkov z dreva, ich obchodnej bilancii vo svetovom meradle a v rámci EÚ za
roky 2004 a 2005, ako aj odhadov o produkcii a dodávkach dreva a výrobkov z neho na
roky 2006 a 2007 pre EUROSTAT a FAO/EHK/OSN.
Príprava, zabezpečenie a realizácia 33. zasadania Európskej lesníckej komisie FAO OSN,
ktoré sa konalo 23. – 26. mája 2006 v Sielnici pri Zvolene v spolupráci s Ministerstvom
pôdohospodárstva SR. Zabezpečenie fungovania medzinárodného sekretariátu zasadania.
Zabezpečenie mediálneho servisu, tlačových správ a kontaktov s médiami, organizácia
tlačových konferencií, monitoring tlače a elektronických médií z podujatia, preklady
materiálov, tlmočenie, zabezpečenie exkurzie.
Zabezpečenie registrácie pre Medzinárodný interkalibračný kurz 2006 v dňoch 21. – 23.
augusta 2006, príprava tlačovej správy a kontaktov s médiami.
Príprava tlačovej správy pre seminár Budovanie kapacít súkromného sektora pre trvalo
udržateľné obhospodarovanie lesov v Srbskej republike, ktorý sa konal 23. – 27. októbra
2006 vo Zvolene - Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky
Zvolen.
Spracovanie medzinárodnej korešpondencie v rámci podujatí organizovaných NLC,
príprava podkladov pre získanie víz účastníkov podujatí na Slovensku.
Organizačné zabezpečenie pracovnej návštevy delegácie z ÚHÚL Brandýs nad Labem,
ČR v dňoch 25. – 28. júna 2006 v Národnom lesníckom centre – Ústave lesných zdrojov a
informatiky Zvolen.
Účasť na zasadnutí vedúcich pracovníkov v oblasti lesníctva, ktoré sa konalo v dňoch 8. 9. mája 2006 v Regionálnej pobočke FAO/SEUR v Budapešti. Na stretnutí bol vytvorený
prvý návrh protokolu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k článku
7 Karpatského dohovoru, ktorý bude slúžiť ako základný dokument pri implementácii
navrhnutých opatrení v oblasti lesníctva a ochrany biodiverzity v rámci všetkých
signatárskych krajín dohovoru.
Zabezpečenie prípravy kontraktu na riešenie úlohy oficiálnej zahraničnej pomoci SR
Srbsku a Čiernej Hore „Posilnenie kapacít pre ochranu a obnovu lesov v Srbsku“,
financovaného z Fondu Bratislava - Belehrad vlády SR.
Účasť národného zástupcu na pravidelnom dvojročnom zasadnutí Schémy OECD
pre dohľad nad lesným reprodukčným materiálom v medzinárodnom obchode, 4. - 6.
október 2006 v Maďarsku.
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10.2 Prehľad o zahraničných pobytoch pracovníkov NLC
Počet
pracovníkov

Účel zahraničného pobytu
Študijné pobyty
Pracovné cesty z titulu členstva v medzinárodných
organizáciách
Pracovné cesty z titulu plnenia spoločného programu
Účasť na vedeckom - odbornom podujatí vyslanie ústavom
Prednáškové pobyty vyžiadané zahraničnou stranou
Expertízne pobyty vyžiadané zahraničnou stranou
Odborné exkurzie, výstavy, informatívne pobyty
Komerčné účely (aj v spolupráci s podnikateľskými
organizáciami)
Iné účely
Spolu

Počet
človekodni

3

138

58
24

245
129

61

228

82
13
241

259
38
1 037

10.3 Prehľad o smerovaní zahraničných pobytov podľa krajín
Počet
pracovníkov

Krajina
Belgicko
Bulharsko
Česká republika
Čína
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Holandsko
Izrael
Írsko
Maďarsko
Nemecko
Nórsko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko
Rusko
Slovinsko
Srbsko
Španielsko
Švajčiarsko

13
3
86
2
3
3
4
8
1
2
1
3
20
16
2
5
2
18
5
2
3
1
11
7

139

Počet
človekodni
25
15
253
18
9
12
18
115
15
8
7
18
70
82
34
27
10
48
20
18
15
4
72
29
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Krajina

Počet
pracovníkov

Počet
človekodni

2
12
1
1
1
3
241

10
53
8
4
10
10
1 037

Švédsko
Taliansko
Tunis
Ukrajina
USA
Veľká Británia
Spolu

10.4 Prehľad o pobytoch zahraničných pracovníkov na NLC
Účel zahraničného pobytu

Počet
pracovníkov

Počet
človekodni

20
10

60
42

96

864

1

1

127

967

Študijné pobyty
Pracovné cesty z titulu členstva v medzinárodných
organizáciách
Pracovné cesty z titulu plnenia spoločného programu
Účasť na vedeckom - odbornom podujatí vyžiadaná
organizátorom
Účasť na vedeckých - odborných podujatiach (Politika
podporujúca investície a inovácie zamerané na rozvoj
vidieka 27. - 29. 3. 2006 - medzinárodný seminár.
Medzinárodný kalibračný kurz 21. - 23. 8. 2006. 33.
zasadnutie Európskej lesníckej komisie FAO 23. -26. 5. 2006)
Prednáškové pobyty vyžiadané zahraničnou stranou
Expertízne pobyty vyžiadané zahraničnou stranou
Odborné exkurzie, výstavy, informatívne pobyty
Komerčné účely (aj v spolupráci s podnikateľskými
organizáciami)
Iné účely
Spolu

10.5 Prehľad o vysielajúcich krajinách zahraničných hostí
Krajina
Belgicko
Bulharsko
Cyprus
Česká republika
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Írsko
Lotyšsko
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Počet
pracovníkov

Počet
človekodní

2
2
1
5
1
1
7
3
1
4

6
7
4
17
3
3
22
10
4
13
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Počet
pracovníkov

Krajina
Maďarsko
Nemecko
Nórsko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko
Rusko
Slovinsko
Srbsko
Španielsko
Švajčiarsko
Švédsko
Taliansko
Turecko
Ukrajina
USA
Veľká Británia
Spolu

9
10
4
5
1
6
3
3
3
4
3
4
4
5
1
1
1
2
96

Počet
človekodní
29
33
13
17
4
19
9
12
11
12
10
14
13
17
3
3
3
7
318

10.6 Prehľad o zahraničných cestách pracovníkov Národného lesníckeho centra
Vysvetlivky k tabuľke:
(P - medzinárodné projekty, K - konferencie, semináre, workshop, M - medzinárodné aktivity, O - ostatné, I – iné)

141

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2006
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Meno
Sarvaš Milan
Lalkovič Milan
Hlásny Tomáš
Konôpka Bohdan
Ivanič Ľuboš
Pavlenda Pavel
Minďáš Jozef
Minďáš Jozef

Štát
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Izrael
Rakúsko
Belgicko
Belgicko
Belgicko

Evid. číslo
2/06
2/06
3/06
4/06
4a/06
5/06
6/06
7/06

Dátum
17. 1.
17. 1.
23. - 25. 1.
3. - 9. 2.
3. 2.
31. 1. - 1. 2.
1. - 3. 3.
30. 1. - 1. 2.

Skratka
K
K
K
K
I
M
M
M

8. Hlásny Tomáš

Dánsko

9/06

30. - 31. 1.

K

9. Tutka Jozef

Česká republika

10/06

23. - 25. 1.

P

10. Sirota Matúš
Petrášová Viera
11. Klimentová Lívia
Balžanka Pavol
Zúbrik Milan
12.
Kunca Andrej

Belgicko
Taliansko
Taliansko
Taliansko
Rakúsko
Rakúsko

11/06
12/06
12/06
12/06
13/06
13/06

26. 1.
5. - 8. 2.
5. - 8. 2.
5. - 8. 2.
21. - 22. 2.
21. - 22. 2.

O
P
P
P
O
O

13. Priwitzer Tibor

Švajčiarsko

14/06

2. - 5. 5.

O

14. Raši Rastislav

Rakúsko

15/06

14. - 15. 2.

K

Foffová Elena

Česká republika

16/06

7. - 8. 2.

O

Debnárová Dagmar

Česká republika

16/06

7. - 8. 2.

O

Pelachová Eva

Česká republika

16/06

7. - 8. 2.

O

Kráľová Anna

Česká republika

16/06

7. - 8 .2.

O

Selešová Dagmar
16. Galajda Michal
Paluš Hubert
17. Pavlenda Pavel
18. Pavlenda Pavel
19. Sarvašová Zuzana

Bulharsko
Bulharsko
Bulharsko
Belgicko
Veľká Británia
Belgicko

17/06
17/06
17/06
18/06
19/06
20/06

9. - 13. 3.
9. - 13. 3.
9. - 13. 3.
24. 2.
28. - 31. 3.
7. - 10. 3.

P
P
P
M
M
M

15.
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Účel zahraničnej pracovnej cesty
Účasť na seminári Zalesňování zemědělských půd, výzva pro lesnícky sektor
Účasť na seminári Zalesňování zemědělských půd, výzva pro lesnícky sektor
Účasť na konferencii GIS Ostrava 2006 - Informatika v geoinformatike
Aktívna účasť na konferencii - porada národných reprezentantov
Odvoz na letisko
Pracovné stretnutie k národným programom Forest Focus 2005-2006
ECCP I Review-Topic Group Agricultue and Forestry
ECCP I Review-Topic Group Agricultue and Forestry
Účasť na seminári Európskej environmentálnej agentúry (ETC/TE/EIONETworkshop)
Účasť na rokovaní expertnej rady k výsledkom priebehu riešenia výskumného
projektu č. QF 3233
Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny SLV
Riešenie projektu EQUAL-3403-prezentácia národných výsledkov projektu
Riešenie projektu EQUAL-3403-prezentácia národných výsledkov projektu
Riešenie projektu EQUAL-3403-prezentácia národných výsledkov projektu
Rokovanie o šírení inváznych druhov v strednej Európe
Rokovanie o šírení inváznych druhov v strednej Európe
Spoločné stretnutie expertov pre rast lesa, meteorológiu, genológiu a opad
na monitorovacích plochách úrovne II
3D Remote Sensing in Forestry (International Workshop)
Účasť na prednáške doc .E .Palátovej, CSc. v rámci ex. školení prac. akred. skúšob.
lab., spoloč. hodnotenie vzoriek
Účasť na prednáške doc. E. Palátovej, CSc. v rámci ex. školení prac. akred. skúšob.
lab., spoloč. hodnotenie vzoriek
Účasť na prednáške doc. E. Palátovej, CSc. v rámci ex. školení prac. akred. skúšob.
lab., spoloč. hodnotenie vzoriek
Účasť na prednáške doc. E. Palátovej, CSc. v rámci ex. školení prac. akred. skúšob.
lab., spoloč. hodnotenie vzoriek
Pracovné stretnutie projektu TFMA
Pracovné stretnutie projektu TFMA
Pracovné stretnutie projektu TFMA
Účasť na 92. zasadnutí Stáleho lesníckeho výboru (zástupca MP SR)
Účasť na 13. stretnutí expertného panelu pre lesné pôdy v rámci ICP Forests
Účasť na COST E51 First Meeting of the Management Committee
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P. č.

Meno
Marušáková
20. Ľudmila
Harkabus Štefan
Marušáková
21.
Ľudmila

Štát

Evid. číslo

Dátum

Skratka

Česká republika

21/06

23. - 24. 2.

P

Účasť na pracovnom stretnutí projekt PAWS

Česká republika

21/06

23. - 25. 2.

P

Účasť na pracovnom stretnutí projekt PAWS

Fínsko

22/06

25. - 29. 10.

P

Účasť na pracovnom stretnutí projekt PAWS

22. Minďáš Jozef

Česká republika

24/06

22. 3.

K

23. Novotný Július
Sarvaš Milan
24. Vodálová Anna
Longauerová Valéria
25. Figa Daniel

Česká republika
Írsko
Írsko
Írsko
Rakúsko

25/06
26/06
26/06
26/06
26a/06

14. 3.
10. - 15. 5.
10. - 15. 5.
10. - 15. 5.
10. 5.

O
M
M
M
I

26. Longauer Roman

Belgicko/Francúzsko

27/06

18. - 23. 4.

M

27. Minďáš Jozef

Estónsko

28/06

20. - 24. 5.

M

Leontovyč Roman

Česká republika

29/06

3. - 4. 4.

K

Vakula Jozef

Česká republika

29/06

3. - 4. 4.

K

29. Oravec Milan

Česká republika

30/06

23. - 26. 3.

O

Priwitzer Tibor

Rusko

31/06

3. - 11. 6.

K

Hlásny Tomáš

Rusko

31/06

3. - 11. 6.

K

31. Minďáš Jozef

Slovinsko

32/06

3. - 7. 4.

K

Oravec Milan
32. Tóthová Slávka
Lalkovič Milan
Pavlenda Pavel
33.
Priwitzer Tibor
34. Konôpka Milan
35. Hlásny Tomáš
Marušáková
36. Ľudmila
Čarný Štefan

Taliansko
Taliansko
Taliansko
Estónsko
Estónsko
Maďarsko
Česká republika

34/06
34/06
34/06
35/06
35/06
35a/06
36/06

9. - 12. 5.
9. - 12. 5.
9. - 12. 5.
20. - 24. 5.
20. - 24. 5.
20. a 24. 5.
4. - 5. 4.

P
P
P
M
M
I
O

Účasť na medzinárodnom vedeckom seminári Fenologická odezva proměnlivosti
podnebí
Účasť a zastupovanie SAPV na plenárnom zasadnutí ČSZV a prednesenie referátu
Stretnutie COST E47
Stretnutie COST E47
Stretnutie COST E47
Odvoz na letisko
Účasť na stretnutí COST E-42 Pestovanie cenných listnáčov – pracovnej skupiny 1
Základy pestovania
Účasť na 22nd Task Force Meeting programu ICP Forests
Účasť na seminár LOS ČR a prednesenie referátu Hlavné problémy v ochrane lesa na
Slovensku v roku 2005
Účasť na seminár LOS ČR a prednesenie referátu Hlavné problémy v ochrane lesa na
Slovensku v roku 2005
Plnenie predmetu zmluvy
Účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii Climate changes and their impact on
boreal and temperate forests
Účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii Climate changes and their impact on
boreal and temperate forests
Účasť na 16. stretnutí koordinačného centra pre efekty a 22. stretnutie Task Force
meetingu medzinárodného kooperatívneho programu pre modelovanie a mapovanie
kritických záťaží
Rokovanie Sulfanet
Rokovanie Sulfanet
Rokovanie Sulfanet
Účasť na 22nd Task Force Meeting programu ICP Forests
Účasť na 22nd Task Force Meeting programu ICP Forests
Odvoz na letisko
Školenie a časové rady a prognózovanie

Nemecko

37/06

5. - 9. 4.

O

Účasť na pracovnom stretnutí projekt PAWS

Nemecko

37a/06

5. - 9. 4.

I

Odvoz účastníka ZPC

28.

30.
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P. č.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Meno
Moravčík Martin
Priwitzer Tibor
Čaboun Vladimír
Malatinec Jozef
Minďáš Jozef
Malatinec Jozef
Vodálová Anna
Rizman Ivor
Bajcar Vladimír
Csoka Ondrej

Štát
Francúzsko
Francúzsko
Francúzsko
Rakúsko
Čína
Maďarsko
Slovinsko
Slovinsko
Maďarsko
Maďarsko

Evid. číslo
38/06
38/06
38/06
38a/06
39/06
39a/06
40/06
40/06
41/06
41/06

Dátum
10. - 14. 5.
10. - 14. 5.
10. - 14. 5.
10. a 14. 5.
19. 4. - 1. 5.
19. 4. a 1. 5.
18. - 22. 4.
19. - 22. 4.
20. 4.
20. 4.

Skratka
M
M
M
I
O
I
P
P
O
O

43. Minďáš Jozef

Belgicko

42/06

3. 5.

K

44. Oravec Milan
Finďo Slavomír
45.
Bučko Jozef

Česká republika
Česká republika
Česká republika

43/06
44/06
44/06

20. - 23. 4.
7. - 11. 8.
7. - 11. 8.

O
K
K

46. Bartko Martin

Maďarsko

45/06

2. - 4. 5.

O

47. Novotný Július

Česká republika

46/06

3. 5.

O

48. Čaboun Vladimír
49. Svitok Roman
50. Tóthová Slávka

Česká republika
Švajčiarsko
Švédsko

47/06
48/06
49/06

1. - 3. 5.
1. - 4. 5.
25. - 29. 9.

O
M
P

51. Moravčík Martin

Nemecko

50/06

29. - 31. 5.

M

52. Černota Mikuláš
Jankovič Jaroslav
Štefančík Igor
53.
Hlásny Tomáš
Šebeň Vladimír
54. Černota Mikuláš

Rumunsko
Nemecko
Nemecko
Nemecko
Nemecko
Maďarsko

51/06
52/06
52/06
52/06
52/06
53/06

11. - 12. 5.
20. - 25. 5.
20. - 25. 5.
20. - 25. 5.
20. - 25. 5.
8. - 9. 5.

O
M
M
M
M
O
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Účel zahraničnej pracovnej cesty
Účasť na 6. pracovnom stretnutí Akcie COST E43
Účasť na 6. pracovnom stretnutí Akcie COST E44
Účasť na 6. pracovnom stretnutí Akcie COST E45
Odvoz na letisko
Zabezpečenie realizácie daru prezidenta Slovenskej republiky
Odvoz na letisko
Účasť na informačnom seminári o terénnych prácach k projektu BioSoil
Informačný seminár o terénnych prácach k projektu BioSoil
Rokovanie a výmena reprodukčného materiálu rýchlorastúcich drevín
Rokovanie a výmena reprodukčného materiálu rýchlorastúcich drevín
Účasť na pracovnej skupine II Európskeho klimatického program Dôsledky
adaptácie v poľnohospodárstve a lesníctve
Plnenie predmetu zmluvy
Účasť na kongrese Sixth International Deer Biology Congress
Účasť na kongrese Sixth International Deer Biology Congress
Konzultácie vo vzťahu k testovaniu topoľov pre menej úrodné lesné pôdy
a zakladanie energetických porastov na poľnohospodárskych pôdach
Účasť na zasadnutí Vedeckej rady Fakulty lesníckej a environmentálnej Českej
zemědělskej univerzity Praha
Menovanie profesorom
28. zasadnutie pracovnej skupiny pre lesnícku ekonomiku a štatistiku FAO/EHK
Seminár usporiadaný v rámci projektu EÚ – LIFE + príspevok
Druhé zasadnutie tímu špecialistov pre monitoring lesných zdrojov v UNECE
regióne
Získanie partnerov pre projekty v 7. RP
Účasť na IEFC Workshope, resp. 4. zasadanie pracovných skupín CONFOREST
Účasť na IEFC Workshope, resp. 4. zasadanie pracovných skupín CONFOREST
Účasť na IEFC Workshope, resp. 4. zasadanie pracovných skupín CONFOREST
Účasť na IEFC Workshope, resp. 4. zasadanie pracovných skupín CONFOREST
Stretnutie signatárskych strán Karpatského dohovoru k článku 7 - Lesníctvo

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2006
P. č.

Meno

Štát

Evid. číslo

Dátum

Skratka

Kamenský Martin

Česká republika

54/06

11. - 12. 5.

O

Petrášová Viera

Česká republika

54/06

11. - 12. 5.

O

55. Ďurkovič Július

Česká republika

54/06

11. - 12. 5.

O

Tutka Jozef

Česká republika

54/06

11. - 12. 5.

O

Kovalčík Miroslav

Česká republika

54/06

11. - 12. 5.

O

56. Priwitzer Tibor

USA

55/06

9. - 18. 9.

K

57. Konôpka Bohdan
58. Minďáš Jozef

Fínsko
Rumunsko

56/06
58/06

9. - 13. 9.
12. - 14. 6.

M
P

59. Tučeková Anna

Švédsko

59/06

18. - 22. 6.

M

Petrášová Viera

Španielsko

60/06

28. 5. - 1. 6.

P

Poljovková Mária

Španielsko

60/06

28. 5. – 1 .6.

P

Klimentová Lívia

Španielsko

60/06

28. 5. - 1. 6.

P

Kovalčík Miroslav

Španielsko

60/06

28. 5. - 1. 6.

P

61. Mádel Martin
62. Malatinec Jozef

Rakúsko
Maďarsko

60a/06
61/06

28. 5. - 1. 6.
19. 5.

I
I

Bajcar Vladimír

Maďarsko

62/06

24. - 26. 5.

K

Raši Rastislav

Maďarsko

62/06

24. - 26. 5.

K

Oravec Milan
Figa Daniel
Čaboun Vladimír
Novotný Július

Česká republika
Rakúsko
Česká republika
Belgicko

63/06
64/06
65/06
66/06

24. - 26. 5.
22. a 26. 5.
4. - 8. 6.
15. - 16. 6.

O
I
O
M

Česká republika

67/06

4.-6. 6.

O

Longauer Roman

Česká republika

68/06

19. - 21 .6.

K

Sušková Miriam

Česká republika

68/06

20. - 21. 6.

K

60.

63.
64.
65.
66.
67.

68. Petráš Rudolf

69.
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Účel zahraničnej pracovnej cesty
Účasť na zasadnutí komisie odboru lesného hopodárstva České akademie
zemědělských věd
Účasť na zasadnutí komisie odboru lesného hopodárstva České akademie
zemědělských věd
Účasť na zasadnutí komisie odboru lesného hopodárstva České akademie
zemědělských věd
Účasť na zasadnutí komisie odboru lesného hopodárstva České akademie
zemědělských věd
Účasť na zasadnutí komisie odboru lesného hopodárstva České akademie
zemědělských věd
Účasť na seminári Forest under anthropogenic pressure effects of air pollution,
Climate change and urban development
Účasť na konferencii COST v riadiacej komisii
Úvodný míting k projektu CECILIA 6th FP
IUFRO a FAO - prezentácia výsledkov z projektov k rodovej rovnosti a účasť na
seminári Gender and Forestry
Účasť na Steering Committee a pracovnom workshope projektu EQUAL
Účasť na Steering Committee a pracovnom workshope v rámci spolupráce projektu
EQUAL
Účasť na Steering Committee a pracovnom workshope projektu EQUAL
Účasť na Steering Committee a pracovnom workshope v rámci spolupráce projektu
EQUAL
Odvoz na letisko
Odvoz na letisko
Aktívna účasť na konferencii organizovanej maďarskou stranou k
environmentálnemu monitoringu
Aktívna účasť na konferencii organizovanej maďarskou stranou k enviromentálnemu
monitoringu Dunaja
Plnenie predmetu zmluvy
Odvoz na letisko
Členstvo v štátnej skúšobnej komisii, dohodnutie spolupráce a výber plôch
Zasadnutie EÚ Stála komisia pre pôdohospodársky výskum
Konzultácie a výmena informácií k zhodnocovaniu letokruhových analýz, účasť na
štátnych záverečných skúškach
Účasť a prednesenie referátov na odbornom seminári Semenné sady ako zdroj
kvalifikovaného reprodukčného materiálu
Účasť a prednesenie referátov na odbornom seminári "Semenné sady ako zdroj
kvalifikovaného reprodukčného materiálu

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2006
P. č.

Meno

Štát

Evid. číslo

Dátum

Skratka

70. Longauer Roman

Maďarsko

69/06

4. - 6. 10.

M

71. Trangoš Tibor

Rakúsko

70/06

26. 5.

I

72. Novotný Július

Rakúsko

71/06

9. 6.

M

Zúbrik Milan
Kunca Andrej
73.
Leontovyč Roman
Vakula Jozef

Poľsko
Poľsko
Poľsko
Poľsko

72/06
72/06
72/06
72/06

2. - 7. 7.
2. - 7. 7.
2. - 7. 7.
2. - 7. 7.

M
M
M
M

Petrášová Viera

Španielsko

73/06

13. - 18. 6.

P

Poljovková Mária

Španielsko

73/06

13. – 18 .6.

P

Kovalčík Miroslav

Španielsko

73/06

13. - 18. 6.

P

Sarvašová Zuzana

Španielsko

73/06

13. a 18. 6.

P

75. Mádel Martin
Prékop Juraj
76.
Šebeň Vladimír
77. Malatinec Jozef
Pavlenda Pavel
78. Masaryk Jaroslav
Šalgová Helena
79. Konôpka Milan
80. Mádel Martin
81. Gubka Andrej
Duben Zdenek
82. Gaál Konštantín
Rizman Ivor
83. Novotný Július
84. Hlásny Tomáš

Maďarsko
Fínsko
Fínsko
Maďarsko
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Maďarsko
Maďarsko
Nórsko
Švajčiarsko
Švajčiarsko
Švajčiarsko
Rakúsko
Rakúsko

73a/06
74/06
74/06
75/06
76/06
76/06
76/06
77/06
78/06
79/06
80/06
80/06
80/06
81/06
82/06

13. - 18. 6.
24. 6. - 2. 7.
24. 6. - 2. 7.
16. 6.
20. 6.
20. 6.
20. 6.
3. a 11. 6.
22. 6.
7.8. - 4. 9.
11. - 15. 7.
11. - 15. 7.
11. - 15. 7.
27. - 29. 6.
8. - 16. 9.

I
O
O
I
M
M
M
I
I
O
O
O
O
M
M

85. Pavlenda Pavel

Belgicko

83/06

3. 7.

P

74.
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Účel zahraničnej pracovnej cesty
Účasť národného delegáta na pravidelnom zasadnutí Schémy OECD pre lesný
reprodukčný materiál
Odvoz na letisko
Rokovanie vedenia pracovnej skupiny IUFRO 7.03.06 pre integrovanú ochranu
lesných ekosystémov. Rokovanie s BOKU, Viedeň
IUFRO konferencia WP 7.03.12 Invázne druhy a medzinárodný obchod
IUFRO konferencia WP 7.03.12 Invázne druhy a medzinárodný obchod
IUFRO konferencia WP 7.03.12 Invázne druhy a medzinárodný obchod
IUFRO konferencia WP 7.03.12 Invázne druhy a medzinárodný obchod
Účasť na Steering Committee a pracovnom workshope v rámci spolupráce projektu
EQUAL
Účasť na Steering Committee a pracovnom workshope v rámci spolupráce projektu
EQUAL
Účasť na Steering Committee a pracovnom workshope v rámci spolupráce projektu
EQUAL
Účasť na Steering Committee a pracovnom workshope v rámci spolupráce projektu
EQUAL
Odvoz na letisko
Odborné lesnícke exkurzie, seminár, ME lesníkov v orientácii - 13. EFOL
Odborné lesnícke exkurzie, seminár, ME lesníkov v orientácii - 13. EFOL
Odvoz na letisko
Rokovanie k ekonomickej implementácií nariadenia Forest Focus
Rokovanie k ekonomickej implementácií nariadenia Forest Focus
Rokovanie k ekonomickej implementácií nariadenia Forest Focus
Odvoz na letisko
Odvoz účastníka ZPC
Študijný pobyt
Predstavenie technologických zariadení pre zber a spracovanie údajov
Predstavenie technologických zariadení pre zber a spracovanie údajov
Predstavenie technologických zariadení pre zber a spracovanie údajov
Účasť na zasadnutí generálnych riaditeľov lesníctva členských štátov EÚ
Účasť na statGIS Summer School 2006
Pracovné stretnutie k príprave zmlúv národných programov FF 2005-2006 a
finančného inštrumentu LIFE+

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2006
P. č.

Meno
Lalkovič Milan
Stančíková Anna
Ďurkovičová Jana

Štát
Nemecko
Nemecko
Nemecko

Evid. číslo
84/06
84/06
84/06

Dátum
3. - 6. 9.
3. - 8. 9.
3. - 8. 9.

Skratka
O
O
O

87.

Minďáš Jozef

Holandsko

85/06

13. - 15. 9.

O

88.

Pavlenda Pavel

Belgicko

86/06

8. 9.

P

89.

Foffová Elena

Nemecko

87/06

15. - 18. 8.

O

90.

Bednárová Dagmar
Hlásny Tomáš
Baláž Peter
Sitková Zuzana
Minďáš Jozef

Nemecko
Nemecko
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko

88/06
89/06
89/06
89/06
89/06

16. - 23. 9.
3. - 8. 9.
3. - 8. 9.
3. - 8. 9.
4. - 6. 9.

K
O
O
O
K

92.

Minďáš Jozef

Česká republika

90/06

21. - 22. 8.

O

93.
94.

97.

Malatinec Jozef
Novotný Július
Štefančík Igor
Kamenský Martin
Takáčová Elena
Strmeň Slavomír
Jankovič Jaroslav
Čaboun Vladimír
Sarvaš Milan
Štefančík Igor
Minďáš Jozef
Stančíková Anna

Maďarsko
Čína
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Veľká Británia
Veľká Británia
Nórsko

91/06
92/06
93/06
93/06
93/06
93/06
93/06
93/06
93/06
94/06
94/06
95/06

9. 8.
26. - 31. 8.
4. - 6. 9.
4. - 6. 9.
4. - 6. 9.
4. - 6. 9.
4. - 6. 9.
4. - 6. 9.
4. - 6. 9.
2. - 4. 10.
2. - 4. 10.
27. 9. - 1. 10.

I
O
K
K
K
K
K
K
K
M
M
M

98.

Minďáš Jozef

Česká republika

97/06

18. - 20. 9.

K

99.

Minďáš Jozef

Česká republika

98/06

20. - 22. 9.

K

Česká republika
Portugalsko
Portugalsko
Nemecko

99/06
100/06
100/06
101/06

21. - 24. 8.
7. - 11. 10.
7. - 11. 10.
25. - 29. 10.

O
M
M
M

86.

91.

95.

96.

100. Oravec Milan
Hlásny Tomáš
101.
Jankovič Jaroslav
102. Pavlenda Pavel
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Účel zahraničnej pracovnej cesty
Návšteva laboratórií WG on QA/QC in ICPF
Návšteva laboratórií WG on QA/QC in ICPF
Návšteva laboratórií WG on QA/QC in ICPF
Účasť na výročnej konferencii Európskeho lesníckeho inštitútu (EFI) a zastupovanie
NLC ako člena
Pracovné stretnutie k stavu monitoringu v rámci schémy FF a monitoringu lesa a v
rámci finančného inštrumentu LIFE+
Konzultácia s. prof. A. Wulfom k determinácii húb z rodu Mycospehaerella na
lesných drevinách, konzultácia k metodikám skúšania
Účasť na medzinárodnej konferencii európskych sušiarní semien
Účasť na letnom kurze Effects of Climate Change in the Danube Basin
Účasť na letnom kurze Effects of Climate Change in the Danube Basin
Účasť na letnom kurze Effects of Climate Change in the Danube Basin
Účasť na letnom seminári o dôsledkoch zmeny klímy v strednej Európe
Účasť na zasadnutí organizačného a vedeckého výboru medzinárodnej konferencie
ekofyziológie stromov
Odvoz účastníka ZPC
Člen slovenskej delegácie vedenej štátnym tajomníkom
Medzinárodná konferencia pestovateľov
Medzinárodná konferencia pestovateľov
Medzinárodná konferencia pestovateľov
Medzinárodná konferencia pestovateľov
Medzinárodná konferencia pestovateľov
Medzinárodná konferencia pestovateľov
Medzinárodná konferencia pestovateľov
Účasť na COST meeting (E42)
Účasť na COST meeting (E42)
Meeting of the Expert Panel on Deposition (ICP Forests)
Účasť na medzinárodnej konferencii 15 years of EU supported ecophysiological
research in the Czech Republic
Účasť na medzinárodnej konferencii BIOHYDROLOGY 2006 - Impact of biological
factors on soil hydrology
Plnenie predmetu zmluvy
Účasť na pracovnom stretnutí CONFOREST
Účasť na pracovnom stretnutí CONFOREST
Sympozium Forests in Changing Environment - Results of 20 years of ICP Forests

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2006
P. č.

Meno
Foffová Elena
103.
Bednárová Dagmar
104. Figa Daniel

Štát
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko

Evid. číslo
103/06
103/06
105/06

Dátum
1. - 4. 10.
1. - 4. 10.
19. - 22. 9.

Skratka
O
O
I

Zúbrik Milan

Rakúsko

106/06

11. - 14. 9.

M

Kunca Andrej

Rakúsko

106/06

11. - 14. 9.

M

Tučeková Anna

Česká republika

107/06

11. - 12. 9.

O

Halák Alexander

Česká republika

107/06

11. - 12. 9.

O

107. Longauer Roman

Holandsko

108/06

19. - 23. 9.

M

Kovalčík Miroslav
Petráš Rudolf
109. Petrášová Viera
110. Sarvašová Zuzana
Šebeň Vladimír
111. Ondruš Miroslav
Vodálová Anna

Rakúsko
Rakúsko
Maďarsko
Rakúsko
Česká republika
Česká republika
Česká republika

109/06
109/06
110/06
111/06
112/06
112/06
112/06

14. - 17. 9.
14. - 17. 9.
13. - 16. 9.
11. - 14. 10.
19. 9.
19. 9.
19. 9.

K
K
K
M
K
K
K

112. Tutka Jozef

Česká republika

113/06

21. - 22. 9.

K

113. Pavlenda Pavel

Francúzsko

114/06

23. - 26. 9.

K

114. Mecko Julián

Česká republika

115/06

27. 9.

K

115. Duben Zdenek
Morong Igor
Rizman Ivor
116.
Hatala Norbert
Kulla Ladislav
117. Bošeľa Michal
118. Černota Mikuláš

Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Francúzsko

117/06
117/06
117/06
117/06
117/06
118/06
119/06

19. 9.
19. 9.
19. 9.
19. 9.
19. 9.
19. 9.
1. 10. - 22. 12.

K
K
K
K
K
K
O

119. Bortelová Katarína

Nemecko

120/06

22. - 27. 10.

K

121/06
121/06
121/06

4 .- 8. 10.
4. - 8. 10.
4. - 8. 10.

M
M
M

105.

106.

108.

Sarvaš Milan
Rumunsko
120. Priwitzer Tibor
Rumunsko
Longauerová Valéria Rumunsko
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Účel zahraničnej pracovnej cesty
Účasť na pracovnom stretnutí pracovísk pre kontrolu LRM
Účasť na pracovnom stretnutí pracovísk pre kontrolu LRM
Odvoz účastníka na ZPC
Účasť na medzinárodnej konferencii IUFRO Methodology of Forest Insects and
Disease Survey in Central Europe
Účasť na medzinárodnej konferencii IUFRO Methodology of Forest Insect and
Disease Survey in Central Europe
Prezentácia výsledkov výskumu z netradičných postupov umelej obnovy lesa
realizovaných v rámci kalamitných plôch Slovenska
Prezentácia výsledkov výskumu z netradičných postupov umelej obnovy lesa
realizovaných v rámci kalamitných plôch Slovenska
Účasť národného delegáta na pracovnom stretnutí Európskeho programu pre lesné
genetické zdroje – premiešané listnaté stromy
Účasť na odbornom seminári Vom Nutzen der Waldbäume
Účasť na odbornom seminári Vom Nutzen der Waldbäume
Účasť na seminári Civil Society in the New EU Member States
Innoforce meeting + COST E51 spoločný meeting MC a WG
Význam lesníckej typológie pre súčasné lesné hospodárstvo
Význam lesníckej typológie pre súčasné lesné hospodárstvo
Význam lesníckej typológie pre súčasné lesné hospodárstvo
Účasť na odbornom seminári MZ ČR – Hospodárění v městských a príměstských
lesích a konzultácie na MZLU
Účasť na workshope k definovaniu európskeho systému monitoringu lesov
Účasť na celoštátnom seminári Plošné poškození lesů spůsobené poveternostnými
vlivy
Účasť na seminári Význam lesníckej typológie pre súčasné LH
Účasť na seminári Význam lesníckej typológie pre súčasné LH
Účasť na seminári Význam lesníckej typológie pre súčasné LH
Účasť na seminári Význam lesníckej typológie pre súčasné LH
Účasť na seminári Význam lesníckej typológie pre súčasné LH
Účasť na seminári Význam lesníckej typológie pre súčasné LH
Študijný pobyt
Účasť na medzinárodnej konferencii ForestXChange, účasť na IUFRO Task Force
Meeting Communicating Forest Science
Stretnutie COST akcie E 47
Stretnutie COST akcie E 47
Stretnutie COST akcie E 47

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2006
P. č.

Meno

Štát

Evid. číslo

Dátum

Skratka

121. Novotný Július

Poľsko

122/06

9. - 11. 10.

M

Lalkovič Milan
122. Tóthová Slávka
Klusová Jana
123. Pavlenda Pavel
124. Zúbrik Milan

Taliansko
Taliansko
Taliansko
Belgicko
Tunis

123/06
123/06
123/06
124/06
125/06

11. - 14. 10.
11. - 14. 10.
11. - 14. 10.
2. 10.
03. - 10. 10.

P
P
P
M
O

125. Minďáš Jozef

Česká republika

126/06

26. - 27. 9.

O

Zúbrik Milan
Konôpka Bohdan
127. Oravec Milan
128. Ivanič Ľuboš
129. Šebeň Vladimír

Česká republika
Česká republika
Taliansko
Česká republika
Ukrajina

127/06
127/06
128/06
129/06
130/06

22. - 23. 10.
22. - 23. 10.
29. 10. - 1. 11.
12. - 13. 10.
30. 10. - 2. 11.

O
O
K
I
K

Tutka Jozef

Česká republika

131/06

16. - 19. 10.

K

Česká republika

131/06

16. - 19. 10.

K

Česká republika

131/06

16. - 19. 10.

K

Grécko
Grécko
Grécko

132/06
132/06
132/06

15. - 19. 11.
15. - 19. 11.
15. - 19. 11.

M
M
M

Longauer Roman

Francúzsko

133/06

6. - 10. 11.

M

Foffová Elena

Francúzsko

133/06

6. - 10. 11.

M

Vladovič Jozef
Vodálová Anna
133.
Ondruš Miroslav
Rizman Ivor

Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika

134/06
134/06
134/06
134/06

9. - 11. 11.
9. - 11. 11.
9. - 11. 11.
9. - 11. 11.

K
K
K
K

134. Kaštier Peter

Česká republika

135/06

5. 11. - 1. 12.

O

126.

130. Ďurkovič Július

Kovalčík Miroslav
Moravčík Martin
131. Čaboun Vladimir
Priwitzer Tibor
132.

149

Účel zahraničnej pracovnej cesty
Zastupovanie Slovenska na zasadnutí Expertného výboru Konferencie ministrov pre
ochranu lesov v Európe (MCPFE)
Účasť na seminári v rámci projektu SULFANET
Účasť na seminári v rámci projektu SULFANET
Účasť na seminári v rámci projektu SULFANET
95. zasadnutie Stáleho lesníckeho výboru (Standing Forestry Committee) - MP SR
Účasť na tréningovom pobyte k prípravkom na ochranu lesa
Účasť na oslavách 85. výročia založenia Výzkumního ústavu lesního hospodářství
a myslivosti Jilovište-Strnady
Účasť na obhajobe doktorandskej práce – člen komisie
Účasť na obhajobe doktorandskej práce – člen komisie
Účasť na seminári Energia a priemyselné produkty z lesa
Dovoz biologického materiálu
Účasť na konferencii Advanced technologies of forest inventory and monitoring
Účasť na seminári Lesy a jejich příspěvek k rozvoji regionů - implementace opatření
NLP, účasť na zasadaní Ekonomickej komisie odboru lesného hospodárstva České
akademie zemědělských věd
Účasť na seminári Lesy a jejich příspěvek k rozvoji regionů - implementace opatření
NLP, účasť na zasadaní Ekonomickej komisie odboru lesného hospodárstva České
akademie zemědělských věd
Účasť na seminári Lesy a jejich příspěvek k rozvoji regionů - implementace opatření
NLP, účasť na zasadaní Ekonomickej komisie odboru lesného hospodárstva České
akademie zemědělských věd
Účasť na 7. pracovnom stretnutí Akcie COST E43
Účasť na 7. pracovnom stretnutí Akcie COST E43
Účasť na 7. pracovnom stretnutí Akcie COST E43
Účasť zástupcov NLC-LVÚ na I. pracovnom stretnutí projektu 6. RP EÚ
TreeBreedEx-Európska sieť pre šľachtenie lesných drevín
Účasť zástupcov NLC-LVÚ na I. pracovnom stretnutí projektu 6. RP EÚ
TreeBreedEx-Európska sieť pre šľachtenie lesných drevín
Medzinárodná konferencia – Geobiocenologie a její aplikace
Medzinárodná konferencia – Geobiocenologie a její aplikace
Medzinárodná konferencia – Geobiocenologie a její aplikace
Medzinárodná konferencia – Geobiocenologie a její aplikace
Konzultácie k výsledkom projektu Klimatická zmena subetapa Predikcia ohrozenia
lesných porastov zverou
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P. č.

Meno
Petráš Rudolf
135.
Mecko Julián
136. Tutka Jozef
137. Raši Rastislav

Štát
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Taliansko

Evid. číslo
136/06
136/06
137/06
138/06

Dátum
23. 11.
23. 11.
26. 10.
13. - 15. 11.

Skratka
K
K
K
M

138. Priwitzer Tibor

Taliansko

139/06

26. - 29. 11.

K

Gaál Konštantín
Muszka Tibor
139.
Juriš Miroslav
Mojžišová Marcela
140. Leontovyč Roman

Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Maďarsko

142/06
142/06
142/06
142/06
143/06

29. - 30. 11.
29. - 30. 11.
29. - 30. 11.
29. - 30. 11.
02. - 03. 11.

O
O
O
O
O

141. Čaboun Vladimír

Česká republika

144/06

27. - 30. 11.

O

142. Štefančík Igor

Dánsko

145/06

28. - 30. 11.

O

143. Zúbrik Milan

Srbsko

147/06

15. - 18. 11.

K

144. Longauerová Valéria Česká republika

148/06

19. - 24. 11.

O

145. Sarvašová Zuzana
146. Sarvašová Zuzana

Česká republika
Švajčiarsko

149/06
150/06

26. - 29. 11.
5. - 6. 12.

K
M

147. Novotný Július

Belgicko

151/06

27. - 28. 11.

K

Pavlenda Pavel

Taliansko

152/06

27. - 29. 11.

O

Rizman Ivor

Taliansko

152/06

27. - 29. 11.

O

Rakúsko
Dánsko

153/06
154/06

24. 11.
23. - 26. 11.

O
O

Španielsko

155/06

12. - 15. 12.

K

Petrášová Viera

Španielsko

155/06

12. - 15. 12.

K

Kovalčík Miroslav

Španielsko

155/06

12. - 15. 12.

K

Poljovková Mária

Španielsko

155/06

12. - 15. 12.

K

148.
149. Konôpka Jozef
150. Oravec Milan
Al - Attasová
Zuzana
151.

150

Účel zahraničnej pracovnej cesty
Účasť na medzinárodnej konferencií: Elektronické měření a přejímka dřiví
Účasť na medzinárodnej konferencií: Elektronické měření a přejímka dřiví
Účasť na medzinárodnej konferencii: Vlastníci lesa a ochrana prírody
Aktívna účasť na pracovnom stretnutí Forest Focus
Účasť na Technical meeting on specific forestry issues related to reporting and
accounting under the Kyoto Protokol
Stretnutie užívateľov Topoľu
Stretnutie užívateľov Topolu
Stretnutie užívateľov Topolu
Stretnutie užívateľov Topolu
Kontrola zdravotného stavu topoľových sadeníc pre OZ Palárikovo
Prezentácia prístupu k riešeniu funkcií lesov, nadviazanie spolupráce v tejto oblasti
s ČZU v Prahe, prehliadka rekultivácií na Mostecku a pomoc pri výbere pokusných
plôch najmä z oblasti výskumu allelopatie a vnútroekosystémových vzťahov
Účasť na pracovnom stretnutí v rámci COST-42
Účasť na medzinárodnom seminári Domestic and International Experiences in Gypsy
Moth Control in 2006, and Prospects in 2007
Praktické oboznámenie sa s laboratórnou extrakciou a detekciou DNA u Armillarie
spl. Konzultácie ku genetickým testom hubových patogénov v projekte Hynutie
smrečín
Konferencie k projektu Dynamic data EU 25+
Cost E 51 MC míting
Účasť na konferencií Lesnícky sektor – príspevok ku konkurencieschopnosti v trvalo
udržateľnej Európe
Spoločné stretnutie pre pôdy a biodiverzitu európskeho demonštračného projektu
BioSoil v rámci schémy Forest Focus
Spoločné stretnutie pre pôdy a biodiverzitu európskeho demonštračného projektu
BioSoil v rámci schémy Forest Focus
Účasť na rokovaní Vedeckého fóra expertov z poľovníctva
Rokovanie o spolupráci pre projekt – Produkcia biomasy z rýchlorastúcich drevín
Účasť na Steering Committee a pracovnom workshope v rámci spolupráce projektu
EQUAL
Účasť na Steering Committee a pracovnom workshope v rámci spolupráce projektu
EQUAL
Účasť na Steering Committee a pracovnom workshope v rámci spolupráce projektu
EQUAL
Účasť na Steering Committee a pracovnom workshope v rámci spolupráce projektu
EQUAL
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P. č.
Meno
152. Oravec Milan
153. Priwitzer Tibor
154. Šulko Ján
Marušáková
155.
Ľudmila
156. Hlásny Tomáš

Štát
Česká republika
Nemecko
Rakúsko

Evid. číslo
156/06
157/06
157a/06

Dátum
29. 11. - 2 .12.
10. - 13. 12.
10. a 13. 12.

Skratka
O
M
I

Česká republika

158/06

5. - 8. 12.

K

Stretnutie pracovnej skupiny v rámci projektu PAWS

Nemecko

159/06

3. - 6. 12.

O

157. Tutka Jozef

Česká republika

160/06

3. - 5. 12.

K

Petrášová Viera

Španielsko

161/06

2. - 7. 12.

K

Poljovková Mária

Španielsko

161/06

2. - 7. 12.

K

Rizman Ivor
Pirchala Martin
Maršálek Peter
Hatala Norbert
Oravec Milan
Trangoš Tibor
Bošeľa Michal
Vodálová Anna
Meňuš Milan
Vladovič Jozef

Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Belgicko
Maďarsko
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika

162/06
162/06
162/06
162/06
163/06
164/06
165/06
165/06
165/06
165/06

8. - 10. 12.
8. - 10. 12.
8. - 10. 12.
8. - 10. 12.
7. 12.
1. 12.
8. - 10. 12.
8. - 10. 12.
8. - 10. 12.
8. - 10. 12.

O
O
O
O
K
I
O
O
O
O

Morong Igor

Česká republika

166/06

13. - 14. 12.

O

Rizman Ivor

Česká republika

166/06

13. - 14. 12.

O

Duben Zdenek

Česká republika

166/06

13. - 14. 12.

O

Kučera Ján

Česká republika

166/06

13. - 14. 12.

O

Česká republika

167/06

18. - 19. 12.

O

Aktívna účasť na pracovnom stretnutí RACE 2040
Účasť na medzinárodnom seminári: problematika funkcií lesa ako budúcnosť LH a
prednesenie referátu - Metodické východiská hodnotenia funkcií lesa a služieb
lesníctva
Účasť na Steering Committee, seminári a študijnej ceste v rámci nadnárodnej
spolupráce projektu Equal
Účasť na Steering Committee, seminári a študijnej ceste v rámci nadnárodnej
spolupráce projektu Equal
Blokový kurz: Klasifikácia a iné analýzy vegetácie pomocou fytocenologických dát
Blokový kurz: Klasifikácia a iné analýzy vegetácie pomocou fytocenologických dát
Blokový kurz: Klasifikácia a iné analýzy vegetácie pomocou fytocenologických dát
Blokový kurz: Klasifikácia a iné analýzy vegetácie pomocou fytocenologických dát
Účasť na seminári 7. RP
Odvoz na letisko
Blokový kurz: Klasifikácia a iné analýzy vegetácie pomocou fytocenologických dát
Blokový kurz: Klasifikácia a iné analýzy vegetácie pomocou fytocenologických dát
Blokový kurz: Klasifikácia a iné analýzy vegetácie pomocou fytocenologických dát
Blokový kurz: Klasifikácia a iné analýzy vegetácie pomocou fytocenologických dát
Oboznámenie sa s technológiami a metodikami tvorby LHP na podklade
prevádzkovej inventarizácie, nadviazanie osobných kontaktov
Oboznámenie sa s technológiami a metodikami tvorby LHP na podklade
prevádzkovej inventarizácie, nadviazanie osobných kontaktov
Oboznámenie sa s technológiami a metodikami tvorby LHP na podklade
prevádzkovej inventarizácie, nadviazanie osobných kontaktov
Oboznámenie sa s technológiami a metodikami tvorby LHP na podklade
prevádzkovej inventarizácie, nadviazanie osobných kontaktov
Konzultácia Ing. L. Janským, CSc. a Ing. M. Bednářovou, PhD. o rozšírení
a nositeľoch húb z rodu Mycospehaerella v ČR.

158.

159.
160..
161.
162.

163.

164. Foffová Elena
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Účel zahraničnej pracovnej cesty
Plnenie predmetu zmluvy
Účasť na pracovnom stretnutí WP1 v rámci Akcie COST E52
Odvoz a dovoz účastníka na ZPC
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11. ZHODNOTENIE SPOLUPRÁCE S ORGÁNMI ÚSTREDNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY,
VEDECKÝMI A ODBORNÝMI INŠTITÚCIAMI S CELOSLOVENSKOU PÔSOBNOSŤOU

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
NLC – LVÚ Zvolen 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 aj v roku 2006 orientovala
na problematiku implementácie NATURA 2000, dôsledky veternej kalamity z novembra
2004 ako aj na organizovanie spoločných odborných aktivít. Pracovníci ústavu sa podieľali
na rozpracovaní programového vyhlásenia vlády SR a na vyhodnocovaní Akčného plánu
pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity (pre MŽP). 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 a kooperáciu na spoločných vedeckých projektoch
a spoločné organizovanie vedeckých a odborných podujatí.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
Z pohľadu činností zabezpečovaných NLC – ÚLZI v roku 2006 nastali dve významné
skutočnosti. Prvou bol fakt, že informačný systém lesného hospodárstva (IS LH), na rozdiel
od ostatných činností, začal prvý rok pôsobiť v rámcoch zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch,
v ktorom bola prvýkrát legislatívne definovaná jeho náplň a následne v priebehu roka ho
ovplyvnil zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy. Druhou
skutočnosťou bol vznik NLC, v rámci ktorého sa konštituoval samostatný Ústav lesných
zdrojov a informatiky Zvolen (NLC-ÚLZI), ktorého hlavnou náplňou sa stala správa IS LH
s komplexným odborným a metodickým pozadím zameraným na jeho podporu v oblasti
hospodárskej úpravy lesov (HÚL), komplexného zisťovania stavu lesov (KZSL) a tvorby
a správy tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva (TŠMD LH)
– v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch najmä §38, §44 a §45. Činnosti vykonávané
v rámci uvedených paragrafov zákona, ale najmä správy IS LH sa týmito aktmi významne
stransparentnili a začínajú sa chápať nielen ako informačný systém pre podporu
zariaďovateľov lesa (vyhotovovateľov LHP), ale aj ako významný nástroj pre podporu
riadenia a rozhodovania na rôznych úrovniach štátnej správy v lesníckych organizáciách, či
priamo pre vlastníkov, resp. obhospodarovateľov lesov.
NLC-ÚLZI Zvolen pripravil a predložil sekcii lesníckej MP SR a v spolupráci s jej
zodpovednými pracovníkmi dopracováva „Informačný štandard pre lesné hospodárske plány
a lesnícku digitálnu mapu“, ako priamo vstupujúce diela do IS LH obsahujúce základné,
v teréne zisťované množiny údajov. Tieto štandardy sú vypracúvavané v súlade s vyhláškou č.
453/2006 o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa. V súvislosti s pripravovanou vyhláškou
o lesnej hospodárskej evidencii sa pripravuje informačný štandard aj pre túto oblasť. Všetky
tieto diela, či už vyhlášky, alebo štandardy vznikajú za tesnej spolupráce SL MP SR a NLCÚLZI Zvolen.
Zo štandardných činností zabezpečovaných pre KLÚ a OLÚ (špecializovaná ŠS) treba
spomenúť najmä činnosti súvisiace s návrhom modelov hospodárenia a metodického
usmerňovania v rámci prípravy a tvorby LHP.
V rámci projektu integrácie dátových zdrojov, gestorovaným odborom informatiky MP
SR (OI MP SR), prostredníctvom projektu integrovaného geografického informačného
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systému rezortu pôdohospodárstva (IGIS RP) sa NLC-ÚLZI Zvolen podieľal nielen na návrhu
a realizácii uvedenej myšlienky, ale aj priamo na tvorbe jednotného lokalizačného základu
(JLZ) ako základnej infraštruktúry krajiny pre potreby MP SR.
NLC-ÚLZI Zvolen v rámci správy a riadenia IS LH je tiež garantom spracovania
rezortného štatistického zisťovania a trhového spravodajstva v spolupráci s ostatnými
zložkami NLC a SL MP SR.
Medzi významné aktivity treba zaradiť aj spoluprácu NLC-ÚLZI Zvolen s Lesmi SR,
š.p. Banská Bystrica a Štátnou ochranou prírody, najmä v súvislosti so vzájomným zmluvným
poskytovaním si informácií, ako aj spoluprácu so Združením certifikácie lesov pri aktivitách
súvisiacich s procesom certifikácie lesov, na ktorej sa NLC-ÚLZI Zvolen zúčastňoval
metodicky, ale aj praktickým výkonom interných auditov.
Významná je aj spolupráca pri procese tvorby LHP so Združením neštátnych taxačných
kancelárii a NLC - Lesoprojekt Zvolen najmä v oblasti poskytovania a redistribúcie
informácií, ale aj v oblasti metodického usmerňovania.
Na poli fotogrametrického a geodetického spracovania údajov treba spomenúť
spoluprácu s GKÚ, VÚGK Bratislava a vojenským TOPÚ B. Bystrica.
V rámci integrácie priestorových informácií sa NLC-ÚLZI Zvolen podieľal ako
spoluriešiteľ na projekte Národnej infraštruktúry priestorových informácií (NIPI)
gestorovanom Prírodovedeckou fakultou UK Bratislava.
Za štandardnú a dlhotrvajúcu možno považovať spoluprácu so strednými lesníckymi
školami a TU vo Zvolene najmä v oblasti poskytovania lesníckych softvérových aplikácií
a údajov pre potreby výuky.
Národné lesnícke centrum – Lesoprojekt Zvolen

NLC – Lesoprojekt Zvolen v rámci svojej pôsobnosti a hlavnej pracovnej náplne –
vyhotovenie LHP – priamo nespolupracoval s orgánmi ústrednej štátnej správy, ale úzko
spolupracoval najmä s orgánmi regionálnej štátnej správy LH (KLÚ a OLÚ), orgánmi štátnej
správy ŽP a odbornými organizáciami ochrany prírody. Komunikácia a spolupráca s orgánmi
ŠSLH v roku 2006 prebiehala už štandardne na veľmi dobrej úrovni. Riešenie problémov
s orgánmi ŽP a s odbornými organizáciami ochrany prírody bolo sťažené najmä v dôsledku
niektorých protichodných ustanovení zákona o lesoch a zákona o ochrane prírody a krajiny.

12. ZÁVER
Výročná správa Národného lesníckeho centra poskytuje súhrnné zhodnotenie činnosti
tejto príspevkovej organizácie za rok 2006. Vzhľadom na značný rozsah činností a výstupov,
realizovaných všetkými zložkami NLC, správa nie je detailným výpočtom všetkých, aktivít,
ale podrobne prezentuje najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie činnosti NLC v roku 2006. Medzi
najvýznamnejšie činnosti patrili predovšetkým vedecko-výskumné projekty na národnej
a medzinárodnej úrovni a s nimi súvisiace rozsiahle národné a medzinárodné koordinačné
a kooperačné aktivity (štátne programy vedy, rezortné výskumné aktivity, APVV projekty,
projekty 6. rámcového programu EÚ, COST, EFI a pod.). Samostatnou skupinou činností boli
vzdelávacie a poradenské programy financované z národných a medzinárodných zdrojov.
Ďalšiu veľkú skupinu úloh tvorili činnosti zabezpečované pre lesné hospodárstvo Slovenskej
republiky na základe požiadavky zriaďovateľa. Išlo predovšetkým o koncepčné a strategické
dokumenty (Zelená správa a pod.), kontrolné aktivity, podporné a poradenské služby
(Lesnícka ochranárska služba, Semenárska kontrola, Forest Focus, Informačný systém LH,
Štátne mapové dielo, Národná inventarizácia a komplexné zisťovanie stavu lesa a pod.),
metodické a podporné činnosti (metodické riadenie HÚL, pomoc štátnej správe,
zabezpečovanie medzinárodných aktivít rezortu a pod.). NLC financuje viac ako 40 % svojho
rozpočtu z finančných zdrojov nepochádzajúcich zo štátneho rozpočtu SR. Preto značná časť
aktivít NLC je realizovaná formou zmlúv a kontraktov od súkromných a štátnych firiem, resp.
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inštitúcií a organizácií na národnej aj medzinárodnej úrovni. V tejto kategórii patrili v r. 2006
k najvýznamnejším nasledovné činnosti – tvorba lesných hospodárskych plánov, služby
a projekty pre strategických lesníckych a drevárskych partnerov na Slovensku (Lesy SR,
Združenia neštátnych lesov, celulózovo-papierenský a drevársky priemysel, medzinárodné
projekty nevýskumnej povahy a zmluvne dohodnuté činnosti, činnosti pre iné rezorty,
hospodárske zmluvy a pod.). Ich podiel na celkovom rozpočte NLC bol v r. 2006 takmer
46 %.
NLC, po svojom vzniku splynutím troch inštitúcií, prevzala do novej organizačnej
štruktúry 516 zamestnancov z LVÚ Zvolen, ÚVVPLH SR Zvolen a Lesoprojektu Zvolen.
Po intenzívnych racionalizačných opatreniach sa počet zamestnancov výrazne znížil
a k 31. 12. 2006 ich počet predstavoval 435 zamestnancov, z toho viac ako 58 %
vysokoškolsky vzdelaných a viac ako 67 % vo vekovej kategórii 31-50 rokov.
NLC ako príspevková organizácia bola v zmysle zásad ekonomickej efektívnosti nútená
urobiť zásadné manažérske rozhodnutia pre ekonomické zefektívnenie svojej činnosti.
Výsledkom týchto aktivít boli nasledovné ekonomické výsledky NLC v roku 2006. Celkové
výnosy dosiahli sumu 277 mil. Sk, celkové náklady boli na úrovni 274 mil. Sk čo znamená, že
NLC skončilo finančný rok 2006 s kladným hospodárskym výsledkom. Pritom objem
vynaložených kapitálových výdavkov v r. 2006 dosiahol hodnotu takmer 20 mil. Sk. Podiel
financovania NLC zo štátneho rozpočtu (príspevok) predstavoval 58 %, čo je v súlade
s ekonomickými pravidlami pre činnosť príspevkových organizácií.
Vzhľadom na uvedené ekonomické a výkonové parametre je NLC po prvom roku svojej
činnosti inštitúciou (príspevkovou organizáciou MP SR), ktorá je plne funkčná
a ekonomicky i personálne stabilizovaná. NLC možno v súčasnosti charakterizovať ako
moderné integrované pracovisko, ktoré si svojou činnosťou a aktivitami už v prvom roku
svojho pôsobenia získalo tak národnú, ako aj medzinárodnú odbornú akceptáciu.

Zvolen 29. marec 2007

prof. Ing. Július Novotný, CSc.
generálny riaditeľ
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