Národné lesnícke centrum

Výročná správa o činnosti
Národného lesníckeho centra za rok 2007

Zvolen marec 2008

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2007

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2007

Vydalo:
Rok:
Rozsah:
Tlač:

Národné lesnícke centrum, Zvolen
2008
152 strán
Národné lesnícke centrum, Zvolen

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2007

OBSAH

1. Základná informácia o Národnom lesníckom centre .................................................................. 5
1.1 Poslanie, predmet činnosti a organizačná štruktúra.................................................................... 5
1.2 Hlavné úlohy ............................................................................................................................ 11
1.3 Hlavné podujatia zorganizované NLC, účasť na výstavách..................................................... 12
1.4 Strednodobý výhľad organizácie.............................................................................................. 13
2. Personálne zabezpečenie činnosti Národného lesníckeho centra.............................................. 14
3. Hospodárenie v roku 2007 a majetok Národného lesníckeho centra k 31. 12. 2007............... 19
4. Plnenie stanovených cieľov programovej štruktúry.................................................................. 25
4.1 Program/podprogram/prvok: 08V0301 Výskum na podporu udržateľného lesného
hospodárstva ...................................................................................................................... 25
4.2 Program/podprogram/prvok: 08V0302 Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo.. 26
4.3 Program/podprogram/prvok: 08V0202 Rozvoj hospodárskej úpravy lesa .............................. 27
4.4 Program/podprogram/prvok: 8V0204 Monitoring lesov ohrozených požiarmi ....................... 29
4.5 Program/podprogram/prvok: 08V0205 Veľkoplošná ochrana lesov........................................ 30
4.6 Program/podprogram/prvok: 0900102 Vzdelávanie ................................................................ 30
5. Zhodnotenie aktivít Národného Lesníckeho Centra.................................................................. 31
5.1 Štátne programy vedy a výskumu ............................................................................................ 31
5.2 Výskumné úlohy financované rezortom................................................................................... 31
5.3 Projekty APVV......................................................................................................................... 40
5.4 Projekty Sektorového operačného programu ........................................................................... 51
5.5 Medzinárodné programy a projekty ......................................................................................... 56
5.6 Vzdelávacie programy a projekty............................................................................................. 66
5.7 Úlohy vývojového zamerania v rámci zmluvných účelových činností – kontrakt s MP SR.... 69
5.8 Lesné hospodárske plány.......................................................................................................... 83
5.9 Ostatné väčšie úlohy na základe zmluvných vzťahov, vrátane úloh objednaných Lesmi SR, š.
p. Banská Bystrica ............................................................................................................. 87
6. Zhodnotenie realizačnej činnosti ................................................................................................. 99
6.1 Hmotné realizačné výstupy ...................................................................................................... 99
6.2 Nehmotné realizačné výstupy................................................................................................. 100
6.3 Účasť na tvorbe legislatívnych predpisov .............................................................................. 102
6.4 Technická normalizácia v odvetví lesného hospodárstva....................................................... 103
6.5 Prognózy, expertízy, štúdie, stanoviská, posudky a podobné koncepčné materiály .............. 103
6.6 Akreditačná, skúšobná a kontrolná činnosť ........................................................................... 112
6.7 Činnosť v odborných a profesných orgánoch......................................................................... 115
7. Poradenská činnosť .................................................................................................................... 120
8. Edičná a publikačná činnosť ..................................................................................................... 122
9. Pedagogická, vzdelávacia a vedecko-výchovná činnosť .......................................................... 125
9.1 Pedagogická činnosť .............................................................................................................. 125
9.2 Vzdelávacia činnosť ............................................................................................................... 128
9.3 Vedecko-výchovná činnosť.................................................................................................... 129
10. Medzinárodná spolupráca a zahraničné styky......................................................................... 132
10.1 Medzinárodná spolupráca a úlohy vyplývajúce z členstva SR v EÚ (úlohy zabezpečované
v rámci kontraktu medzi MP SR a NLC)......................................................................... 132
10.2 Prehľad o vedeckých a odborných podujatiach NLC s medzinárodnou účasťou ............ 133
10.3 Zahraničné pracovné cesty............................................................................................... 135
10.4 Členstvá v medzinárodných organizáciách...................................................................... 149
11. Zhodnotenie spolupráce s orgánmi ústrednej štátnej správy, vedeckými a odbornými
inštitúciami a organizáciami s celoštátnou pôsobnosťou ........................................................ 151

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2007

1. ZÁKLADNÁ INFORMÁCIA O NÁRODNOM LESNÍCKOM CENTRE
1.1

Poslanie, predmet činnosti a organizačná štruktúra

Vymedzenie predmetu činnosti: Národné lesnícke centrum (NLC) 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 ekonomicko-sociálnych 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.
• 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.
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•
•
•
•
•
•
•
•

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.
Vykonáva a zabezpečuje správu bytového fondu.
Zabezpečuje výber vyhotovovateľa lesných hospodárskych plánov a dohliada na postup a kvalitu
ich vyhotovenia.
Organizačná štruktúra Národného lesníckeho centra do 31. augusta 2007
Národné lesnícke centrum
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Národné lesnícke centrum
Úsek generálneho riaditeľa

Úsek námestníka generálneho riaditeľa pre ekonomiku
Úsek námestníka generálneho riaditeľa pre služby a logistiku
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Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
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Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen

Národné lesnícke centrum – Lesoprojekt Zvolen
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Zmena organizačnej štruktúry Národného lesníckeho centra
Od 1. septembra vznikla nová organizačná jednotka NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov
Zvolen na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR, ktorým sa s účinnosťou
od 1. septembra 2007 upravuje zriaďovacia listina Národného lesníckeho centra.
Národné lesnícke centrum

Úsek námestníka generálneho riaditeľa pre ekonomiku
Úsek námestníka generálneho riaditeľa pre služby a logistiku
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Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen

1.2

Hlavné úlohy

NLC zabezpečovalo v roku 2007 nasledovné hlavné úlohy:
• Koncepčné a strategické dokumenty pre lesné hospodárstvo (LH), Zelená správa, dlhodobé vízie
LH, Národný lesnícky program, zonácie národných parkov a pod.
• Komplexné služby pre Ministerstvo pôdohospodárstva SR (MP SR) (lesnícka ochranárska služba,
semenárska kontrola, monitoring stavu lesov, národná inventarizácia lesov, verejné obstarávanie
lesných hospodárskych plánov (LHP) a pod.).
• Príprava legislatívnych zámerov, zákonov, vyhlášok a noriem pre LH a poľovníctvo.
• Zabezpečovanie úloh vedy a výskumu na národnej a medzinárodnej úrovni, najmä vo väzbe
na úlohy rezortného výskumu, úlohy vedy riadené Agentúrou pre podporu vedy a výskumu,
medzinárodné projekty EÚ v rámci 6. RP, medzinárodné projekty financované celosvetovými,
resp. regionálnymi organizáciami a inštitúciami.
• 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.
• Metodická pomoc, odborná a technická podpora obvodným a krajským orgánom štátnej správy
LH.
• Komplexné zisťovanie stavu lesa, aktualizácia a vydávanie tematického štátneho mapového diela
s obsahom vodohospodárstva a lesného hospodárstva.
• Zabezpečovanie informačného systému lesného hospodárstva, zisťovanie a spracovanie
požadovaných údajov pre štátnu správu lesného hospodárstva (ŠSLH), tvorba lesníckej
informačnej platformy Forestportal.
• Vyhotovovanie LHP pre lesné hospodárske celky (LHC) a lesné užívateľské celky (LUC)
získaných NLC na základe výsledkov verejného obstarávania LHP vo verejných obchodných
súťažiach uskutočňovaných krajskými úradmi lesného hospodárstva (KÚLH).
• Tvorba špecifických elaborátov, doplnkových diel, štúdií a špeciálnych analýz, resp. výstupov
na základe zmluvných vzťahov pre vlastníkov a užívateľov lesa a iné inštitúcie.
• Tvorba analýz, štúdií a špecifických úloh za oblasť lesníctva a ekológie pre zriaďovateľa, iné
rezorty, inštitúcie na národnej aj medzinárodnej úrovni.
• Spolupráca so ŠOP pri tvorbe návrhov zonácií národných parkov na Slovensku.
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1.3

Hlavné podujatia zorganizované NLC, účasť na výstavách

Podujatia organizované ústavmi NLC:
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
• 23. plenárne pracovné stretnutie ICP Forests (23rd Task Force Meeting of ICP Forests –
Medzinárodný kooperatívny program hodnotenia a monitorovania vplyvu znečistenia ovzdušia
na lesy), 12.–16. máj 2007, Zvolen – Sielnica,
• Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2007 (medzinárodný
seminár), 27.–28. marec 2007, Liptovský Ján,
• Aktuálne problémy v ochrane lesa 2007 (medzinárodný seminár), 12. apríl 2007, Technická
univerzita vo Zvolene,
• K aktuálnym otázkam lesníctva na Slovensku (diskusné fórum), 6. február 2007, Jeorgesov dom,
Banská Štiavnica,
• Práca s verejnosťou v lesníctve (diskusné fórum), 23. apríl 2007, Divadelná reštaurácia, Zvolen.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
• Lesnícke dni 2007 (1. ročník celoslovenského programu akcií pre verejnosť v rámci stratégie
komunikácie v lesníctve), 22. apríl – 1. máj 2007, Bratislava – Poprad – Zvolen.
Prvý ročník Lesníckych dní 2007 bol kľúčovou akciou činností plánovaných v rámci realizácie
Koncepcie PR – Stratégia komunikácie v lesnom hospodárstve v roku 2007. V rámci realizácie
projektu bol pod vedením NLC zorganizovaný celoslovenský program akcií určených pre verejnosť,
s predpokladom aktívnej spoluúčasti partnerov z významných lesníckych inštitúcií na Slovensku,
zo štátneho a neštátneho sektora. Hlavným prínosom akcie bola angažovanosť takmer všetkých
významných lesníckych subjektov. Okrem š. p. LESY SR sa do prípravy akcie aktívne zapojili
Vojenské lesy a majetky Pliešovce, š. p., ŠL TANAP-u, Technická univerzita vo Zvolene, stredné
lesnícke školy, Múzeum vo Svätom Antone – Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, Slovenská
lesnícka komora, viaceré neštátne lesnícke organizácie reprezentované Radou združení vlastníkov
neštátnych lesov Slovenska.
Hlavné podujatia Lesníckych dní:
22. apríl – Deň zeme – Otvorenie dendrologického lesníckeho náučného chodníka vybudovaného
Mestskými lesmi Bratislava (Partizánska lúka)
23. apríl – Slávnostné otvorenie Lesníckych dní vo Zvolene spojené s odovzdávaním rezortných
vyznamenaní MP SR za celoživotné zásluhy v oblasti lesníctva, sprievodný program: lesná
pedagogika – hry a súťaže pre deti, lesná technika, sokoliarstvo, kynológia, lesnícke signály
(Zvolenský zámok)
23. apríl – Práca s verejnosťou v lesníctve – diskusné fórum (Zvolen, Divadelná reštaurácia)
23. apríl – Slávnostné otvorenie Lesníckych dní v Poprade
25. apríl – Deň otvorených dverí v Národnom lesníckom centre – prednáška pre študentov
a návštevníkov spojená s prezentáciou hlavných činností NLC
25. apríl – Lesná pedagogika pre deti základnej školy pri Rooseweltovej nemocnici v Banskej
Bystrici
25.–26. apríl – Stromy našich lesov – súťaž pre žiakov zvolenského regiónu v Lesníckom
a drevárskom múzeu vo Zvolene
28. apríl – Lesnícky deň na Pustom hrade (Zvolen). Celodenný program pre verejnosť: výstup
na Pustý hrad, interaktívny náučný chodník s prezentáciou lesníckych činností v teréne, výsadba
stromčekov, ochrana lesa, taxácia, lesohospodárske plánovanie, lesná technika, stínka, práca s koňom
v poraste, lesná pedagogika, hry a súťaže pre deti, archeologický výskum, čistenie lesa, opekanie,
sokoliarstvo
1. máj – Slávnostné otvorenie sezóny Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu.
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Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
• Lesnícka typológia a zisťovanie stavu lesa vo väzbe na trvalo udržateľné obhospodarovanie
lesov (odborný seminár), 3. december 2007, NLC–ÚLZI Zvolen.
Cieľom seminára bola prezentácia činnosti odboru KZSL a výmena odborných poznatkov
v problematike lesníckej typológie a zisťovaní stavu lesa. 80 účastníkov.
Výstavy:
• 2. ročník medzinárodného veľtrhu Drevo – Les 2007, 23.–26. október, Výstavisko Agrokomplex
Nitra
Propagácia lesníckych organizácií na výstavách a veľtrhoch má svoje opodstatnenie nielen
pre odbornú a širokú verejnosť, ale aj z dôvodu veľkej návštevnosti novinárov a redaktorov. NLC
spolu s partnermi Ministerstvom pôdohospodárstva SR, štátnym podnikom LESY SR, a Štátnymi
lesmi TANAP-u sa v roku 2007 zúčastnili už 2. ročníka medzinárodného veľtrhu Drevo – Les 2007,
ktorý sa uskutočnil od 23. do 26. októbra v areáli Výstaviska Agrokomplex Nitra. V pavilóne F bol
predstavený ucelený blok lesného hospodárstva od pestovateľskej činnosti až po ťažbu a spracovanie
dreva. Program výstavy bol obohatený o sprievodné podujatia v expozícii NLC. 23. októbra sa
uskutočnil krst Zeleného kalendára na rok 2008, prednáška prof. Čabouna z NLC o význame
a funkciách lesa pre spoločnosť určená študentom stredných škôl a prezentácia projektov rozvoja
vidieka na roky 2007–2013 s ponukou projektového poradenstva. 24. októbra sa v expozícii NLC
uskutočnili semináre: Novodobé odumieranie smrečín a problematika podkôrneho hmyzu v Tatrách,
Projekt revitalizácie poškodeného lesa na území Tatranského národného parku. 25. októbra sa
uskutočnili semináre: Pestovanie rýchlorastúcich drevín na energetické účely a Fotogrametria ako
moderný nástroj lesníckeho mapovania. 26. október patril lesnej pedagogike, lesní pedagógovia
z NLC–ÚLPV Zvolen a Lesov SR, š. p. pripravili program zážitkového učenia pre deti základných
škôl z Nitry.
Počas výstavy boli v expozícii NLC k dispozícii informačné materiály o základných aktivitách
NLC, ponuka služieb, poradenstvo pre odbornú aj laickú verejnosť.
• 1. veľtrh Veda – Technika – Vzdelávanie, 14.–17. november, Výstavisko Agrokomplex Nitra
NLC oslovilo svojou expozíciou aj návštevníkov 1. veľtrhu vedy, techniky a vzdelávania, ktorý
sa konal na výstavisku Agrokomplex Nitra, v pavilónoch F a A. Výstava bola zameraná na prezentáciu
univerzít, Slovenskej akadémie vied, výskumných ústavov, škôl, školských pomôcok a vzdelávania,
vzdelávacie programy, vedu a prax, podporu vedy a výskumu, popularizáciu vedy a výskumu a na
zážitkové učenie pre deti. Celá akcia sa svojím zameraním zároveň pripájala ku Dňu vedy a techniky.

1.4

Strednodobý výhľad organizácie

Cieľom NLC v strednodobom horizonte je systematicky plniť, modernizovať a dynamizovať
úlohy definované pri vzniku NLC ako hlavné priority činnosti. V tejto súvislosti je potrebné,
pri napĺňaní strednodobého výhľadu rozvoja NLC, zabezpečiť najmä nasledovné odborné aktivity
na úrovni jednotlivých ústavov:
NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Vedecko-výskumné aktivity a ich aplikácia v praxi, tvorba koncepčných, prognostických a
strategických dokumentov, služby pre zriaďovateľa (lesnícka ochranárska služba, semenárska kontrola
a pod.).
NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Lesnícke poradenstvo, odborné vzdelávanie po skončení stredných a vysokých škôl, lesnícka
pedagogika, práca s verejnosťou, propagácia lesníctva a masmediálne aktivity.
NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
Informačný systém LH, komplexné zisťovanie stavu lesa, certifikácia trvalo udržateľného
obhospodarovania lesov, tematické štátne mapové dielo, dáta a vstupy pre vypracovávanie LHP,
sfunkčnenie a prevádzkovanie lesníckeho informačného portálu Forestportal.
NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
Verejné obstarávanie LHP a súvisiace činnosti, komplexný systém kontroly kvality prípravy,
spracovávania a vyhotovenia LHP, metodika HÚL.
13
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Generálny riaditeľ a úseky námestníkov generálneho riaditeľa
Personálne dobudovanie NLC, zabezpečenie motivácie a stabilizácie popredných odborníkov
a špecialistov v NLC prostredníctvom progresívnej platovej politiky, realizácia investičných zámerov,
vysporiadanie bytového fondu NLC, odpredanie trvalo prebytočného majetku štátu v správe NLC
a využitie týchto finančných prostriedkov na revitalizáciu existujúcich objektov NLC, laboratórne
a technické vybavenie pracovísk a zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov NLC.

2. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA
Údaje o personálnom zabezpečení činnosti NLC sú uvedené v tabuľkách 1–11. Aktuálny stav
počtu a štruktúry zamestnancov v jednotlivých kategóriách k 31. 12. 2007.
Personálne obsadenie a štruktúra zamestnancov NLC
Tabuľka 1
Evidenčný stav
Kategória zamestnancov
k 31. 12. 2007
Zamestnanci spolu
325
z toho:
79
A. Výskumníci
B. Technici a ekvivalentný personál
27
C. Pomocný personál
4
Zamestnanci výskumu a vývoja spolu
110
(A+B+C)
D. THZ – vysokoškolsky vzdelaní
113
E. THZ – stredoškolsky vzdelaní
69
F. Robotníci
33
Počty a štruktúra výskumníkov (kategória A)
Tabuľka 2
Evidenčný stav
Kategória výskumníkov
k 31. 12. 2007
Výskumníci spolu
79
Z výskumníkov:
38
a) vedeckí zamestnanci spolu
VKS I – DrSc.
0
VKS I – CSc., PhD., Dr.
1
v tom:
VKS IIa
17
VKS IIb
20
b) vedecko-technickí zamestnanci spolu
2
VTKS I
0
v tom:
VTKS II
1
VTKS III
1
c) ostatní výskumníci s VŠ kvalifikáciou
39
Vysokoškolskí profesori
3
Vysokoškolskí docenti
3
Členovia SAPV
31
Doktorandi
23
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Počty a štruktúra technického a ekvivalentného personálu (kategória B)

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

Tabuľka 3
Evidenčný stav
k 31. 12. 2007
27
0
35
0
2

Počty a štruktúra pomocného personálu (kategória C)

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

Tabuľka 4
Evidenčný stav
k 31. 12. 2007
4
0
4
3
1
0

Prehľad o vedeckej výchove a zvyšovaní kvalifikácie zamestnancov
Názov
Zamestnanci vo vedeckej výchove (doktorandi)
Zamestnanci, ktorí získali:
vedeckú hodnosť PhD., resp. CSc.
vedeckú hodnosť DrSc.
vedecko-pedagogickú hodnosť doc.
vedecko-pedagogickú hodnosť prof.
Zamestnanci, ktorí boli preradení:

Tabuľka 5
Počet
23
2
-

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
Zamestnanci, ktorí získali vedeckú, resp. vedeckopedagogickú hodnosť (aj h. c.) v zahraničí

15
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Štruktúra využitia zamestnancov NLC–LVÚ Zvolen (VVZ) v roku 2007
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
Práce neschopnosť
Spolu

Tabuľka 6
Kapacita
FTE
%
80,18
83,24
23,02
23,89
29,39
30,52
2,20
2,28
8,52
8,84
0,45
0,46
11,40
11,87
0,00
0,00
0,00
0,00
4,42
4,58
0,00
0,00
0,78
0,80
0,000
0,00
15,04
15,61
1,11
1,15
96,33
100,00

Prehľad o platových pomeroch zamestnancov výskumu a vývoja (kategória A, B, C) v roku 2007
Tabuľka 7
Priemerný
Priemerný
mesačný plat za
mesačný
Priemerný mesačný
celý
uplynulý rok
základný
plat
Kategória
Počet
základný plat
vrátane
s príplatkami
zamestnancov
zamestnancov
december 2007
príplatkov a
december 2007
k 31. 12. 2007
podľa kvalifikácie
odmien
(bez odmien)
(Sk)
VKS I – DrSc.
0
18 595
VKS I – CSc., PhD.
1
26 400
26 400
29 400
VKS IIa
17
25 561
31 218
35 397
VKS IIb
20
23 179
27 965
31 517
VTKS I
0
VTKS II
1
22 940
25 440
27 540
VTKS III
1
22 940
25 340
27 007
Inžinierski zamestnanci
39
18 258
20 819
22 604
Technici a ekvivalentný
27
11 690
15 357
17 331
personál
Pomocný personál
4
9 893
11 200
12 044
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Prehľad o platových pomeroch ostatných zamestnancov (kategória D, E, F) v roku 2007
Tabuľka 8
Priemerný
Priemerný
mesačný plat za
mesačný
Priemerný mesačný
základný plat celý uplynulý rok
Počet
základný plat
vrátane
s príplatkami
zamestnancov
december 2007
príplatkov a
december 2007
k 31. 12. 2007
odmien
(bez odmien)
(Sk)

Kategória
zamestnancov
podľa kvalifikácie

D. THZ – vysokoškolsky
vzdelaní
E. THZ – stredoškolsky
vzdelaní
F. Robotníci

113

15 260

23 984

26 018

111

12 582

16 225

18 557

45

9 982

11 535

12 203

Prehľad o platových pomeroch zamestnancov NLC v roku 2007
Priemerný mesačný
základný plat
december 2007

Tabuľka 9
Priemerný mesačný plat za celý
rok 2007 vrátane príplatkov
a odmien
(Sk)

Platová
trieda

Počet
zamestnancov
k 31. 12. 2007

1

11

8 830

9 050

2

10

9 140

11 000

3

3

9 510

10 620

4

4

10 060

12 700

5

6

10 855

13 260

6

4

11 570

14 890

7

48

12 050

16 780

8

25

13 050

18 040

9

24

14 530

19 300

10

56

16 320

21 170

11

72

17 820

24 960

12

46

20 130

29 100

13

16

25 630

37 590
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Veková štruktúra zamestnancov NLC, stav k 31. 12. 2007 (fyzický stav)
Úsek
Úsek nám. Úsek nám. GR
NLC–LVÚ NLC–ÚLPV
generálneho
GR pre
pre služby a
Zvolen
Zvolen
Vek
riaditeľa
ekonomiku
logistiku
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
spolu
spolu
spolu
spolu
spolu
ženy
ženy
ženy
ženy
ženy
do 25
1
1
3
1
2
1
25 – 34
1
1
5
5
8
3
27
9
6
4
35 – 44
1
1
4
4
13
8
27
10
6
3
45 – 54
8
5
9
8
21
17
19
10
1
1
55 – 64
2
2
2
18
4
21
5
4
1
65 a viac
1
3
2
Spolu
14
8
20
19
66
33
98
34
18
9

Tabuľka 10
NLC–
NLC–ÚLZI
NLC–ÚHÚL
Lesoprojekt
Spolu
Zvolen
Zvolen
Zvolen
z toho
z toho
z toho
z toho
spolu
spolu
spolu
spolu
ženy
ženy
ženy
ženy
7
2
13
2
60
24
27
9
3
2
81
37
27
11
1
8
2
94
54
10
2
3
1
5
65
15
6
77
24
4
1
16
4
313
132

Prehľad o pohybe zamestnancov v roku 2007
Prijatí pracovníci
Kategória zamestnancov
A - Výskumníci
vedeckí zamestnanci
z toho: vedecko-technickí zamestnanci
inžinierski zamestnanci
B - Technický a ekvivalentný personál
C - Pomocný personál
D - THZ – vysokoškolsky vzdelaní
E - THZ – stredoškolsky vzdelaní
F - Robotníci
Spolu (A+B+C)
Spolu (D+E+F)
Spolu NLC

Spolu

z toho:
konkurzom

Spolu

4
1
3
3
1
9
4
7
8
20
28

4
1
3
3
9
4
7
13
20

6
4
2
3
77
47
12
9
136
145
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Tabuľka 11
Uvoľnení pracovníci
Dôvod ukončenia pracovného pomeru
Výpoveď
Výpoveď
Dôchodok
Iný
organizácie
zamestnanca
6
4
2
3
1
61
15
43
4
1
11
9
1
104
1
30
1
104
1
39
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3. HOSPODÁRENIE V ROKU 2007 A MAJETOK NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA
K 31. 12. 2007
Ministerstvo pôdohospodárstva SR (MP SR) uzatvorilo s Národným lesníckym centrom (NLC)
na rok 2007 kontrakt č. j. 936/2007-710, predmetom ktorého bolo finančné zabezpečenie stanovených
úloh v celkovom objeme 128 000 tis. Sk, 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). V priebehu roka boli úlohy NLC upresňované a dopĺňané o nové činnosti, napr.
štatistické zisťovania, poľovnícky informačný systém, poradenstvo v lesníctve, práca s verejnosťou.
Zmeny boli uskutočňované vo forme dodatkov ku kontraktu v celkovej sume 8 770 tis. Sk. Okrem
toho rozpočtovým opatrením na rok 2007 bolo povolené prekročenie limitu výdavkov – finančné
prostriedky boli určené na realizáciu zvýšenia stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone prác
vo verejnom záujme, vrátane prostriedkov na poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní
v celkovej výške 4 592 tis. Sk. Úpravou rozpisu rozpočtu bola uskutočnená tiež zmena v limite
výdavkov o finančné prostriedky vo výške 12 123 tis. Sk v súvislosti so zabezpečením financovania
úloh výskumu a vývoja financovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Prostredníctvom
účtov MP SR dostalo NLC v roku 2007 celkom 153 485 tis. Sk, z ktorých vyčerpalo 149 338 tis. Sk
a 4 147 tis. Sk vyčerpá do 31. 3. 2008 v zmysle príslušných ustanovení zákona o rozpočtových
pravidlách.
Všetky uvedené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu boli rozpísané v programovej
štruktúre, ich rozpis podľa programov je uvedený v tabuľke 12.
Okrem toho NLC získalo ďalšie finančné prostriedky vo výške 127 095 tis. Sk uzatváraním
zmlúv 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 2007 tvorili výnosy z uvedených činností 48 405 tis. Sk.
Ďalšou významnou položkou boli výnosy NLC vyplývajúce zo zmlúv s Európskym
spoločenstvom a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, 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 a uzatvorených zmlúv.
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 2007 NLC vytvorilo
kladný hospodársky výsledok v podobe zisku. Očakávané finančné ciele, ktorých dopĺňanie a
upresňovanie prebiehalo počas celého roka boli splnené. Plánovaný bol vyrovnaný hospodársky
výsledok. Dosiahnuté výnosy k 31. 12. 2007 boli vo výške 276 433 tis. Sk, náklady vo výške
269 894 tis. Sk, z toho vyplývajúci hospodársky výsledok bol zisk vo výške 6 539 tis. Sk.
NLC 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. 2007 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.
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 roku 2007 (v Sk)
Tabuľka 12
Ukazovateľ
Bežný transfer (641 001) celkom
z toho:
program 06K0H

Pôvodný
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

130 090 000

153 485 000

149 338 000

12 123 000

11 976 000

42 875 382

42 875 382

3 067 242

3 067 242

6 000 000

6 500 000

6 500 000

19 000 000

1 500 000

1 500 000

32 500 000

35 900 000

35 900 000

30 500 000

39 649 376

39 649 376

4 090 000

6 400 000

5 400 000

4 200 000

1 200 000

1 270 000

1 270 000

50 000

49 987

Úlohy výskumu a vývoja podporované 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

38 000 000

program 0900102
Vzdelávanie

program 0900401
Pôdohospodársky informačný systém

program 0900501
Štatistické zisťovanie

v rámci transferu – záväzné limity
limit na reprezentačné výdavky

50 000

Kapitálové výdavky (721 001)
* APVV – Agentúra na podporu výskumu a vývoja
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Prehľad o výnosoch NLC v roku 2007 (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
APVV
Úlohy ES
Medzinárodné projekty
Kooperácie
LHP, zmluvy o dielo, ZnP
Ostatné
**
*
**
BT
LHP
ZnP

Skutočnosť

Celkom

ŠR

12 123
42 876
3 067
6 500
1 500
35 900
39 649
6 400
4 200
1 270
6 391
7 000
2 500
4 000
90 000
3 575
266 951

12 123
42 876
3 067
6 500
1 500
35 900
39 649
6 400
4 200
1 270

153 485

Celkom
11 976
42 876
3 067
6 500
1 500
35 900
39 649
5 400
1 200
1 270
6 391
6 976
2 639
4 219
99 413
7 457
276 433

ŠR
11 976
42 876
3 067
6 500
1 500
35 900
39 649
5 400
1 200
1 270

149 338

VTP

Bežný
transfer

Štruktúra výnosov
Ostatná
Podnikateľská
hlavná
činnosť
činnosť

11 976
42 876
3 067
6 500
1 500
35 900
39 649
5 400
1 200
1 270

149 338

6 391
6 976
2 639
4 219
99 413
7 457
127 095

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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Rozbor výnosov NLC za rok 2007
Tabuľka 14
v tis. Sk

Položka
Výnosy celkom – hlavná činnosť

z toho:

276 433

bežný transfer, prevádzkové dotácie

149 338

tržby z predaja služieb a vlastných výrobkov

124 687

tržby z predaja majetku

642

zúčtovanie fondov

693

ostatné výnosy

1 073

Výnosy celkom – podnikateľská činnosť (špecifikovať podľa hlavných druhov)

z toho:

Výnosy celkom za hlavnú a podnikateľskú činnosť

276 433

Prehľad o nákladoch NLC v roku 2007 (v tis. Sk)

Položka*

Plán Skutočnosť
celkom
celkom

BT program 06K0H
12 123
BT program 08V0202
42 876
BT program 08V0203
3 067
BT program 08V0204
6 500
BT program 08V0205
1 500
BT program 08V0301
35 900
BT program 08V0302
39 649
BT program 0900102
6 400
BT program 0900401
4 200
BT program 0900501
1 270
APVV
6 391
Úlohy ES
7 000
Medzinárodné projekty
2 500
Kooperácie
90 000
LHP, zmluvy o dielo, ZnP
4 000
Ostatné
3 575
**
266 951

14 730
44 127
3 071
6 508
1 735
35 909
39 656
5 413
1 215
1 272
6 619
12 604
4 229
79 373
3 638
9 795
269 894

Priamy
materiál
759
1 761
326
54
563
2 562
2 258
139
8
19
528
965
131
5 122
352
60
15 607

Tabuľka 15
Štruktúra nákladov
Ostatné Režijné
Priame
priame náklady
mzdy
náklady
spolu
4 031
3 491
6 449
14 841
12 914
14 611
1 047
681
1 017
272
5 685
497
2
596
574
11 320
10 137
11 890
11 409
12 859
13 130
2 109
1 373
1 792
566
239
402
573
259
421
2 124
2 360
1 607
3 686
7 128
825
1 038
2 007
1 053
25 407
33 616
15 228
1 479
1 109
698
396
9 200
139
80 300
103 654
70 333

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 nákladov NLC za rok 2007 a hospodársky výsledok
Tabuľka 16
v tis. Sk

Položka

269 894

Náklady celkom
Spotrebovaný nákup

27 970

v tom:

21 978

spotrebovaný materiál

59 387

Služby

v tom:

oprava a údržba

2 924

cestovné

7 099

výdaje na kooperáciu

4 508

výdaje na reprezentáciu
v tom:

ostatné služby

44 806
151 207

Osobné náklady
mzdové
v tom:

50

102 906

sociálne poistenie

36 348

sociálne náklady

11 953
841

Dane a poplatky
Odpisy vrátane odpisov predaného majetku

23 098
7 391

Ostatné náklady
Výnosy celkom

276 433

Hospodársky výsledok ±

+ 6 539
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Prehľad o stave majetku NLC k 31. 12. 2007
Tabuľka 17
v tis. Sk

Položka
Dlhodobý hmotný majetok spolu (v obstarávacej cene)
pozemky
z toho:

27 195

budovy, haly a stavby

167 403

stroje, prístroje a zariadenia

150 726

dopravné prostriedky

51 272

iný hmotný majetok

4 156
28 986

Dlhodobý nehmotný majetok spolu
softvér
z toho:

400 752

28 204

oceniteľné práva

117

iný nehmotný majetok

665
27 400

Nedokončené hmotné investície

84

Nedokončené nehmotné investície

0

Poskytnuté preddavky

75 374

Obežné aktíva spolu
zásoby
z toho:

1 121

pohľadávky

13 885

finančný majetok

54 094

výrobky a zvieratá

1 793

prechodné účty aktív

4 481

Kapitálové výdavky NLC v roku 2007 (v tis. Sk)
Tabuľka 18
Ukazovateľ
Pozemky
Stavebné investície
Strojové investície
dopravné prostriedky
ostatné zariadenia
v tom:
výpočtová technika
laboratórne zariadenia
Ostatné investície
Nehmotné investície
v tom:
softvér
Kapitálové výdavky spolu

Výdavky
Celkom
0
6 002
15 462
8 207
1 415
5 605
273
300
2 687
2 687
24 451

24

Zdroje
štátny rozpočet
vlastné
0
6 002
15 425
8 207
1 415
5 568
273
300
2 687
2 687
24 414

ostatné

37

37

37
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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):
35 900
Zámer: Aplikovateľný výskum a vývoj podporujúci udržateľné lesné hospodárstvo a výkon štátnej
správy v intenciách zákona o lesoch
Cieľ:
1. V roku 2007 vypracovať 5 odborných prác pre potreby aktualizácie kombinovanej rubnej zrelosti
hlavných drevín SR.
2. V roku 2007 publikovať 20 odborných prác pre potreby formulácie modelov a zásad hospodárenia
pre vybrané lesné porasty.
3. V roku 2007 vypracovať a publikovať 5 odborných prác pre systém hodnotenia a oceňovania
funkcie lesov a spoločenstiev drevín v krajine z hľadiska ich multifunkčného využívania.
4. V roku 2007 vypracovať a publikovať 20 odborných prác pre systém adaptačných a mitigačných
opatrení na zmiernenie dôsledkov klimatickej zmeny na území SR.
Merateľný ukazovateľ:
1. Počet odborných prác
2. Počet odborných prác
3. Počet odborných prác
4. Počet odborných prác

Typ

Merná
jednotka

Báza
rok

Rok
Hodnota

Báza
Hodnota
ukazovateľa
k cieľom 1 a 2

Výstup
(cieľ)

ks

2005

2006

2007

1.
2.
3.
4.

Plánovaná
hodnota

30
20

30
20

5
20
5
20

1.
2.
3.
4.

Skutočná
hodnota

55
45

33
29

0
12
10
29

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie komentára:
Cieľ – počet publikovaných prác bol v celkovom súčte splnený. Možno konštatovať čiastočne
neproporcionálne plnenie čiastkových cieľov. Cieľ č. 1 bol nevhodne zvolený, nakoľko počítal
s otvorením novej výskumnej úlohy s uvedenou problematikou od 1. 1. 2007. Keďže takáto výskumná
úloha nebola otvorená, nebolo možné jeho naplnenie v roku 2007. V rámci cieľa 2 bolo
publikovaných o niečo menej odborných prác ako sa plánovalo, ale výrazné prekročenie bolo v rámci
cieľov 3 a 4, nakoľko v roku 2007 sa končilo riešenie úlohy výskumu a vývoja „Vplyv globálnej
klimatickej zmeny na lesy Slovenska“ a riešitelia postupne publikovali mnohé čiastkové výsledky.
Výsledkom riešenia úlohy „Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska“ je okrem
publikovania odborných prác aj 8 realizačných výstupov pre prax.
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4.2

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

Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška schváleného rozpočtu (v tis. Sk):
30 500
Výška upraveného rozpočtu (v tis. Sk):
39 649
Zámer: Odborná pomoc podporujúca udržateľné lesné hospodárstvo a výkon štátnej správy
v intenciách zákona o lesoch
Cieľ:
1. V roku 2007 preveriť 450 ha lesných škôlok z hľadiska genofondu lesných drevín.
2. V roku 2007 prekontrolovať 90 % lesných pozemkov z hľadiska pôsobenia škodlivých činiteľov
lesných ekosystémov.
3. V roku 2007 pravidelne odoberať a vyhodnotiť vzorky zo 119 monitorovacích plôch
na sledovanie zdravotného stavu lesa.
4. V roku 2007 spracovať 20 koncepčných a strategických materiálov hodnotiacich stav lesného
hospodárstva.
Merateľný ukazovateľ:
1. Plocha lesných škôlok v ha
2. % prekontrolovanej plochy lesných pozemkov
3. Počet posúdených plôch
4. Počet odborných prác
Typ

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

Merná
jednotka
ha
%
ks
ks
ha
%
ks
ks

Báza rok
Báza
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Rok
Hodnota
Plánovaná
hodnota

Skutočná
hodnota

2005

2006

450
90
119
15
511
86
119
20

450
90
119
15
453
88
119
18

2007
450
90
119
20
393
90
119
22

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, ale aj v neštátnom sektore. Výmera
produkčnej plochy má za ostatných 7 rokov trvalo klesajúcu tendenciu, čo súvisí s klesajúcou
potrebou sadbového materiálu na umelú obnovu lesa.
K cieľu 2: V roku 2007 sa uskutočnili kontroly zdravotného stavu lesov osobnými návštevami spolu
s obhospodarovateľom, ktoré iniciovali obhospodarovatelia, vlastníci, štátna správa alebo Lesnícka
ochranárska služba. Informácie o zdravotnom stave sú získavané aj zo štatistických hlásení L116.
K cieľu 3: V roku 2007 sa vykonalo podrobné hodnotenie zdravotného stavu a súvisiacich veličín
(prejavy poškodenia podľa škodlivých činiteľov, prírastok) na 119 monitorovacích plochách (112
plôch prvej úrovne, 7 plôch druhej úrovne), skompletizovali sa odbery pôdnych vzoriek na všetkých
plochách a odobrali sa vzorky listov a ihličia na plochách druhej úrovne.
K cieľu 4: Vypracovalo sa najmä týchto 22 koncepčných a strategických materiálov hodnotiacich stav
LH:
1. Dopracovanie Národného lesníckeho programu, jeho predloženie na medzirezortné
pripomienkové konanie, rokovanie vlády SR a Národnej rady SR v roku 2007
2. Súhrnný lesnícky ekonomický účet podľa revidovanej metodiky EÚ za rok 2006
3. Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2007
4. Report on the status of forestry in the Slovak Republic 2007 – Green Report
5. Rozpracovanie Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007–2013 – časť lesné
hospodárstvo
6. Odpočet plnenia cieľov Akčného plánu trvalo udržateľného rozvoja v SR 2005–2010 za rok 2006
26
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7. Rozdelenie územia Tatranského národného parku na zóny ochrany
8. Vypracovanie lesníckej časti prognózy a vízie vývoja slovenského poľnohospodárstva,
potravinárstva, lesníctva a vidieka
9. Príprava Informatívneho materiálu pre výjazdové zasadnutie vlády SR
10. Analýza zdaňovania lesných pozemkov a návrh na úpravu ustanovení všeobecne záväzných
právnych predpisov
11. Lesy na Slovensku 2007
12. Forests in Slovakia 2007
13. Podklady sekcie lesníckej MP SR pre Správu o stave životného prostredia SR v roku 2006
14. Informácia o výsledkoch Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR 2005–2006,
materiál na rokovanie porady vedenia MP SR
15. Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2006 a ich prognóza na rok 2007 –
účelový elaborát
16. Odpočtová správa za úlohu týkajúcu sa kontroly lesného reprodukčného materiálu
17. Environmentálne a ekonomické škody spôsobené podkôrnikmi v rokoch 2005 a 2006 v TANAP-e
18. Správa za monitoring lesov a environmentálnych interakcií (Forest Focus, ČMS Lesy,
projekt BioSoil), 2007
19. Návrh Metodického postupu MP SR pre budovanie a prevádzku Banky semien lesných
drevín
20. Vypracovanie Koncepcie zachovania a využitia genetických zdrojov lesných drevín
pre zmiernenie dopadov globálnych zmien na lesné ekosystémy
21. Vypracovanie Národnej správy o kvalitatívnych ukazovateľoch MCPFE pre trvalo udržateľné
hospodárenie v lesoch, ako podkladu pre Ministerskú konferenciu o ochrane lesov v Európe
vo Varšave v novembri 2007
22. Analýza problémov a rizík lesného hospodárstva, prezentovaná na sympóziu
s medzinárodnou účasťou: Lesy – národné bohatstvo a zdroj ekosuroviny. Nitra 2007

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):
42 875
Zámer: Lesy obhospodarované na princípe trvalej udržateľnosti, zabezpečujúce produkčné a
mimoprodukčné funkcie
Cieľ:
1. V roku 2007 zmapovať 192,1 tis. ha lesných pozemkov (LP) pre účely tematického štátneho
mapového diela.
2. V roku 2007 preveriť 195,8 tis. ha lesných pozemkov (LP) z hľadiska komplexného zistenia stavu
lesa.
3. V roku 2007 vyhodnotiť 1 484 monitorovacích plôch v rámci národnej inventarizácie a
monitoringu lesov (NIML).
Merateľný ukazovateľ:
1. Zmapovaná plocha lesných pozemkov
2. Preverená plocha lesných pozemkov
3. Počet monitorovacích plôch
Typ
Hodnota
ukazovateľa
Výstup

Merná
jednotka
tis. ha
tis. ha
ks
tis. ha
tis. ha
ks

Báza rok
Báza
1.
2.
3.
1.
2.
3.
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Rok
Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2005

2006

2007

175,8
177,9
630
175,8
177,9
775

200,5
191,8
530
200,5
191,8
710

192,1
195,8
1 484
192,1
195,8
1 419
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Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie komentára:
K cieľu 1: V rámci plnenia cieľa boli vykonané hlavne tieto činnosti:
• Kontrola LDM a overenie kartografickej správnosti u vyhotoviteľov LHP
• Vydávanie mapových podkladov, leteckých snímok a ortofotomáp pre vyhotovenie LHP 2007
• Obstaranie leteckých meračských snímok (LMS) na pre tvorbu LDM a TŠMD na rok 2008
• Vyhotovenie fotogrametrických projektov na 2 400 LMS
• Vyhotovenie pracovných ortofotomáp na 32 LHC = 1 480 ML ŠMO 1:5 000 = 4 536 km2
katastrálnej výmery
• Predvyhodnotenie lesníckej situácie 192,5 tis. ha LP
• Fotogrametrické dovyhodnotenie na základe 320 klasifikovaných LMS na 24 LHC
• 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 LH na 200,5 tis. ha LP na katastrálnej výmere
4 200 km2
• Tlač súvislého TŠMD LH (+ výtlačky v zmysle zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a
kartografii), spolu 1 743 mapových listov
1. Vytýčené ciele boli splnené v súlade s plánovaným rozsahom tak ako je uvedené v podrobnom
odpočte plnenia činnosti, nebola zaznamená výrazná odchýlka oproti plánovanému rozsahu.
2. Relevantnosť plnenia vytýčeného cieľa vyplýva predovšetkým z platných zákonných noriem
a vyhlášok Slovenskej republiky. Plnením vytýčeného cieľa sa zabezpečujú dostatočne presné
a aktuálne polohopisné informácie o lesoch na Slovensku, ktoré slúžia predovšetkým
pre obhospodarovateľov lesov a štátnej správe lesného hospodárstva a sú potrebné
pre odborné hospodárenie v lese.
3. Pri plnení cieľov sa dlhodobo sleduje hospodárnosť a efektívnosť využitia vynakladaných
finančných prostriedkov formou štvrťročného vecného a finančného rozboru.
4. Konečným výstupom vytýčeného cieľa je štátne tematické mapové dielo, ktoré je dôležitým
výstupom a podkladom pri správnom obhospodarovaní lesov na Slovensku. Takýto výstup plní
nielen informačnú ale aj kontrolnú funkciu hospodárenia v lese. Vzhľadom na veľký rozsah
územia, ktoré je každoročne mapované, ide o relatívne časovo aj finančne náročnú činnosť,
ktorá je však z dlhodobého hľadiska vykonávaná vysoko efektívne.
5. Plnenie vytýčeného cieľa má charakter dlhodobej, pravidelne sa opakujúcej činnosti vždy
na 1/10 územia Slovenska, ktorej výstup je každoročne publikovaný v digitálnom
a analógovom tvare pre všetkých žiadateľov.
K cieľu 2: Plnenie cieľa bolo zamerané hlavne na aktualizáciu údajov a vypracovanie podkladov
pre vyhotovovateľov LHP.
V rámci plnenia cieľa boli vykonané nasledovné činnosti:
• Odovzdanie modelov hospodárenia a náležitostí pre obnovu lesných hospodárskych plánov roku
2007
• Tvorba zjednocujúceho metodického postupu k aktualizácii pásiem ohrozenia imisiami a počtu
odberových miest v závislosti od zaťaženosti územia
• Aktualizácia údajov hospodársko-úpravníckej typizácie pred obnovou LHP v roku 2008 –
vonkajšie práce komplexného zisťovania stavu lesa
• Editácia zmien zistených v teréne
• Tvorba častí správ o doterajšom hospodárení na lesnom celku a zásad vyhotovenia LHP pre lesné
celky
• Príprava publikovateľných vrstiev a údajov na web s tematikou špecializácií KZSL
• Vyhľadávanie a zaobstarávanie vstupných informácií, inicializácia riešiteľov pre problematiku
vývoja metód HÚL a zisťovania stavu lesa
• Vývoj a prehodnotenie systému oblastného rámcového plánovania. Budovanie nového systému
tvorby a aktualizácie modelov hospodárenia
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•

Inicializácia tvorby pilotného projektu zameraného na overenie nových metód zisťovania stavu
lesa a tvorby LHP
1. Vytýčené ciele boli splnené v súlade s plánovaným rozsahom.
2. Relevantnosť vytýčených cieľov spočíva v: obhospodarovaní lesov podľa LH, ktorý je
prostriedkom k dosiahnutiu cieľa vlády a dodržania ostatných medzinárodne sledovaných
a záväzných princípov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Pre jednotné východisko
vypracovania LHP je nevyhnutné používať rovnaké odborne stanovené východiská bez ohľadu
na subjekt vyhotoviteľa LHP. Týmto zjednocujúcim a kontrolovateľným základom je práve
rámcové plánovanie a oblastné modely hospodárenia. Pre plošne vedecky podložené
ovplyvňovanie spôsobov hospodárenia s lesnými zdrojmi je pre štát najúčelnejšie ovplyvňovať
práve túto úroveň lesníckeho plánovania, lebo má dosah na všetky sledované kritériá
a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesných zdrojov.
3. Pri plnení cieľa boli vynaložené prostriedky využívané s maximálnou efektivitou a v súlade
s pracovnými postupmi a normami na vykonanie KZSL. Pred začatím prác bol stanovený
vecný plán v ND na základe kvantifikácie cez plochy, ktoré bolo nutné preveriť a normy
prislúchajúce k daným činnostiam.
4. Pozitívny účinok pri dodržaní modelov a zásad obhospodarovania lesov sa dostaví
v dlhodobom horizonte a odrazí sa na celkovom zlepšení stavu lesov a lesných biotopov.
Stabilita výstupov spočíva v cieľavedomom objektívnom opakovaní predmetných činností nezávislou
odbornou inštitúciou s priamym aplikovaním výsledkov vedy a výskumu.
K cieľu 3: Do ďalšieho spracovania sa dostali iba plochy NIML ohodnotené ako les, čím ich konečný
počet v rámci celého Slovenska dosiahol číslo 1 419.
V roku 2007 sa skompletizovali údaje z rokov 2005 a 2006, vykonala sa ich kontrola, korekcia
chýb a príprava databázy na spracovanie. Dopracovali sa biometrické modely, algoritmy pre
spracovanie a zovšeobecnenie údajov, vzájomné prepojenie údajov zo snímkovej a terestrickej
inventarizácie. Vypracoval sa materiál na poradu vedenia MP SR „Správa o výsledkoch národnej
inventarizácie a monitoringu lesov SR“, ktorý bol prerokovaný dňa 8. 11. 2007 a následne zverejnený
na internetovej stránke MP SR.

4.4

Program/podprogram/prvok: 8V0204 Monitoring lesov ohrozených požiarmi

Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška schváleného rozpočtu (v tis. Sk):
6 000
Výška upraveného rozpočtu (v tis. Sk):
6 500
Zámer: Lesy obhospodarované na princípe trvalej udržateľnosti, zabezpečujúce produkčné a
mimoprodukčné funkcie
Cieľ:
V roku 2007 v rámci leteckého monitoringu lesov SR zrealizovať 1 000 letových hodín
v období zvýšeného rizika vzniku lesných požiarov.
Merateľný ukazovateľ:
1. Počet letových hodín
Typ

Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

ks

Báza rok
Báza
1.
1.

Rok
Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2005
730

2006

2007

1 100

1 000

776

776

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie komentára:
Letecký monitoring lesov ohrozených požiarmi bol zabezpečovaný v súlade so smernicou
Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva vnútra SR č. 1344/40/2003-700 o leteckej činnosti
vykonávanej pri monitorovaní a hasení lesných požiarov. Lety boli vykonávané z dvoch staníc
Leteckej požiarnej služby (LPS) – Nitra a Košice.
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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 3. 4. 2007 do 27. 10. 2007, t. z. 214 dní.
Z tohto počtu bolo 145 letových dní a 69 bezletových dní – nelietalo sa kvôli zlým poveternostným
podmienkam, alebo nízkemu požiarnemu indexu. Celkovo sa uskutočnilo 177 letov a nalietalo
775 hodín 42 minút. Výsledkom leteckého monitoringu bola identifikácia 931 kontrolovaných ohnísk
a 113 nekontrolovaných – spolu 1 044 ohnísk.
Pozitívom bolo fungovanie výstražného systém SHMÚ na báze požiarnych indexov.

4.5

Program/podprogram/prvok: 08V0205 Veľkoplošná ochrana lesov

Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška schváleného rozpočtu (v tis. Sk):
19 000
Výška upraveného rozpočtu (v tis. Sk):
1 500
Zámer: Lesy obhospodarované na princípe trvalej udržateľnosti, zabezpečujúce produkčné a
mimoprodukčné funkcie
Cieľ:
V roku 2007 ochrániť 12 tis. ha lesov pred pôsobením biotických škodcov.
Merateľný ukazovateľ:
1. Počet tis. ha
Typ

Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

ks

Báza rok
Báza
1.
1.

Rok
Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2005

2006

17

9

17

5,8

2007
12
0,2

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie komentára:
Ošetrovali sa vošky v Harmaneckej doline (45 ha) prípravkom Karate Zeon CS, podkôrny hmyz
na Gemeri (150 ha) prípravkom Novodor FC.
Neošetrovali sa imága chrústov na Záhorí (cca 1 000 ha), vošky na Horehroní (cca 1 000 ha) a
Geometridae (piadivky) na duboch cca 10 000 ha.

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):
6 400
Zámer: Vzdelávanie pracovníkov pre oblasť lesného hospodárstva
Cieľ:
V roku 2007 zrealizovať 145 certifikovaných vzdelávacích aktivít pre oblasť lesného
hospodárstva.
Merateľný ukazovateľ:
1. Počet vzdelávacích akcií
Typ

Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

počet

Báza rok
Báza
1.
1.

Rok
Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2005

2006

2007

128

130

145

104

115

163

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie komentára:
NLC–ÚLPV Zvolen pri plnení programových cieľov v roku 2007 postupovalo v intenciách
zákona 567/2001 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a zákona 326/2005 Z. z. Zákona o lesoch a poslania
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inštitúcie vyplývajúce zo Zriaďovacej listiny NLC. Porovnaním plánovaných a skutočne
realizovaných akreditovaných akcií v roku 2007 možno konštatovať plnenie na 112 %. Dosiahnuté
ciele sú v súlade so zámermi NLC v zmysle Stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva.

5. ZHODNOTENIE AKTIVÍT NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA
5.1

Štátne programy vedy a výskumu

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Názov projektu:
Komplexné využitie domácich surovín a zdrojov
Číslo projektu – zmluvy:
0C05/09/00/2003
Vecná etapa 5.1:
Fytopesticídy pre integrovanú ochranu lesa
Koordinačné pracovisko:
Výskumný ústav potravinársky Bratislava
Riešiteľské ústav:
NLC–LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Slavomír Finďo, CSc.
Doba riešenia:
2004 – 2007
Plánované náklady:
3 091 tis. Sk
Skutočné náklady:
2 244 tis. Sk

•
•

•

•

5.2

Vecná etapa bola zameraná na tri ťažiskové oblasti ochrany lesa proti biotickým škodcom: boj
s hmyzími škodcami, biologický boj s hubovými ochoreniami lesných drevín a ochranu lesných
porastov proti poškodzovaniu veľkými stavovcami (lesná zver).
V oblasti boja s hmyzími druhmi škodcov sa overila schopnosť vodných výluhov siedmich
vybraných rastlín pôsobiť na vývoj húseníc škodcu. Následne sa vykonala selekcia vybraných
komponentov výluhu orecha Juglans regia (ten limitoval vývoj škodcu v najväčšej miere)
a overila sa ich toxicita voči cieľovému organizmu (modelový druh mníška veľkohlavá
Lymantria dispar L.). 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 testovalo 12 kmeňov antagonistickej huby Trichoderma sp.
proti 18 rôznym kmeňom patogénnych húb. Prebehli poľné pokusy s dvomi najnádejnejšími
kmeňmi húb rodu Trichoderma, v ktorých sa overila ich účinnosť na rast semenáčikov troch
druhov lesných drevín. Získali sa 2 suspenzie Trichoderma species s kmeňmi I2 a I6 – II
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 prírodných produktov
na ochranu sadeníc lesných drevín proti zveri. Použili sa unikátne komponenty ako kapsaicín
a pod. vyselektovaný a stabilizovaný v rámci tohto projektu. Po prvom vyhodnotení pokusov
sa odporučilo po modifikácii dvoch najnádejnejších produktov pokusy opakovať. Pokusy
prebehli úspešne a preto sa pre registráciu navrhli 2 hotové produkty (Repelan a Repos)
pôsobiace ako repelenty proti lesnej zveri. Vypracovala a úspešne sa zoponovala záverečná
správa etapy.

Výskumné úlohy financované rezortom

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Názov projektu:
Výskum, klasifikácia a uplatňovanie funkcií lesa v krajine
Riešiteľský ústav:
NLC–LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Gestori za MP SR:
Ing. Tomáš Šimúth, Ing. Pavol László
Doba riešenia:
2006 – 2009
Plánované náklady:
4 020 tis. Sk
Skutočné náklady:
4 020 tis. Sk
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Úloha výskumu a vývoja sa člení na tri 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
legislatívnom a plánovacom procese

lesa

v riadiacom,

•

Hlavným cieľom ČÚ 01 je 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.
V rámci plnenia tohto cieľa sa pracovalo na návrhu systému funkcií lesov. Vykonala sa
komplexná analýza metodických prístupov k definovaniu funkcií lesov, ich praktickému uplatňovaniu
v lesnom hospodárstve a ich hodnoteniu v národnom i širšom kontexte. Na základe získaných
poznatkov sa navrhli nové východiská pre identifikáciu a kategorizáciu funkcií a navrhlo sa nové
triedenie funkcií lesov v krajine. Navrhované triedenie je základom pre analýzu potreby získania
ďalších exaktných poznatkov v jednotlivých oblastiach funkcií lesov.
Experimentálny výskum sa orientoval na rámcovú analýzu všetkých funkcií. V modelových
územiach sa riešili najmä tieto problematiky:
- zisťovanie povrchového odtoku a eróznych pôdnych strát v lesných ekosystémoch podľa drevín,
- hodnotenie erózneho ohrozenia a deštrukcie pôdy podľa geoekologických typov krajiny a foriem
jej súčasného využitia,
- hodnotenie a modelovanie protieróznej a protilavínovej funkcie lesa,
- hodnotenie hydrických funkcií lesa, v nadväznosti na predošlé úlohy a získavanie nových
exaktných experimentálnych podkladov.
Rozpracoval sa návrh metodiky hodnotenia funkcií lesov v rámci komplexného zisťovania
stavu lesa a metodiky tvorby klasifikačného systému funkcií lesov a spoločenstiev lesných drevín
v krajine. Jedná sa o vytvorenie základnej typológie a systému hodnotenia potenciálu funkcií lesa
a hodnotenia ich reálneho plnenia v lesných ekosystémoch v rôznych stanovištných podmienkach
a typoch krajiny, s rôznym využívaním a stupňom antropického pozmenenia, a to s ohľadom na ich
reálny stav, druhovú, vekovú a priestorovú štruktúru, ekologickú stabilitu, očakávané globálne
i regionálne (najmä klimatické) zmeny a antropogénne vplyvy i celospoločenské požiadavky a záujmy
vlastníkov lesov.

•

Hlavným cieľom ČÚ 02 je analýza a zhodnotenie princípov, metód a postupov a návrh metód
a algoritmov hodnotenia a oceňovania funkcií lesa.
V roku 2007 pokračovalo doplňovanie a analýza ekonomických faktografických podkladov
a informácií o podstate, základných charakteristikách, definíciách i ďalšej možnej štrukturalizácii
modelov funkcií lesných prírodných zdrojov z hľadiska ekonomickej kvantifikácie ich úžitkov.
V konečnom dôsledku to vyústi do návrhu relevantnej alternatívy desagregácie funkcií lesov
a modelov ich viacúrovňovej štruktúry.
Riešenie metodických postupov a algoritmov hodnotenia komerčných a nekomerčných funkcií
lesov pokračovalo zhromažďovaním informácií o modeloch, metódach a algoritmoch hodnotenia
a oceňovania pre rozlíšené skupiny funkcií lesov. V rámci ich analýzy sa zistil značný stupeň
akceptácie základných ekonomických pravidiel a kritérií. Okrem reálnych spotrebiteľských úžitkov
funkcií, hmotného a nehmotného produktu alebo služby umožňujú analyzované postupy ohodnotiť aj
parametre neužitočných a existenčných hodnôt prírodných zdrojov, vyplývajúcich z pocitových
a psychických stránok hodnotiteľa, resp. spotrebiteľa.
Ďalej sa riešila problematika postupu testovania a nevyhnutnej úpravy platných modelov
a algoritmov hodnotenia drevoprodukčných funkcií lesov a ich praktického uplatnenia pre potreby
vlastníkov a užívateľov lesa a štátnej správy. Zhromažďovali sa podklady pre čiastkovú analýzu
a časovú objektivizáciu bežných, prepočítaných a priemerných cenových informácií o sortimentoch
dreva, efektívnosti ich produkcie podľa navrhnutého postupu a na testovanie relevantnosti modelov
oceňovania lesného majetku. Pre jednotlivé skupiny čiastkových funkcií sa navrhli alternatívy
uplatnenia dostupných metodických postupov oceňovania.
V riešení zisťovania produkcie vybraných druhov lesných plodov a húb a úrovne súvisiacej
cenovej tvorby sa pokračovalo terénnym zisťovaním efektívnej a skutočnej produkcie na stanovištiach
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ich výskytu. Zabezpečila sa aj druhá séria dotazníkového prieskumu skutočnej produkcie plodov a húb
pre vlastnú potrebu a na predaj, ktorá sa uskutočnila spolu so zisťovaním údajov na uplatnenie
preferenčných metodických postupov hodnotenia vybraných netrhových funkcií lesa, na výberovom
súbore 1 712 respondentov.

•

Hlavným cieľom ČÚ 03 je zabezpečenie implementácie systematiky, hodnotenia a oceňovania
funkcií lesa v riadiacom, legislatívnom a plánovacom procese.
V roku 2007 sa vypracoval návrh novej kategorizácie lesov. V návrhu sa zvyšuje význam
kategorizácie lesov ako nástroja štátnej správy lesného hospodárstva na riadenie podpornej, dotačnej,
daňovej politiky voči vlastníkom lesov. Navrhuje sa tak, aby umožňovala diferenciáciu ekonomickej
stimulácie a kompenzáciu ujmy a zvýšených nákladov v závislosti od úrovne obmedzenia
hospodárenia, resp. tiež ako nástroj na uplatňovanie vlastných hospodárskych záujmov/zámerov
vlastníkov lesov.
Vo forme tabuľkových prehľadov sa vypracovala analýza a prehľad hospodárskych opatrení,
ktorými možno významne ovplyvňovať funkčný potenciál jednotlivých funkcií lesov. Nadefinovalo sa
bežné hospodárenie vyplývajúce z uplatňovania súčasných všeobecne záväzných právnych predpisov,
ako aj opatrenia nad rámec bežného hospodárenia, ktoré vedú k zachovaniu, resp. zlepšovaniu plnenia
funkcií lesov a vyplývajú zo špecifických potrieb a požiadaviek spoločnosti, právnických alebo
fyzických osôb na ich využívanie. Na takéto opatrenia vyplývajúce z osobitného režimu hospodárenia
bude nadväzovať riešenie problematiky zainteresovania vlastníka lesa na realizácii tohto spôsobu
hospodárenia.
V ďalšom riešení sa získavali informácie o možnostiach ekonomickej realizácie nedrevných
lesných produktov a služieb v zahraničí. Na základe výsledkov podrobnej analýzy v krajinách EÚ
(Francúzsko, Fínsko, Taliansko, Španielsko, Grécko, Holandsko, Dánsko) sa vypracovali návrhy
modelov uplatňovania týchto produktov a služieb na trhu. Identifikovali sa typy platobných schém
a finančných opatrení pre ich marketing, ako aj základné podmienky a ďalšie faktory nevyhnutné
pre vytvorenie a fungovanie trhu v oblastiach poskytovania nedrevných lesných tovarov, rekreačných
a environmentálnych služieb a na zabezpečenie jeho transparentnosti a stability.
Vypracovala sa vízia rozvoja funkcií lesov na Slovensku, ako spoločný príspevok
zodpovedných riešiteľov čiastkových úloh tohto projektu. Pri riešení problematiky pilotného overenia
transferu výsledkov a výskumu tejto úlohy pre odbornú verejnosť sa vykonala analýza týchto
nástrojov: 1) prezentácia referátu Vízia rozvoja funkcií lesov na Slovensku na zasadnutí komisie
Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied; 2) umiestnenie uvedeného príspevku na internetovej
stránke NLC a uverejnenie príspevku v časopise Les & Slovenské lesokruhy v dvojčísle 9-10/2007.
Ďalej sa vypracoval dotazník, ktorý sa zašle vybraným obhospodarovateľom lesa s cieľom zistiť
prvotné informácie o efektívnosti vybraných nástrojov 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
7 880 tis. Sk
7 887 tis. Sk

V treťom roku riešenia projektu boli zhromaždené všetky podkladové materiály potrebné
pre komplexnú analýzu hynutia smrekových porastov na území Kysúc a Oravy. Boli začaté práce
na území Nízkych Tatier, najmä v oblasti zhromažďovania a kompilácie údajov z LHP a LHE,
predbežných analýz zdravotného stavu porastov využitím spektrálnych záznamov DPZ
a na základe údajov o náhodných ťažbách. Za vecne uzavretú možno považovať časť riešenia
zameranú na územie Kysúc. Ďalšie aktivity v tomto území budú zamerané na hlbšiu analýzu
vzťahov medzi hynutím porastov a podmienkami prostredia, ktorej výsledky však už nijako
nenarušia doterajšie zistenia.
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•

•

•

•

•

•

•

•

Bolo zistené celkové prekračovanie KZ acidity v rokoch 2000–2005 len na 13,7 % územia
Kysúc a Oravy. Najvyššie hodnoty prekračovania sa viažu k pôdam s nízkym potenciálom
zvetrávania bázických katiónov (podzoly, kyslé a oglejené hnedé lesné pôdy). Znižujúce sa
percento prekračovania KZ je v súlade s klesajúcou tendenciou obsahu síranov v atmosférických
zrážkach v ostatných rokoch.
Z vybraných 55 smrekových porastov na území Kysúc (transekty) boli odoberané a analyzované
vzorky asimilačných orgánov a vzoriek pôd na stanovenie imisného zaťaženia pôd a asimilačných
orgánov. Z vyhodnotenia chemických analýz sledovaných komponentov v jednoročných ihliciach
smreka obyčajného možno vo všeobecnosti konštatovať, že v daných smrekových porastoch
na Kysuciach nebol zistený žiadny vážnejší nedostatok alebo naopak nadbytok živín.
Pre hodnotenie závislosti objemov náhodných ťažieb a podmienok prostredia bolo zostavených
niekoľko regresných modelov. Ako analytické nástroje boli použité umelé neurónové siete
a logistická regresia. Podľa očakávania boli určené ako premenné zlepšujúce kvalitu regresného
modelu, vek porastu a zastúpenie smreka na čiastkovej ploche. Negatívny vzťah bol potvrdený
so stúpajúcim zastúpením listnatých drevín. Nebola zaznamená žiadna odozva na klimatické
charakteristiky ani charakteristiky týkajúce sa vlhkostného režimu stanovišťa. Vzhľadom
na neštatistický charakter použitej metódy nie je možné určiť percento variability vysvetlenej
uvedenými premennými, odlišné indikátory však naznačujú ich mimoriadne slabý vplyv. V území
evidentne prebiehajú ďalšie procesy, ktoré kontrolujú proces hynutia a nerešpektujú variabilitu
podmienok prostredia.
Výsledky potvrdzujú štatisticky významný vplyv zastúpenia smreka, veku porastu a zóny
biotického ohrozenia lesa. Ďalšími štatisticky významnými faktormi sú ekologický rad,
východiskové poškodenie porastu, druh vlastníctva. Výsledný model nevystihuje údaje ideálnym
spôsobom, indikátory vhodnosti použitého modelu však pripúšťajú jeho akceptovateľnosť.
Výsledky jednoznačne potvrdzujú stúpajúcu intenzitu hmyzu a hubových patogénov a ich
ohniskovité šírenie v rokoch 2000–2005 do širokého okolia. Ohniskovitosť šírenia podkôrneho
hmyzu sa vyvíja v závislosti od fázy fluktuačného cyklu. Z výsledkov vyplýva, že po náraste
veľkosti populácie podkôrneho hmyzu sa šírenie stalo silne ohniskovité, s nízkou migráciou
na dlhšie vzdialenosti (cca do jedného kilometra). Vytvorené modely priestorovej distribúcie
obidvoch škodlivých činiteľov umožňujú skonštruovať celkový model aktivity biotických
činiteľov, ktorý môže byť za predpokladu prijatia istých terminologických obmedzení, označený
ako model hynutia. Tento bol vytvorený syntézou modelov opisujúcich priestorovú distribúciu
aktivity podkôrneho hmyzu a hubových patogénov v rokoch 2000–2004.
Získané poznatky o dynamike biotických škodlivých činiteľov, ktoré reprezentujú proces hynutia
smrekových porastov, sa využili pre návrh zonácie záujmového územia do zón, vyžadujúcich
špecifické opatrenia z hľadiska zmierňovania priebehu hynutia a konverzie nepôvodných
monokultúr na stabilnejšie ekosystémy. Navrhnuté boli tri zóny.
Podkôrny hmyz je mimoriadne citlivý na teplotu a aj jej mierne výkyvy môžu vyvolať zmeny
v jeho distribučnom areáli a voltinizme, čiže v počte generácií, ktoré sa vyvinú v rámci jednej
letnej sezóny. V rámci celého územia Kysúc a časti Oravy sú v súčasnosti podmienky na vývoj
dvoch generácií Ips typographus. Vážnym problémom sa stáva, že od roku 2000 sa plný vývoj
druhej generácie bude stále častejšie objavovať na celej Orave. Z južných častí obidvoch území,
sledujúc hlavné údolné systémy, začnú po roku 2015 vznikať na významnejších častiach
územia Kysúc podmienky vhodné pre vývoj tretej generácie, čo významne naruší disturbančný
režim v území. Tento záver pokladáme za kľúčovú informáciu pri plánovaní konverzií pôvodných
porastov, ako aj pre celkový ďalší manažment postihnutých území.
Analýza parametrov stromov a prostredia bola zameraná na získanie dostatočného množstva
informácií o genetickej dispozícii a fyziologických procesoch prebiehajúcich v organizmoch
stromov zaradených do rôznych kategórií chradnutia a hynutia. Z hľadiska genetiky boli
vo vitálnom podsúbore zistené výrazné odchýlky od rovnovážneho stavu v prospech
homozygotov, pričom v podsúbore chradnúcich jedincov to bolo v prospech homozygotov.
Porovnaním podsúborov na multilokusovej úrovni dochádzame k záveru, že vitálne a žltnúce
jedince majú rovnakú priemernú heterozygotnosť, ale vitálne jedince sa vyznačujú vyšším
priemerným počtom alel na lokus a vyšším podielom polymorfných lokusov. Na plochách
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založených vegetatívnym spôsobom sa súčasne s meraním základných biometrických veličín
hodnotilo aj poškodenie jednotlivých stromov škodlivými činiteľmi. Na všetkých plochách možno
rast, vitalitu aj stabilitu smreka autovegetatívneho pôvodu posudzovať ako primeranú veku
porastu. Jedince dopestované vegetatívnou cestou sú rovnocenné zdravému, chradnutím
nezasiahnutému smreku generatívneho pôvodu.
Skúmal sa vplyv vybraných zložiek životného prostredia na fyziologický stav stromov
a analyzovali sa kľúčové faktory životného prostredia a jeho zmien v procese chradnutia a hynutia
smrečín. Analýzou nebola potvrdená štatistická významnosť vplyvu vápnenia na veľkosť
prírastku na obvode v rokoch 2006 a 2007. Rovnako nebola potvrdená štatistická významnosť
rozdielov prírastkov stromov skupiny A (zdravé) a C (chradnúce).
Namerané parametre fluorescencie chlorofylu koncom mája 2007 poukazujú na to, že ani
v jednom prípade (u žiadneho vzorníka smreka) kardinálny parameter Fv/Fm neklesol
pod fyziologickú hranicu porúch (0,725). Aj ďalšie merané parametre, ako rýchlej tak aj pomalej
fázy fluorescencie chlorofylu ukazujú na nenarušený priebeh primárnych procesov
fotosyntézy v ihliciach dospelých jedincov smreka. Podľa prezentovaných výsledkov
fyziologicko-biochemických parametrov asimilačných orgánov dospelých smrekov, nameraných
v troch obdobiach počas roka 2007, môžeme pomerne jednoznačne vysloviť názor, že vplyv
nedostatku vody na celkovom odumieraní smrečín v tejto oblasti je „slabý“. Pri porovnaní
nameraných mesačných úhrnov zrážok za mesiace máj–september s dlhodobým priemerom
nebola táto hodnota prekročená ani v jednom mesiaci.
Podrobný monitoring populácie lykožrúta severského v severozápadnej časti Slovenska prebieha
od roku 2000, pričom zaznamenávame každoročne zvyšujúci sa trend rastu populácie.
Pre základné HSLT modelového územia boli na základe reálneho podielu lesných typov
stanovené pôvodné (prirodzené) zastúpenia drevín. Navrhnutý bol nový, indikovaný systém
rozhodovania pri navrhovaní cieľového zastúpenia drevín, založený na ohodnotení navrhnutej
porastovej zmesi pomocou troch nezávislých indikátorov, odrážajúcich rôzne aspekty stavu
a funkčnej účinnosti budúcich porastov na základe dnešných poznatkov: indexu prirodzenosti,
indexu bezpečnosti a indexu výnosu. Bol spracovaný predbežný návrh cieľového zastúpenia
drevín pre základné HSLT na Kysuciach.
Dokončujú sa podklady pre komplexné spracovanie modelov hospodárenia. Vypracovanie
kompletného realizačného výstupu sa plánuje na záver riešenia projektu v roku 2008.
Vykonala sa priebežná analýza vplyvu pôdnych kondicionérov a hydrogélov na biometrické
znaky výsadieb na dvoch poloprevádzkových a štyroch výskumných plochách založených
na kalamitných holinách Kysúc (r. 2004–2006). Vyhodnocoval sa účinok na výsadbách lesných
drevín (smrek, smrekovec, jedľa, buk, javor). Priebežné výsledky naznačujú, že testované
prípravky majú priaznivý účinok na koreňový systém drevín a na znižovanie strát
pri zalesňovaní, v menšej miere ovplyvňujú aj biometriu nadzemných častí výsadieb.
Navrhli sa predbežné zásady prirodzenej obnovy v rekonštruovaných nepôvodných smrečinách,
ktoré budú dopracované v poslednom roku riešenia 2008, po spracovaní a vyhodnotení
založených experimentov.
Realizoval sa rozsiahlejší zber taxačných a hospodársko-úpravníckych údajov za obdobie rokov
2001–2006 na LHC Čadca a Krásno nad Kysucou. Na základe priebežných výsledkov
so stúpaním podielu náhodnej ťažby má úroveň jednotkových nákladov všeobecnú tendenciu
poklesu, a to pri všetkých sledovaných výkonoch (ťažba, približovanie, umelá obnova, ochrana
proti burine, prečistky).
Vykonalo sa terénne zisťovanie poškodenia prírodného výrobného faktora a posúdenie kvality
dreva a štruktúry vyrábaných sortimentov. Posúdil sa vplyv zníženia výťažnosti sortimentov
z náhodných ťažieb na výnosovosť lesnej výroby. Na sledovaných kmeňoch bol konštatovaný
vysoký výskyt hniloby v prízemkovej časti. Toto vylučuje výrobu najkvalitnejších sortimentov
I, II a III.
Pokračoval terénny zber vybratých druhov lesných plodov a húb hlavne v regióne Oravy. Získané
údaje sa spracovávajú a vyhodnotia v roku 2008 spolu s údajmi zhromaždenými z iných regiónov
v rámci riešenia problematiky výskumu funkcií lesa.
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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.
Hlavný cieľ riešenia výskumnej úlohy bol splnený. Keďže rok 2007 bol záverečným rokom
riešenia tejto výskumnej úlohy boli všetky výsledky získané počas riešenia spracované a vyhodnotené
a sú súčasťou záverečnej správy.
Riešenie problematiky dôsledkov klimatickej zmeny na lesné ekosystémy v značnej miere
rozšírilo vedecké poznatky o vplyvoch globálnej klimatickej zmeny na lesné ekosystémy, najmä
na jednotlivé hlavné dreviny vytvárajúce prevažnú väčšinu lesných spoločenstiev Slovenska. Spresnili
sa prognózy vývoja lesných ekosystémov v podmienkach klimatickej zmeny a na ich základe bol
vypracovaný návrh systému adaptačných a mitigačných opatrení pre ich trvalo udržateľné
obhospodarovanie a plnenie komplexu funkcií, ktoré sú nenahraditeľné z hľadiska ekologického,
ekonomického a sociálneho využívania funkcií lesov a pre potreby strategických rozhodnutí rezortu.
Vyhodnotenie splnenia parciálnych cieľov:
•
Konkretizácia predpokladaných zmien klímy na základe scenárov na území Slovenska
a v jednotlivých regiónoch – územných celkoch k zvoleným časovým horizontom.
V súlade s metodikou riešenia boli konkretizované predpokladané zmeny klímy na základe
scenárov na celom území Slovenska a v jednotlivých regiónoch – územných celkoch k zvoleným
časovým horizontom – 2007, 2045 a 2075.
•
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.
Analýza súčasného stavu a zhodnotenie možných zmien stanovištných podmienok z hľadiska
očakávaných zmien klímy bola robená z hľadiska vplyvu zmeny klímy na teplotný a vlhkostný režim
pôd, z hľadiska vplyvu zmeny klímy na pôdnu organickú hmotu, živinový režim. Bolo získané
množstvo údajov a vytvorená informačná databáza stavu a zmien indikátorov stanovištných
podmienok. Hodnotenie zmien prostredia pomocou ekologickej analýzy s využitím bioindikácie
rastlinných druhov (ELLENBERG et al.) bolo realizované pre šesť ekologických faktorov – svetlo,
teplota, kontinentalita, vlhkosť pôdy, pôdna reakcia a dusík.
•
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.
Na základe analýzy existujúcich informačných zdrojov o lesoch a lesnom prostredí (stanovišti)
boli definované rámce systému získavania údajov a tvorby informačnej databázy stavu a zmien
ukazovateľov stanovištných podmienok, stavu a vývoja lesných ekosystémov s ohľadom na globálne
klimatické zmeny. Návrh systému monitorovania dôsledkov zmien klímy pre potreby rozhodovacieho
procesu v lesnom hospodárstve je spracovaný v samostatnom realizačnom výstupe.
•
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.
Konkretizácia časového a priestorového hodnotenia dopadov globálnych klimatických zmien
na hlavné lesné dreviny a lesné spoločenstvá bola robená na základe analýzy tried vhodnosti
podmienok, ktoré boli pre jednotlivé dreviny určené na základe frekvencie súčasného výskytu
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a rastových odoziev, na základe výsledkov rastovej simulácie pomocou rastového simulátora SIBILA,
analýzy dopadov klimatických zmien na produkciu, ekologickú stabilitu, vitalitu drevín a štruktúru
porastov pri použití modelov zmeny klímy pre vybrané druhy drevín v jednotlivých lesných
vegetačných stupňoch na základe modelov zmeny klímy.
•
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
duba.
Pre buk, dub a smrek boli urobené v súlade s parciálnymi cieľmi analýzy vplyvu klimatických
zmien na veľkosť a dynamiku prírastkových zmien v rastovom procese a odvodenie modelov vplyvu
klimatických faktorov na ich prírastok.
•
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).
Výsledkom využitia rastového simulátora SIBYLA je porovnanie výsledných rozdielov
simuláce vplyvu očakávaných klimatických zmien na rast a produkciu lesných drevín
najvýznamnejších porastových štruktúr vyskytujúcich sa na Slovensku. Základom pre prognózy
vývoja jednotlivých charakteristík porastov bol klimatický scenár simulujúci podmienky klimatickej
zmeny a ako referenčný scenár bola použitá regionalizovaná klíma SIBYLY, ktorá reprezentovala
klimatický scenár bez vplyvu klimatickej zmeny.
•
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.
V rámci vyhodnotenia dopadov zmien klímy a antropogénneho znečistenia na reprodukčné
procesy lesných drevín bola urobená analýza semenných rokov a kvality semena lesných drevín,
analýza reprodukčných procesov v lesných porastoch, analýza stavu a vývoja zdrojov lesného
reprodukčného materiálu, posúdená bola štruktúra uznaných porastov pre zber semena podľa lesných
vegetačných stupňov a návrh opatrení pre ich manažment v podmienkach klimatickej zmeny.
Vyhodnotené boli dedičné rozdiely v tolerancii lesných drevín ku klimatickej zmene
na provenienčných pokusoch a navrhnuté boli možnosti ich využitia z hľadiska očakávaných zmien
klímy a stanovištných podmienok. Navrhnutá bola stratégia zachovania a využitia genetických
zdrojov lesných drevín pre zmiernenie dopadov globálnych zmien na lesné ekosystémy.
•
Vypracovanie návrhu a stratégie optimálnych pestovných opatrení a ich technológií pri zmene
drevinového zloženia a štruktúry lesných ekosystémov z hľadiska očakávaných klimatických
zmien.
V súlade s metodikou výskumu a parciálnymi cieľmi pre jednotlivé etapy výskumu bol
vypracovaný návrh a stratégia optimálnych pestovných opatrení a ich technológií pri zmene
drevinového zloženia a štruktúry lesných ekosystémov z hľadiska očakávaných klimatických zmien.
•
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.
Vypracovaný bol návrh postupov zakladania lesa z aspektu očakávaných klimatických zmien,
pričom boli zohľadnené poznatky z hodnotenia predsejbovej prípravy dlhodobo skladovaného osiva
ihličnatých drevín, vplyvu termínu zberu a postupu pri predsejbovej príprave dlhodobo skladovaných
semien buka na úspešnosť pestovania semenáčikov, z pestovania krytokorenného sadbového
materiálu, z výskumu problematiky umelej obnovy v meniacich sa klimatických podmienkach.
Vypracovaná bola optimalizácia pestovných opatrení pri výchove a obnove lesa s ohľadom
na klimatické zmeny. Navrhnuté boli metódy a postupy rekonštrukcie vybraných porastových typov
na porastové typy odpovedajúce zmeneným klimatickým podmienkam a stratégie pri zmene
drevinového zloženia a štruktúry lesných ekosystémov vzhľadom na klimatickú zmenu.
•
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.
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Na záver výskumu bola vypracovaná súhrnná stratégia a systém adaptačných opatrení
z hľadiska dopadov klimatických zmien na lesné ekosystémy Slovenska na základe syntézy súčasných
poznatkov. Návrh adaptačnej stratégie a adaptačných opatrení z hľadiska dopadov klimatických zmien
na lesné ekosystémy Slovenska tvorí samostatný realizačný výstup. V tomto realizačnom výstupe,
ktorý pokladáme za súčasť záverečnej správy sú tabuľkovou formou uvedené dopady globálnej
klimatickej zmeny a z toho vyplývajúci návrh opatrení pre dreviny buk, dub, smrek, jedľa, smrekovec
a borovica rastúce v jednotlivých lesných vegetačných stupňoch. Keďže cieľom výskumnej úlohy boli
iba tri dreviny – smrek, buk a dub, rozšírenie výsledkov o ďalšie tri dreviny ide nad rámec parciálnych
cieľov. Podobne aj systém monitorovania dôsledkov zmien klímy pre potreby rozhodovacieho procesu
v lesnom hospodárstve a ekonomická analýza nákladovosti a ziskovosti adaptačných opatrení
v lesnom hospodárstve tvoria samostatné realizačné výstupy, ktoré tvoria súčasť záverečnej správy.
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.

•

Vyhodnotenie splnenia parciálnych cieľov:
•
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.
Hlavný stanovený cieľ a z neho vychádzajúce parciálne ciele boli splnené. V roku 2007 bolo
riešenie úlohy zamerané na nasledovné tematické okruhy:
•
Vypracovanie návrhu systému hodnotenia zmien vo využívaní krajiny a tvorba „land-cover“ máp.
•
Bilancovanie emisií CO2 a ostatných skleníkových plynov v sektore lesného hospodárstva
na regionálnej úrovni.
•
Tvorba tematických máp priestorovej distribúcie monitorovaných veličín.
•
Vypracovanie realizačných výstupov a záverečnej správy.
Keďže rok 2007 bol záverečným rokom riešenia tejto výskumnej úlohy boli všetky výsledky
získané počas riešenia spracované a vyhodnotené a sú súčasťou záverečnej správy.
ČÚ 03 – STRATÉGIA OCHRANY LESA
V PODMIENKACH KLIMATICKEJ ZMENY

PROTI

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.
Súčasťou hlavného cieľa riešenia ČÚ 03 bolo identifikovať dopady klimatických zmien
na populačnú dynamiku hubových patogénov, vypracovať alternatívne modely vývoja a overiť a
navrhnúť metódy ochrany proti nim. Na základe získaných výsledkov sa vypracovali modely dopadu
globálnej klimatickej zmeny na zdravotný stav drevín a návrh opatrení pre zníženie negatívneho
dopadu zmeny klímy na jednotlivé druhy drevín podľa vegetačných stupňov.
Pri analýze zmien druhovej skladby burinových spoločenstiev sa vylíšilo 6 základných typov,
pre ktoré sa navrhli rámcové spôsoby ochrany výsadieb a prirodzeného zmladenia pred škodlivým
pôsobením nežiaducej vegetácie. Najrozšírenejšie a najnebezpečnejšie sú spoločenstvá so smlzom (a
malinčím) a spoločenstvá s prevahou černičia. V súvislosti s klimatickou zmenou vzrastá agresivita
a expanzia inváznych druhov rastlín aj do lesných ekosystémov. Pri potláčaní ich rastu sa medzi
najodolnejšie radia pohánkovce.
V súlade s pôvodným cieľom riešenia etapy sa získali poznatky o využívaní lesného prostredia
jeleňou zverou. Konkrétne sa zhodnotila intenzita využívania 23 skupín lesných typov v 2. až 8.
vegetačnom lesnom stupni. V rámci modelovania potenciálneho ohrozenia lesa sa vytvorilo 6
kategórií, do ktorých sa zatriedilo 97 % lesnej porastovej pôdy SR. Pre kategórie ohrozenia sa
vytvorili samostatné GIS vrstvy a uviedla sa ich charakteristika. Modely ohrozenia sú využiteľné
•
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pre preventívne a supresívne opatrenia v ochrane lesa proti zveri. Vzhľadom na uvedené,
konštatujeme splnenie cieľa etapy.
Výsledkom riešenia stratégie integrovanej ochrany lesa proti komplexu škodlivých činiteľov
v podmienkach klimatickej zmeny je návrh opatrení pre hlavné druhy drevín v samostatnom
realizačnom výstupe.
ČÚ 04 – ROZPRACOVANIE OPATRENÍ VYPLÝVAJÚCICH Z PODPISU KJÓTSKEHO PROTOKOLU
PRE ODVETVIE LESNÉHO HOSPODÁRSTVA

Hlavným cieľom ČÚ 04 je konkretizovať opatrenia vo vzťahu k naplneniu záväzkov Kjótskeho
protokolu v podmienkach lesného hospodárstva.
Hlavný cieľ ČÚ 04 bol splnený. Keďže rok 2007 bol záverečným rokom riešenia tejto
výskumnej úlohy boli všetky výsledky získané počas riešenia spracované a vyhodnotené a sú súčasťou
záverečnej správy.

•

Vyhodnotenie splnenia parciálnych cieľov:
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 bol splnený. Bol vypracovaný rámcový systém opatrení na znižovanie
skleníkových plynov. Lesnícke opatrenia na sekvestráciu a uskladnenie uhlíka sa týkajú zalesňovania
nelesných pôd, zvyšovania zásob uhlíka v existujúcich lesoch, úpravy drevinového zloženia,
zachovania a obnovy genofondu lesných drevín, zakladania a starostlivosti o lesné chránené územia
(prírodné rezervácie). Vypracované boli aj opatrenia na znižovanie skleníkových plynov v oblasti
lesníckej politiky, návrh postupov realizácie mitigačných a adaptačných opatrení v hospodárskej
úprave lesov a pri obhospodarovaní lesov.
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 postupovalo podľa schválenej metodiky. Vecné zameranie úlohy v roku 2007 sa
sústredilo na konečný návrh postupov prípravy projektov, ich monitorovania a hodnotenia
a na vypracovanie vzorových projektov vrátane ich ekonomickej analýzy. Získali sa ďalšie poznatky
pre kvantifikáciu možných vplyvov klimatických zmien na vstupy i výstupy lesnej výroby.
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 bol splnený v zmysle schválenej metodiky. Bola zhodnotená kvalita
palivovej dendromasy, využiteľný potenciál palivovej dendromasy na lesnej a nelesnej pôde,
zhodnotené boli postupy modifikácie vlastnosti palivovej dendromasy a vypracované boli rámcové
modely výroby energie z dendromasy a ich praktická aplikácia.
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.
Bola vypracovaná kvantifikácia ekonomických dopadov zo zmeny zastúpenia drevín na základe
čistého výnosu v rubnej dobe, kvantifikácia ekonomických dopadov na základe podielu umelej
a prirodzenej obnovy lesa a ťažbovej činnosti podľa hospodárskych spôsobov.
Vypracované bolo ekonomické hodnotenie mitigačných opatrení a analýza nákladov výkonov
realizácie ozdravných opatrení. Popísané boli ekonomické a politické nástroje realizácie mitigačných
opatrení a záväzkov KP v lesníctve.
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5.3

Projekty APVV

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Názov projektu:
Modely kvalitovej a hodnotovej produkcie topoľových klonov
Evidenčné číslo projektu:
APVT–27–000504
Riešiteľský ústav:
NLC–LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc.
Doba riešenia:
2005 – 2007
Plánované náklady:
870 tis. Sk
Skutočné náklady:
872 tis. Sk
•

•

Projekt bol zameraný na získanie základných vedeckých poznatkov o kvalitovej a hodnotovej
produkcii dreva stromov a porastov topoľových klonov na Slovensku. V roku 2007 riešenie
projektu pokračovalo zberom empirického materiálu pre modely kvality a poškodenia kmeňov.
Pre hodnotovú produkciu sa sledoval aj vývoj cien sortimentov surového dreva a náklady
na ťažbové činnosti. Ceny dreva sa sledovali na lokalite expedičný sklad lesných závodov
Palárikovo, Levice a Sobrance, ktoré majú najvýznamnejšie zastúpenie topoľov. Na týchto
závodoch sa sledovali aj podmienky a technologické parametre pre jednotlivé výkony ťažbovej
činnosti. Skonštruovali sa modely porastových sortimentačných tabuliek, sortimentačných
rastových tabuliek a modely hodnotových rastových tabuliek topoľových klonov Robusta a I-214.
Modely porastových sortimentačných tabuliek sa skonštruovali metódou simulácie
prostredníctvom parciálnych modelov stromových sortimentačných tabuliek, jednotných
výškových a objemových kriviek a frekvenčných kriviek hrúbok. Modely vyjadrujú podiely
akostných a hrúbkových tried výrezov v % zo zásoby dreva v poraste v závislosti od jeho strednej
hrúbky, kvality kmeňov a poškodenia kmeňov. Modely sú v tabuľkovej forme osobitne pre klon
Robusta a I-214 v závislosti od uvádzaných troch vstupných veličín. Modely sortimentačných
rastových tabuliek udávajú celoživotný vývoj kvality produkovaného dreva porastov lesných
drevín prostredníctvom štruktúry sortimentov v závislosti od bonity a veku porastu. Skonštruovali
sa metódou simulácie z modelov porastových sortimentačných tabuliek, rastových tabuliek a
modelov kvality a poškodenia porastov. Modely sú v tabuľkovej forme v závislosti od bonity
a veku porastu osobitne pre klon Robusta a I-214. Modely hodnotových rastových tabuliek
udávajú celoživotný vývoj hodnotovej produkcie topoľových klonov v závislosti od bonity a veku
porastu. Skonštruovali sa z modelov sortimentačných rastových tabuliek, jednotkových cien
sortimentov surového dreva a vlastných nákladov na celú ťažbovú činnosť. Hrubý výnos sa
odvodil ako súčin objemu sortimentov a ich jednotkových cien. Čistý výnos predstavuje rozdiel
medzi hrubým výnosom z produkcie dreva a vlastnými nákladmi na jeho ťažbu. Modely
hodnotových rastových tabuliek sú v tabuľkovej forme v závislosti od bonity a veku porastu
osobitne pre klon Robusta a I-214. Ročný harmonogram prác a cieľov sa splnil v požadovanom
rozsahu a kvalite. Počas trojročného riešenia projektu sa dosiahli všetky plánované ciele
a výsledky.

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
806 tis. Sk

Projekt základného výskumu, zameraný na rozšírenie, resp. získanie nových základných
vedeckých poznatkov o pestovno-produkčných vzťahoch v zmiešaných smrekovo-jedľovo-bukových
porastoch a ich zmenách vplyvom výchovných zásahov. Výskumný projekt sa člení na 5 vecných
etáp, resp. po predĺžení lehoty na riešenie projektu do 30. 6. 2008, ktoré bolo schválené Agentúrou
na podporu výskumu a vývoja na 6 vecných etáp:
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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
E 06 Zhodnotenie vplyvu výchovy na vývoj smrekovo-jedľovo-bukových porastov
Postupovalo sa podľa harmonogramu riešenia piatou etapou projektu. V roku 2007 sa v rámci
predmetnej etapy vykonali nasledovné práce:
E 05 Výskum vplyvu výchovných zásahov na kvantitatívnu produkciu
• 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 Korytnica a Stará Píla I a II.
• Na základe zistených terénnych meraní vybraných TVP, resp. porastov sa vypočítali ukazovatele
kvantitatívnej produkcie porastov (kruhová základňa, zásoba, prírastky a pod.) a zhodnotili sa
poznatky o dynamike produkčných a prírastkových zmien v zmiešaných porastoch v procese
výchovy.
• Porovnaním stavu na začiatku výskumu so stavom pri poslednom meraní, resp. komparáciou
zasahovaných plôch s kontrolnými sme zistili rozdiely v kvantitatívnej produkcii, ktoré sú
spôsobené vplyvom výchovy, pričom sa vyhodnotili aj dlhodobé zmeny, ktoré sú dôsledkom
prirodzeného vývoja porastov.
Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:
•

•

Pokračovalo spracovanie výsledkov terénnych zisťovaní (dendrometrických meraní, hodnotenia
stavu stromov, fytocenóz a pôdnych vlastností) a dokončili sa terénne práce na poslednej z troch
výskumných plôch (popri TVP Jalná a TVP Žalobín aj TVP Zlatá Idka) – odobrali sa tu 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 z hľadiska
doplnkových vybratých charakteristík.
Ukončené boli laboratórne analýzy odobratých pôdnych vzoriek, pokračovalo spracovanie údajov
o bukových lesných porastoch na TVP v súlade s cieľmi jednotlivých etáp projektu. Správa bude
odovzdaná do 30. 6. 2008.

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
598 tis. Sk
530 tis. Sk

Reakcia diverzity lesných fytocenóz na zmenu edaficko–
klimatických podmienok Slovenska
APVT–27–009304
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Jozef Vladovič, PhD.
2005 – 2007 (predĺžené riešenie do 30. 6. 2008)
7 827 tis. Sk
7 826 tis. Sk

Vedecký projekt analyzuje reakciu diverzity bylinnej vrstvy lesných fytocenóz na zmeny
edaficko–klimatických podmienok a skúma posun ekologického spektra spoločenstiev za
posledných 50 až 30 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.
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•

•

•

•

Empirický materiál predstavujú údaje získané z obnovy typologických reprezentatívnych a
výskumných plôch (TRP), ktoré boli zakladané v rámci všeobecného a podrobného (1951–1977)
typologického prieskumu na celom území Slovenska. V rámci prípravných prác nad historickými
mapovými podkladmi bolo roztriedených a identifikovaných spolu 18 543 TRP. Vypracoval sa
informačný systém (IS) projektu s využitím GIS, ktorý obsahuje lokalizáciu TRP
nad ortofotomapami, model terénu, digitálnu vrstvu typologických máp a lesných porastov
s priradenými informáciami, lesné oblasti, aktuálne drevinové zloženie, hlavnú klimatickú deliacu
čiaru, vybrané kalamitné a bezbukové územia, vrstvu chránených území (ŠOP) a ďalšie. Banka
údajov je naviazaná na centrálnu geodatabázu. Zabezpečujú sa identické dvojice zápisov
z terénneho výskumu: údaje pôvodné a údaje po obnove TRP s časovým odstupom 50 až 30
rokov.
Počas riešenia projektu bolo v teréne obnovených spolu 2 305 TRP, z toho 200 TRP podrobnejšej
úrovne a bolo celkom odobratých a analyzovaných 1 772 pôdnych vzoriek, v celom spektre
skupín lesných typov reprezentovaných ekologickou mriežkou lesov Slovenska. V r. 2007 bolo
z tohto počtu obnovených 611 TRP, z toho 50 TRP s dendrometrickými meraniami. Laboratórne
analýzy pozostávajú z hodnotených 7 parametrov štandardne zvolených porovnateľných
s historickým zisťovaním a ďalších 16 parametrov na vybraných plochách s rozšírenými
informáciami.
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). Podrobné dendrometrické merania vrátane stojaceho a ležiaceho mŕtveho dreva sa
vykonali technológiou FieldMap. Dvojice terénnych záznamov identických výskumných plôch sa
naeditovali do špeciálne vyvinutého profesionálneho softvéru na editáciu terénnych zápisníkov
historických aj aktuálnych údajov obnovených TRP s relačnou databázou v prostredí MS Access.
Prebieha kompletizácia a kontrola databáz a empirického materiálu projektu. V štádiu finálneho
spracovania sú moduly na vyhodnotenie základných výstupov projektu. Priebežne sa vykonáva
matematicko-štatistické spracovanie a testovanie výsledkov ekoanalýzy vybraných skupín lesných
typov a vegetačných stupňov. Overuje sa spracovanie výsledkov aj metódou geoštatistického
modelovania. Čiastkové výsledky a informácie o projekte sa priebežne publikovali
na zahraničných a domácich vedeckých konferenciách a seminároch. Pripravuje sa knižná
vedecká monografia a séria pôvodných vedeckých prác z hlavných výsledkov projektu.
Priebežne sa vykonávali kontroly a usmernenia výskumných prác v teréne. Finančná časť
záverečnej správy o riešení projektu bola odoslaná na APVV. Riešenie projektu bolo so súhlasom
agentúry predĺžené do 30. 6. 2008. V zmysle spresnenia cieľov sa bude v r. 2008 pracovať najmä
na nasledovných úlohách projektu: Editácia aktualizovaných údajov z terénneho merania;
Kontrola databáz; Informačný systém projektu; Spracovanie vybraného informačného spektra
z odoberaných vzoriek z pedologického a dendrometrického šetrenia, konzervácia vzoriek;
Matematicko-štatistická a geoštatistická analýza údajov; Vyhodnocovanie a publikovanie
výsledkov; Záverečná správa projektu.

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
1 053 tis. Sk z toho 800 tis. Sk z APVV
1 053 tis. Sk z toho 800 tis. Sk z APVV

Pri riešení projektu sa vychádzalo zo schváleného časového a vecného rámca projektu (riešenie
etáp č. V. a VI.).

42

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2007

V. ETAPA: ZISŤOVANIE VPLYVU SUCHOM INDUKOVANÉHO STRESU NA FYZIOLOGICKÚ AKTIVITU
SMREKOVÝCH SEMENÁČIKOV A ZISŤOVANIA UJATOSTI SEMENÁČIKOV BUKA (01/2006–08/2006)
•
•

•

Po prezimovaní dvojročného krytokorenného sadbového materiálu smreka pri teplote +2 oC bol
presadený do obalov Jiffy Pots naplnených perlitom. Všetky semenáčiky boli pred presadením
namočené do nádob s vodou, pre dosiahnutie rovnakého navlhčenia substrátu.
Sadbový materiál pestovaný v obaloch Jiffy 7 – Forestry bol pred presadením ošetrený
namáčaním koreňového balu do hydroabsorbentu STOCKOSORB POWDER. Takto presadený
sadbový materiál sa umiestnil do kultivačnej miestnosti, kde bola teplota 20–25 oC a vlhkosť
vzduchu 50-60 %. Sadbový materiál sa následne 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.
Vyhodnotené boli priemerné straty hmotnosti semenáčikov smreka, ktoré boli počas 5 týždňov
vystavené stresu suchom. Strata hmotnosti bola porovnávaná k hmotnosti zistenej pred
presadením do Jiffy Pots. Rovnaký postup sa použil aj pri semenáčikoch pestovaných v obaloch
Lännen Plantek, kde sa zisťoval vplyv sucha na fyziologické aktivitu sadbového materiálu
v závislosti od rôznej dávky hydroabsorbentu. Semenáčiky pestované v obaloch Lännen boli
rozdelené na dve skupiny v závislosti od dĺžky fotoperiódy v čase klíčenia.
Rast nových koreňov sa zisťoval na základe sušiny z koreňov, ktoré vyrástli z koreňového balu
do okolitého perlitu. Toto zisťovanie sa uskutočnilo po 5 týždňoch od umiestnenia sadbového
materiálu v klimatizovanej komore. Sušina nových koreňov bola vážená a nové korene boli
skenované a vyhodnotené pomocou programu WinRHIZO.

ZISŤOVANIE STRATY HMOTNOSTI
• U semenáčikov smreka pestovaných v obaloch Jiffy 7 – Forestry pri kontrolnom variante bola
strata hmotnosti po 3 dňoch 43 % a po prvom týždni 65 %. Na tejto úrovni ostala strata hmotnosti
aj po 5. týždni trvania testu. Pri semenáčikov Jiffy 7 Forestry, ktorých obal bol pred výsadbou
ošetrený hydroabsorbentom Stockosorb Powder bola po 3 dňoch strata hmotnosti na úrovni 22 %
a po prvom týždni 54 %. Tento výsledok preukazuje pozitívny vplyv aplikácie hydroabsorbentu
na ochranu koreňového systému krytokorenných semenáčikov JIFFY 7. Pri semenáčikoch,
pestovaných v obaloch Lännen, neboli zistené významné rozdiely v strate hmotnosti v závislosti
od dávky hydroabsorbentu a dĺžky fotoperiódy.
HODNOTENIE PUČANIA TERMINÁLNEHO PÚČIKA SMREKA
• V týždňových intervaloch sa hodnotil stupeň pučania terminálneho púčika a poškodenie
asimilačných orgánov. Pri kontrolnom variante (semenáčiky Lännen) bolo zistené pučanie
terminálnych púčikov na 70 % úrovni. Pri semenáčikoch pestovaných v tabletách Jiffy,
pri kontrolnom variante, 70 % terminálnych púčikov prejavovalo vizuálnu fyziologickú aktivitu.
Semenáčiky Jiffy (90 %) s ošetreným koreňovým balom hydroabsorbentom Stockosorb Powder,
prejavili vizuálnu fyziologickú aktivitu terminálnych púčikov (pučania). V druhom týždni
dochádza k poškodzovaniu asimilačných orgánov suchom a v piatom týždni sú už všetky
asimilačné orgány poškodené.
HODNOTENIE POŠKODENIA ASIMILAČNÝCH ORGÁNOV SMREKA
• Hodnotenie asimilačných orgánov prebiehalo v týždňových intervaloch. V druhom týždni bolo
pozorované poškodenie asimilačných orgánov suchom a v piatom týždni boli všetky asimilačné
orgány poškodené.
HODNOTENIE RASTU NOVÝCH KOREŇOV
• Po piatich týždňoch pôsobenia sucha na sadbový materiál bolo uskutočnené hodnotenie rastu
nových koreňov pomocou programu WinRHIZO.
• Rast nových koreňov smreka, počas 5 týždňov bez zavlažovania, bol zaznamenaný u 70 %
semenáčikov Jiffy ošetrených aj neošetrených. U semenáčikov pestovaných v obaloch Lännen
PL64F bol rast nových koreňov intenzívnejší pri variante s použitím hydroabsorbentu v substráte.
• Pri semenáčikoch pestovaných v obaloch Lännen bola zistená najvyššia hmotnosť sušiny
pri aplikácii 2 kg hydrogélu/m3.

43

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2007

VI. ETAPA: ZHODNOTENIE VYSADENÉHO KRYTOKORENNÉHO SADBOVÉHO MATERIÁLU BUKA
PO PRVEJ VEGETAČNEJ PERIÓDE (09/200–-12/2007)
• V apríli 2007 sa hodnotila fyziologická aktivita buka po výsadbe na plochu BZ Veľká Stráž.
• Počas zimného obdobia došlo k značnému poškodeniu vysadeného krytokorenného sadbového
materiálu zverou. Percento poškodenia jednotlivých variantov po druhom vegetačnom období
bolo hodnotené 3. apríla 2007. Koncom augusta sa uskutočnilo hodnotenie zostávajúcich sadeníc
na ploche, avšak pre zostávajúci malý počet sadeníc nebolo možné uskutočniť štatistické
hodnotenie.
Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:
•

•

Hodnotenie
verejnoprospešných
funkcií
a poľnohospodárskych ekosystémov a služieb odvetví
APVV–27–019805
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Jozef Tutka, CSc.
2006 – 2008
2 362 tis. Sk
2 311 tis. Sk

lesných

V druhom roku riešenia sa kontinuálne nadviazalo na rozbehnuté výskumné aktivity a výsledky
prvého roku riešenia. Postup prác sa čiastočne rektifikoval o závery z realizovaných postupov a
spracovaných poznatkov vo výročnej správe prvého roku riešenia projektu a rozšíril o vecné etapy
v zmysle harmonogramu riešenia projektu. Dôraz sa opäť kládol na zhromažďovanie, analýzu a
hodnotenie
širokej
škály
zahraničných
a domácich
faktografických
informácií
o verejnoprospešných (mimoprodukčných) funkciách lesných a poľnohospodárskych
ekosystémov krajiny a funkciách a službách odvetví.
Ťažisko výskumných prác sa presunulo z oblasti výskumu podstaty a obsahu úžitkov funkcií a
modelov štruktúry funkcií lesných a poľnohospodárskych ekosystémov a služieb odvetví
pre verejnosť do oblasti zisťovania podstaty metodických postupov a algoritmov ekonomického
hodnotenia a oceňovania, ich testovania, úpravy a nadväzného praktického uplatnenia.

V jednotlivých vecných etapách projektu sa realizovali tieto výskumné aktivity:
01 – Výskum princípov a štruktúry funkcií ekosystémov a služieb odvetví pre verejnosť
• Pokračovalo precizovanie charakteristík a definícií podstaty funkcií ekosystémov a hierarchických
modelov štruktúry funkcií ekosystémov v odvetví lesníctva a poľnohospodárstva. Spresňovali sa
postupy identifikácie prírodných a výrobných faktorov pre naturálnu kvantifikáciu úžitkov
a nefinančné a relatívne ohodnotenie čiastkových funkcií.
02 – Hodnotenie a oceňovanie verejnoprospešných funkcií lesa
• V značnej miere sa pokročilo v rozlišovaní čiastkových funkcií lesa i agroekosystémov na úrovni
zistiteľných prírodných, výrobných a inštitucionálnych faktorov, umožňujúcich stanovenie
naturálnych a relatívnych veličín potenciálnej, efektívnej a skutočnej produkcie.
Analyzovali, hodnotili a navrhli sa variantne metodické postupy a algoritmy ekonomického
hodnotenia funkcií ekosystémov pomocou preferenčných a nepreferenčných metód. Stanovili sa
meracie jednotky produkcie funkcií ekosystémov.
03 – Oceňovanie služieb lesníctva verejnosti
• Pripravili sa variantné návrhy definícií obsahu služieb lesníctva a poľnohospodárstva verejnosti a
vymedzila sa ich väzba na štruktúru funkcií ako celku a k jednotlivým verejnoprospešným
funkciám, ktoré podmieňujú ich vznik a realizáciu. Vykonal sa pokusný výber expertných
a ostatných metód na určovanie úrovne ponuky čiastkových funkcií lesa a potreby ich výroby
vo forme služieb verejnosti. Pracovalo sa na návrhu metodického postupu ekonomickej
kvantifikácie služieb odvetví pre verejnosť a analýze alternatív možnosti úhrady ich realizácie
z verejných zdrojov a podnikateľskej sféry.
04 – Hodnotenie a oceňovanie verejnoprospešných funkcií agroekosystémov a služieb odvetvia
verejnosti
• Identifikovali a rozlíšili sa čiastkové funkcie agroekosystémov a zodpovedajúcich prírodných
a výrobných faktorov ich užitočnosti. Stanovili sa varianty naturálnej a relatívnej veličiny
potenciálnej a efektívnej produkcie funkcií. Analyzovali sa možné návrhy metodických postupov
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•

ekonomického hodnotenia funkcií agroekosystémov na základe preferenčných a nepreferenčných
metód. Na príklade prípadových štúdií sa odvodila ekonomická veličina úžitku vybratých funkcií
na meraciu jednotku i za celý objem vymedzenej produkcie.
Zisťovali sa postupy stanovenia úrovne dopytu po úžitkoch funkcií a definovania rozsahu
a štruktúry služieb zabezpečovaných výrobou a poskytovaných odvetvím poľnohospodárstva
pre verejnosť. Pripravoval sa návrh postupov ekonomickej kvantifikácie služieb odvetvia a
stanovenia efektívnosti ich výroby a určenia zdroja ich financovania.

Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedná riešiteľka:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Diagnóza a súčasný výskyt karanténnych húb
Mycosphaerella (Scirrhia) na ihličí borovíc na Slovensku
APVT–27–023204
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Elena Foffová, CSc.
2005 – 2007
250 tis. Sk z toho 187 tis. Sk z APVV
256 tis. Sk z toho 187 tis. Sk z APVV

z rodu

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
V roku 2007 sa vykonali tieto práce (v členení podľa vecných etáp):
E 1 - Výskyt, biológia a rozšírenie húb Mycosphaerella pini a Mycosphaerella dearnessii
• Doplnili sa zbery ihličia domácich a cudzokrajných druhov borovíc v arborétach, okrasných
výsadbách a lesných škôlkach ako aj v porastoch borovice horskej na hornej hranici lesa. Vzorky
ihličia z borovice horskej sa zozbierali i z nižších polôh, väčšinou z výsadieb na okrasné účely.
• V jeseni 2007 bol na základe makroskopických príznakov novozistený výskyt napadnutia ihličia
borovice horskej a borovice lesnej z územia TANAP-u. Pre presnú identifikáciu druhu bude
potrebné odobrať nové vzorky na jar 2008, v takom štádiu vývoja huby, kedy budú k dispozícii
potrebné mikroskopické znaky pre diagnostiku.
• Spracovala sa mapa rozšírenia Dothistroma septospora (DOROGUINE) MORELET (anamorfného
štádia Mycosphaerella pini E. ROSTRUP apud MUNK) v SR porovnaním s publikovaným
výskytom huby do roku 2005, z ktorej je zrejmý postup rozšírenia huby i do severných oblastí
Slovenska. Súvisí to s priebehom počasia v posledných dvoch rokoch, keď bolo v horských
oblastiach Slovenska dostatočne teplo a vlhko pre šírenie huby z počiatočných bodových zdrojov
nákazy.
• Vyhodnotilo sa dozrievanie plodničiek Dothistroma septospora (DOROGUINE) MORELET
na opakovane odoberaných vzorkách ihličia borovice čiernej.
E2 - Testovanie citlivosti na fungicídne prípravky
• Doplnil sa výber fungicídnych účinných látok na test biologickej účinnosti a obstarali sa potrebné
vzorky prípravkov na ochranu rastlín.
• Založil sa pokus na hodnotenie biologickej účinnosti fungicídov in vitro s kultúrami Dothistroma
septospora (DOROGUINE) MORELET a Lecanosticta acicola (THÜM) H. SYDOW. Pre poruchu
klimatizačnej skrine došlo k jeho zničeniu a bolo nutné získať nové kultúry a testy in vitro
zopakovať.
Vzhľadom k nutnosti opakovať testy biologickej účinnosti in vitro a potrebe overiť a presne
identifikovať druh, ktorý spôsobuje napadnutie ihličia borovice horskej a borovice lesnej na ich
prirodzenom stanovišti vo východnej časti Vysokých Tatier zodpovedná riešiteľka projektu požiadala
APVV o predĺženie riešenia projektu do 30. 6. 2008. APVV túto žiadosť akceptovala.
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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
1 362 tis. Sk
1 401 tis. Sk

Pri poslednom roku riešenia úlohy sa vychádzalo z hlavného cieľa úlohy, ako aj z konkrétnych
čiastkových cieľov. Hlavným cieľom bolo získať základné poznatky o vodnej bilancii drevín a ich
ekosystémov, ktoré budú podkladom pre zhodnotenie schopnosti odolávať, alebo 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 sa vychádzalo zo základnej analýzy doterajších dostupných
podkladov o vodnej bilancii jednotlivých druhov drevín a ich spoločenstiev pri rôznych klimatických
a stanovištných podmienkach.
V súlade s harmonogramom riešenia projektu:
1. sa pokračovalo v získavaní experimentálnych údajov z meraní na trvalých monitorovacích
plochách (TMP) v rôznych stanovištných podmienkach s rôznym drevinovým zložením. Získané
výsledky boli znázornené graficky, podrobené boli analýzam, čo prispelo k rozšíreniu poznatkov
o vodnej bilancii drevín a porastov jednotlivých modelových území. Termín ukončenia etapy
9/2007, kontrola 1. 3. 2007. V roku 2007 pokračoval zber exaktných údajov z meraní na trvalých
monitorovacích plochách, ako aj hodnotenie dynamiky vlhkosti v lesných pôdach SR podľa
lesných vegetačných stupňov (lvs). Parciálne výsledky boli spracované, prezentované
a publikované aj na medzinárodnej konferencii (IŠTOŇA, ČABOUN, 2007).
2. Boli spracované podklady pre modelové hodnotenie vplyvu klimatických zmien na lesy. Termín
ukončenia 12/2007, kontrola 1. 3. 2007.
3. Bola urobená syntéza výsledkov výskumu. Termín ukončenia 12/2007, kontrola 1. 6. 2007.
V zmysle hlavného cieľa a harmonogramu riešenia boli na rok 2007 stanovené nasledovné
parciálne ciele:
• Analýza časových sérií odvodených z modelu SWIM (Soil and Water Integrated Model,
Krysanova, Wechsung, 2000) v území Kysúc, vyhodnotenie vzťahu vybraných porastov
k distribúcii vody v pôde.
• Sledovanie pôdnej vlhkosti, kontinuálneho merania úhrnov zrážok, globálnej radiácie, teploty
a vlhkosti vzduchu na VDO Poľana a získanie podobných údajov z výskumných plôch na území
Kysúc a TMP.
• Kompletizovanie databázy, predbežné vyhodnotenie výsledkov a konfrontácia s výstupmi modelu
SWIM.
• Príprava vstupov pre tvorbu hydrologického modelu z roku 2007, potrebného pre kalibráciu
terénnymi meraniami.

•
•
•
•
•

Na základe uvedených cieľov boli v roku 2007 realizované nasledovné najdôležitejšie práce:
Zmapovanie dynamiky pôdnej vlhkosti v období rokov 1995–1999 v modelovom povodí Kysuce
(z modelu SWIM) v dvoch horizontoch 15 cm a 45 cm.
Vývoj aktuálnej evapotranspirácie v rokoch 1995–1999 v modelovom území.
Výber reprezentatívnych hydrotopov v modelovom území povodia Kysuce.
Prevádzkovanie 8 meteostaníc za účelom kontinuálneho merania pôdnej vlhkosti v poraste
a paralelného merania úhrnov zrážok, radiácie, teploty a vlhkosti vzduchu na voľnej ploche.
Predbežné vyhodnotenie meraní pôdnej vlhkosti a meteoprvkov za vegetačné obdobie 2007.
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•
•
•
•
•

Kontrolné odbery pôdnych vzoriek na stanovenie vlhkosti pôdy gravimetrickou metódou.
Stanovenie vybraných fyzikálnych a hydrofyzikálnych vlastností pôd na monitorovaných
hydrotopoch.
Popis pôdnych sond, stanovištných a porastových charakteristík v každom hydrotope.
Vyžiadanie a príprava údajov (meteorologických, hydrologických, pôdnych, porastových atď.) za
rok 2007, vstupujúcich do modelu SWIM.
Syntéza výsledkov výskumu vodnej bilancie lesných ekosystémov s ohľadom na očakávané
klimatické zmeny a návrh adaptačných opatrení.

Podľa usmernenia z APVV bola vypracovaná ročná správa o riešení projektu za rok 2007.
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. Jozef Pajtík
2005 – 2007
851 tis. Sk
868 tis. Sk

Projekt bol zameraný na získanie základnej poznatkovej bázy o štruktúre biomasy v lesných
ekosystémoch I. vekového stupňa a na jej kvantifikáciu. Nadviazal na doterajšie práce týkajúce sa
zisťovania zásob biomasy v lesných ekosystémoch, pričom sa zameral predovšetkým na doplnenie
chýbajúcich alebo neúplných údajov o porastoch mladších ako 10 rokov. Výskumný projekt bol
členený na 5 vecných etáp:
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 roku 2007 sa riešili 2 etapy projektu:
E 04 Kvantifikácia biomasy a jej štruktúra v borovicových porastoch I. vekového stupňa
E 05 Stanovenie expanzných faktorov pre jednotlivé zložky biomasy
Etapa 04 nadväzovala na tri predchádzajúce etapy v ktorých sa riešila otázka zásob biomasy
pre smrek obyčajný, buk obyčajný, dub letný a zimný, pričom táto etapa sa zaoberala drevinou
borovica sosna.
• Bolo vybraných 7 borovicových porastov I. vekového stupňa (t. j. s vekom do 10 rokov)
s podielom zastúpenia borovice 100 %, ktoré reprezentovali 3 oblasti výskytu borovice
na Slovensku (stredoslovenskú oblasť reprezentovala Zvolenská kotlina a Kremnické vrchy,
ďalšími oblasťami bol Spiš a Záhorie).
• Z terénnych zisťovaní a laboratórnych šetrení vznikla veľká databáza údajov týkajúcich sa
parametrov, akými sú hrúbka v koreňovom krčku, výška, objem a konštantná hmotnosť
jednotlivých zložiek biomasy. Táto databáza slúžila na vytvorenie základných modelov na odhad
jednotlivých zložiek suchej biomasy stromov a na stanovenie jej štruktúry.
• Pre každú zložku boli vytvorené tri modely, kde ako nezávislá premenná na určenie sušiny je
1) hrúbka v koreňovom krčku, 2) výška stromu, 3) hrúbka v koreňovom krčku a výška stromu.
Na určenie koeficientov bola použitá lineárna regresia s logaritmickou transformáciou závislých
a nezávislých premenných. Tieto rovnice sa implementovali do modelu výpočtu uhlíkových zásob
v dendromase lesných porastov.
Etapa 05 sa zaoberala stanovením expanzných faktorov pre jednotlivé zložky biomasy. Pri ich
stanovovaní sa využili databázy získané v etapách 01–04.
• Pri výpočtoch sa použili expanzné faktory biomasy (BEFy), ktoré konvertujú objem kmeňa
priamo na suchú hmotnosť zložky biomasy.
• Podobne ako pri alometrických regresných rovniciach na výpočet sušiny aj pri výpočte BEFov
pre každú zložku boli vytvorené tri modely, kde ako nezávislá premenná na ich určenie
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je 1) hrúbka v koreňovom krčku, 2) výška stromu, 3) hrúbka v koreňovom krčku a výška stromu.
Na určenie koeficientov bola použitá lineárna regresia s logaritmickou transformáciou závislých
a nezávislých premenných.
Boli posúdené výhody a nevýhody použitia národných expanzných koeficientov v porovnaní
s alometrickými regresnými rovnicami pri ich implementácii do modelov výpočtu uhlíkových
zásob.
Pri riešení projektu sa získala poznatková báza údajov nielen o živej dendromase, ale tiež
o zásobách mŕtveho dreva (pne, ležanina), opadu, fytomasy a ich variabilite v mladých lesných
porastoch.
Všetky ciele projektu, ktoré sa nastolili v návrhu projektu sa v plnom rozsahu splnili.

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
1 073 tis. Sk
1 079 tis. Sk

Projekt základného výskumu, ktorý je 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. 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 2007 sa
vykonali nasledovné práce (v členení podľa vecných etáp):
E 01 Výskum ekologických aspektov autovegetatívnej obnovy smreka na hornej hranici lesa
• terénne mapovanie, spolu s hodnotením základných ekologických faktorov prostredia
vo Vysokých Tatrách,
E 02 Výskum ekofyziologických a genetických aspektov autovegetatívnej obnovy smreka na hornej
hranici lesa
• na všetkých lokalitách, na ktorých boli založené pokusy so zakoreňovaním vetiev sa vykonali
teréne hodnotenia fenotypových a fenologických vlastností smrekov na ktorých boli založené
pokusy,
• na vetvách smrekov odobraných z lokality Babia hora sa vykonali merania fotosyntetickej aktivity
asimilačných orgánov,
E 03 Základný výskum možností stimulácie zakoreňovania vetiev smreka na hornej hranici lesa
• na všetkých 8-ich lokalitách, kde boli založené pokusy v rokoch 2005 a 2006 (Smrekovica
vo Veľkej Fatre, Veľký bok a Lenivá v Nízkych Tatrách, Poľana, Babia hora, Kubínska hoľa
v Malej Fatre, Žiarska dolina v Západných Tatrách a Látky v Slovenskom rudohorí – ako
porovnávací pokus mimo hornej hranice lesa) sa na jeseň 2007 vykonalo vyhodnotenie pokusov,
• ponorené vetvy boli vykopané, urobili sa biometrické merania, hodnotenie stavu zakoreňovania,
fotografická dokumentácia prítomných koreňov a vetvy boli uložené naspäť do zeme.
Vzhľadom k potrebe podrobného spracovania získaných údajov, následných analýz,
formulovania výsledkov ako aj možnosti ich publikovania, zodpovedný riešiteľ projektu požiadal
APVV o predĺženie riešenia projektu do 30. 6. 2008. Žiadosť bola zo strany APVV akceptovaná.
Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Vplyv energetického využitia biomasy na životné prostredie
APVT–27–030404
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Milan Oravec, CSc.
2005 – 2007
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Plánované náklady:
Skutočné náklady:
•

•

•
•

•
•

•

Počiatočná hodnota absolútnej vlhkosti biomasy v čerstvom stave sa pohybuje v rozpätí 39 až
113 %. Najväčšia vlhkosť sa zaznamenala v jarných mesiacoch. Z jednotlivých skupín drevín
majú najväčšiu počiatočnú vlhkosť mäkké listnáče. Vlhkosť tvrdých a mäkkých listnáčov je
porovnateľná.
Výhrevnosť čerstvej dendromasy sa pohybuje v rozpätí 6 982 až 8 437 kJ.kg-1. Po 6 mesiacoch
skladovania na krytej skládke sa vlhkosť dendromasy pohybovala v rozpätí 19 až 28 %
a výhrevnosť 13 341 až 17 095 kJ.kg-1. Pri vlhkosti 5 až 10 % sa zistila výhrevnosť 15 720 až
19 029 kJ.kg-1.
Podiel uhlíka v sušine dendromasy sa pohyboval v rozpätí 49,73 až 51,17 % a vodíka 6,07 až
6,43 %. V prepočte na rovnakú vlhkosť má dendromasa ihličnanov v porovnaní s mäkkými
listnáčmi väčšiu výhrevnosť o 5,1 % a s tvrdými listnáčmi o 2,6 %.
Podľa výsledkov meraní emisií a účinnosti výroby tepla sa dosiahli najlepšie výsledky
pri výkonovom zaťažení kotlov v oblasti nominálneho výkonu, kedy sa dosiahla účinnosť výroby
tepla viac ako 80 % a priaznivá hodnota produkcie CO v spalinách. Nadmerná produkcia CO sa
zaznamenala pri výkonovom zaťažení menšom ako 50 % nominálneho výkonu. Produkcia NOx
a SO2 neprekračovala prípustné limity. Pri menších kotloch sa zistila vyššia produkcia TZL
v spalinách v porovnaní s uhlím.
Na kvalitu spaľovacieho procesu má rozhodujúci vplyv konštrukcia spaľovacej komory vzhľadom
na kvalitu použitého paliva.
Bilancia skleníkových plynov pri produkcii a následnom energetickom využití dendromasy je
v porovnaní s fosílnymi palivami priaznivá tiež z hľadiska ekologických aspektov ťažby, dopravy,
úpravy a skladovania. Výroba modifikovaných palív (pelety) je pre svoju energetickú náročnosť
menej výhodná.
Pri projektovaní zdrojov na energetické využitie dendromasy je potrebné rešpektovať kvalitu
použitého paliva a reálnu spotrebu energie.

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

•

560 tis. Sk
571 tis. Sk

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
966 tis. Sk z toho 820 tis. Sk z APVV

V zmysle harmonogramu sa v roku 2007 ukončilo riešenie tohto projektu.
Cieľom projektu bolo: Zaviesť optimálny manažment raticovej zveri vo vybraných zverniciach
Lesov SR, š. p., Banská Bystrica a realizovať súbor opatrení na zlepšenie jej biotopu, najmä
úživnosti. Analyzovalo sa zvernicové hospodárstvo v Lesoch SR, š. p., Banská Bystrica.
V spolupráci s realizátormi sa vybrali zvernice na riešenie a realizáciu najnovších výsledkov vedy
a výskumu: Biela Skala, Teplý Vrch, Topoľčianky – Malá zvernica a Trnavy.
Vypracovaniu projektov predchádzal rozbor prírodných podmienok, stavu lesných a trávnych
porastov a úrovne obhospodarovania, či starostlivosti o zver a jej životné prostredie.
V nadväznosti na to sa v jednotlivých zverniciach navrhli cieľové početné stavy jednotlivých
druhov raticovej zver, jej sociálna štruktúra a manažment. Navrhli a realizovali sa opatrenia
na zlepšenie jej životných podmienok. Pre jednotlivé zvernice sa navrhli takéto optimálne početné
stavy zveri: Biela Skala: jelenia 150, muflónia 200 a diviačia 70 jedincov. Teplý Vrch: danielia
250, muflónia 50 jedincov. Topoľčianky: muflónia 120, jelenia 50 jedincov. Trnavy: jelenia 30
jedincov. Chovať sa tu bude len zver dobrého genofondu. Dôsledne sa budú dodržiavať zásady
selektívneho odstrelu. Zvernica Trnavy bude slúžiť najmä na zazverovanie jeleňou zverou iných
zverníc a voľných revírov. Zlepšenie biotopu a úživnosti zverníc sa bude zabezpečovať: v lesných
porastoch vytváraním riedkolesia, resp. voľných plôch pre pastvu zveri, zvýšením zastúpenia
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plodonosných drevín (vrátane krov), ťažbou stromov v zimnom období, usmerňovaním vekovej
štruktúry a zvyšovaním zastúpenia rastlinnej a krovinnej vegetácie. Riadnou starostlivosťou
o trvalé trávne porasty, ich správnym ošetrovaním, hnojením a vylepšovaním prísevmi overenými
druhmi bezorbovou technológiou. Zakladaním a obhospodarovaním políčok pre zver s využitím
plodín, ktoré zver môže konzumovať aj v zimnom období. Správnym prikrmovaním najmä v čase
núdze. Uvedené objekty budú slúžiť ako modelové pre zavádzanie optimálneho manažmentu
raticovej zveri v ostatných zverniciach na Slovensku. Ciele projektu sa v plnom rozsahu splnili.
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 veternou kalamitou
APVV–27–P05205
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Juraj Varínsky, CSc.
2005 – 2007
1 284 tis. Sk, z toho 634 tis. Sk z APVV
1 554 tis. Sk, z toho 634 tis. Sk z APVV

Projekt aplikovaného výskumu zameraný na zdokonalenie integrovaného systému ochrany
smrekových porastov pred podkôrnym hmyzom pre územia postihnuté veternou kalamitou v oblasti
Nízkych Tatier a ďalších územiach spravovaných š. p. Lesy SR.
Riešenie pokračovalo podľa schváleného harmonogramu a metodiky.
• Na OZ Beňuš pokračoval zber, analýzy a hodnotenie údajov o odchytoch podkôrnikov
v jednotlivých lapačoch podľa JPRL a LUC za roky 2006 a 2007. Analýzy a mapové podklady
z roku 2006 boli odovzdané užívateľovi a použité pre optimalizáciu plánovania a realizácie
feromónového boja v roku 2007.
• Vytvorila sa nová verzia tlačiva hlásenia L116, podľa ktorej sa vykoná evidencia výskytu
škodlivých činiteľov za rok 2007. Spracovali sa podklady pre jeho zakotvenie do pripravovanej
vyhlášky o lesnej hospodárskej evidencii. Evidované údaje sa harmonizovali s hláseniami L144
a L146. Pripravil sa softvér pre elektronické evidovanie výskytu škodlivých činiteľov a výstupnú
zostavu hlásenia (definitívna – komerčná podoba softvéru bude k dispozícii po nadobudnutí
platnosti vyhlášky). Prostredníctvom štátnej správy lesného hospodárstva sa subjektom
expedovalo nové tlačivo L 116. So sprievodným usmernením bolo uverejnené v prílohe časopisu
LES.
• Vypracovala sa schéma expertného systému pre optimalizáciu plánovania feromónového boja,
analyzovala sa dostupnosť údajov z LHKE a WebLESu.
• Zdokonalili sa poznatky a technológia feromónového boja s inváznym druhom Ips duplicatus.
Spracoval sa prehľad vývoja jeho populácie na Slovensku od roku 2002. Pokusy s vývojovými
vzorkami feromónov na odchyt druhu Ips amitinus neboli úspešné.
• Metodicky sa zvládla a prakticky odskúšala izolácia, produkcia a finalizácia, skladovanie
a použitie izolátov entomopatogénnej huby Beauveria bassiana k regulácii početnosti druhu Ips
typografus. Praktické uplatnenie tejto metódy si ešte vyžaduje širšie experimentálne overenie.
• Vypracovala sa záverečná správa o riešení projektu a odovzdala v tlačenej a elektronickej forme
APVV a v dvoch exemplároch konečnému užívateľovi (Lesy SR, š. p. a OZ Beňuš).
Ciele projektu boli splnené.
Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Koordinačné pracovisko:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Genetická diverzita a diferenciácia populácií vybraných druhov
poľovnej a chránenej zveri
APVV–18–032105
Technická univerzita vo Zvolene
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Slavomír Finďo, CSc.
2006 – 2008
165 tis. Sk
166 tis. Sk
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V roku 2007 pokračovalo získavanie experimentálneho biologického materiálu pre následnú
izoláciu DNA z medveďa a rysa (trus, srsť a iné). Opakované systematické zbery biologického
materiálu sa uskutočnili v rozličných častiach Poľany a Nízkych Tatier. Celkove sme zozbierali 39
vzoriek trusu medveďa z Poľany, 17 z Nízkych Tatier a jednu z Kremnických vrchov. Všetky
nájdené vzorky trusu medveďa boli analyzované z hľadiska zloženia potravy. Okrem toho sme
odobrali vzorku tkaniva z uhynutého medvieďaťa, ktoré sme 10 dní telemetricky monitorovali
v Krivej na Orave.
Zúčastnili sme sa tiež prenosu dvoch ročných medvedíc, ktoré sa od začiatku mája 2007 zdržiavali
pri obci Lipovec (Malá Fatra) do záveru Bystričianskej doliny pod Rozsutcom. Obidve mláďatá
sme označili ušnou značkou a jedno telemetricky. Z narkotizovaných medvieďat bola odobratá
vzorka krvi, ktorú sme poskytli na izoláciu DNA. Biologický materiál na izoláciu DNA bol
odovzdaný koordinačnému pracovisku.

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Názov projektu:
Vzdelávanie vedecko-výskumných pracovníkov v oblasti tvorby a
manažmentu projektov
Evidenčné číslo projektu:
LPP–0201–06
Riešiteľský ústav:
NLC–ÚLPV Zvolen
Zodpovedná riešiteľka:
Mgr. Dagmar Sélešová
Doba riešenia:
1. 1. 2007 – 31. 12. 2008
Plánované náklady:
265 tis. Sk
Skutočné náklady:
275 tis. Sk

•

•

•
•
5.4

Projekt je realizovaný v rámci APVV programu „Podpora ľudského potenciálu a popularizácia
vedy“. Vzdelávací projekt je zameraný na prípravu, tvorbu a manažment projektov. Je určený
pre cieľovú skupinu vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí majú záujem participovať pri tvorbe
projektov pre získanie grantov z fondov EÚ. Prvá časť „Tvorba projektov“ pozostáva z 5
tematických oblastí, ktoré sú zamerané na súčasti projektu, manažment projektov, prehľad fondov
EÚ a jednotlivé programové dokumenty.
Druhá časť je venovaná „Projektovej angličtine“, kde je zhrnutá odborná terminológia v angličtine
z danej oblasti. Celkový rozsah projektu je 84 vyučovacích hodín a predpokladá prezenčnú
výučbu formou 2–3 dňových stretnutí. V rámci projektu budú vydané učebné materiály vo forme
tlačenej a CD-ROM-u k obidvom častiam projektu.
V máji a v októbri 2007 sa uskutočnil 4-dňový seminár pod názvom Tvorba projektov, ktorého sa
spolu zúčastnilo 34 vedecko-výskumných zamestnancov VŠ a SAV. Odborne seminár pripravili 2
lektori a po jeho ukončení účastníci obdržali certifikát.
Študijné materiály pozostávajúce zo súboru prednášok a dôležitých dokumentov boli pripravené
pre účastníkov vo forme tlačenej a CD-ROM-u.

Projekty Sektorového operačného programu

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Názov projektu:
Vzdelávanie personálu lesníckej prvovýroby pre súčinnosť
so znalcami oceňovania škôd zverou v lese
Rezort, názov SOP:
MP SR, Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Riešiteľský ústav:
NLC–LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Slavomír Finďo, CSc.
Doba riešenia:
2005 – 2007
Plánované náklady:
545 tis. Sk
Skutočné náklady:
843 tis. Sk
Postupovalo sa v zmysle upraveného harmonogramu predpokladanej realizácie projektu pre rok
2007, ktorý bol odsúhlasený PPA Bratislava dňa 6. marca 2006. Vypracovala a odoslala sa
monitorovacia správa projektu za rok 2006. V rámci aktivity 1 sa vypracovala a publikovala brožúra
„Ekologické základy ochrany lesa proti zveri“ ako študijný materiál pre vzdelávanie odborných
lesných hospodárov. V rámci aktivity 5: školenie účastníkov vzdelávacieho kurzu u VÚC Košice
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a Prešov sa uskutočnili dve školenia. Prvý kurz sa uskutočnil v dňoch 18.–19. 6. 2007 vo Zvolene pre
odborných lesných hospodárov z kraja Prešovského. Kurzu sa zúčastnilo 33 OLH. V dňoch 20.–21. 6.
2007 sa uskutočnil vzdelávací kurz pre OLH Košického kraja (počet účastníkov 37). Vzhľadom na
skutočnosť, že v priebehu riešenia projektu zanikla platnosť akreditácie vzdelávacej aktivity, NLC–
LVÚ Zvolen požiadalo Ministerstvo školstva SR o udelenie novej akreditácie. Nová akreditácia bola
udelená 8.10.2007 pod č. 2257/2007/260/1. Projekt bol ukončený v roku 2007 v zmysle
harmonogramu prác.
Názov projektu:
Rezort, názov SOP:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedná riešiteľka:
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
5 757 tis. Sk
51 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,
s využitím 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 zásady prvej pomoci
Práce na projekte, vzhľadom ku žiadosti o úpravu rozpočtu cieľovej skupiny, sa po dohode
a podpísaní zmluvy o predĺžení projektu do 30. 9. 2008 začali opäť v decembri 2007 prípravou
metodických postupov pre výučbu po prijatí novej legislatívy ku BOZP v roku 2006 a 2007.
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
4 231 tis. Sk
902 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 spracúva pre ukazovatele merania miery chudoby
a ukazovatele súčasnej sociálno-ekonomickej situácie na vidieku. Dotazníkový prieskum sa spracoval
a výsledky sa diseminujú v rámci publikačnej činnosti riešiteľov projektu.
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. Spracovala sa
príručka Zakladáme les. Zabezpečila sa publicita výsledkov na odborných konferenciách TU
vo Zvolene.
Názov projektu:
Rezort, názov SOP:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedná riešiteľka:
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
6 471 tis. Sk
1 775 tis. Sk
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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 podklady pre databázu údajov o rode na rôznych
úrovniach štátnej správy. Získala sa štruktúra databázy pre údaje Štatistického úradu SR
zo štrukturálnych zisťovaní fariem 2000, 2003 a 2005. Údaje sa spracovali do databázy. Spracovali sa
súčasné poznatky v riešení problematiky gender mainstremingu.
Na nadnárodnej úrovni prebieha riešenie projektu v rámci dvoch nadnárodných partnerstiev.
• V partnerstve DEEP sa zameralo riešenie na analýzu a komparáciu situácie v diverzifikácii
činností na vidieku najmä v oblasti SME a turistického ruchu. Spracoval sa samostatný výstup
pre pracovný balík so zameraním na lesníctvo a rozvoj vidieka. Spracoval sa komplexný výstup
z projektu pre oblasti: špecifické poľnohospodárske výrobky, lesníctvo a životné prostredie, malé
a stredné podnikanie a turizmus v horských oblastiach.
• V partnerstve zameranom na rodovú problematiku sa získali pomocou dotazníka údaje
ku súčasnej pozícii vidieckej ženy v práci, spoločnosti a v rodine. Vypracoval sa Album vidieckej
ženy.
V obidvoch nadnárodných partnerstvách prebieha neustále diseminácia poznatkov cez webové
stránky špeciálne 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.
Hlavné aktivity v roku 2007:
•
•
•
•

TCA DEEP – nadnárodný pracovný workshop – Results of national projects a stretnutie
riadiaceho výboru, Zvolen, marec 2007
TCA DEEP – nadnárodný seminár – prezentácia CD Gender mainstreming strategy
for employment in mountain rural areas in Slovakia, pracovný workshop a stretnutie riadiaceho
výboru, Grécko, Ioannina, máj 2007
TCA DEEP – nadnárodný seminár – Album DEEP – Rozvoj podnikovej environmentálnej
politiky – presentation transnational cooperation, pracovný workshop a stretnutie riadiaceho
výboru, Zvolen, jún 2007
TCA NSIRW – nadnárodný pracovný seminár – New Social Images of Rural Women, Gender
mainstreming and best practice – results of national project a stretnutie riadiaceho výboru, Zvolen,
máj 2007

Práce v anglickom jazyku:
PETRÁŠOVÁ, V. A KOL.: New social images of rural women – kniha z nadnárodnej spolupráce
v projekte ESF IS EQUAL. NSIRW Projekt, Bluebook, s. r. l., Turín, 2007, 100 s.
PETRÁŠOVÁ, V. A KOL.: Report on the forest management employment and training opportunities
in the field of the forest management and other related sectors on the forest management. CD
z nadnárodnej spolupráce, DEEP, ISBN 978-80-8093-015-8, 81.
PETRÁŠOVÁ, V. A KOL.: DEEP – Development Enterprise Environmental Policy, transnational
cooperation agreement, CD, Neapol, 2007.
Práce v slovenskom jazyku:
PETRÁŠOVÁ, V. A KOL.: Nové sociálne podoby vidieckych žien. CD z nadnárodnej spolupráce
v projekte ESF IS EQUAL. NSIRW Projekt, Bluebook, Turín, 2007, 100 s.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Názov projektu:
Zvýšenie špecifických odborných znalostí lesníkov
Rezort, názov SOP:
MP SR, Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, opatrenie
2.4 Vzdelávanie
Riešiteľský ústav:
NLC–ÚLPV Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Štefan Dunajčin
Doba riešenia:
2005 – 2007
Plánované náklady:
277 tis. Sk
Skutočné náklady:
230 tis. Sk
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•
•
•

projekt bol realizovaný v rámci opatrenia 2.4 Vzdelávanie
jeho cieľom bolo odborne pripraviť lesnícky personál na nižšom stupni riadenia pre výkon
povolania vo funkcii vedúcich lesných obvodov, resp. lesníkov
v roku 2007 sa konali 2 vzdelávacie akcie s účasťou 47 zamestnancov

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, opatrenie
2.4 Vzdelávanie
NLC–ÚLPV Zvolen
Ing. Štefan Dunajčin
2006 – 2008
676 tis. Sk
515 tis. Sk

projekt bol realizovaný v rámci opatrenia 2.4 Vzdelávanie
jeho cieľom je zvyšovanie odborných a manažérskych vedomostí a zručnosť odborných lesných
hospodárov
v roku 2007 sa konalo 11 vzdelávacích akcií s účasťou 298 zamestnancov

Názov projektu:
Rezort, názov SOP:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedná riešiteľka:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Podnikanie vo vidieckej turistike – v lesoturistike
MP SR, Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, opatrenie
2.4 Vzdelávanie
NLC–ÚLPV Zvolen
Ing. Jana Lehocká
2007 – 2008
791 tis. Sk
479 tis. Sk

Projekt prebieha v rámci opatrenia 2.4 Vzdelávanie a jeho cieľom je odborne a osobnostne
pripraviť kvalifikovaných poskytovateľov služieb vo vidieckej turistike a to najmä vo vzťahu
k lesnému prostrediu, ktorí dokážu v tejto oblasti samostatne podnikať alebo v rámci podnikateľskej
činnosti zamestnávateľa rozvinúť rentabilný turistický ruch na vidieku. Cieľovú skupinu tvorili
vlastníci neštátnych lesníckych inštitúcií, záujemcovia o súkromné podnikanie v oblasti vidieckej
turistiky a zamestnanci štátnych i neštátnych inštitúcií, ktorí podnikajú v lesnom hospodárstve,
v poľnohospodárstve a pod., a ktoré prevádzkujú rôzne ubytovacie a rekreačné zariadenia. V rámci
projektu bola vydaná publikácia „Podnikanie vo vidieckej turistike – v lesoturistike“ autorského
kolektívu Peter Patúš, Jozef Húska, Jana Lehocká, Ľudmila Marušáková, Ján Roháč, Štefan Harkabus.
V roku 2007 sa uskutočnili 3 vzdelávacie akcie s celkovou účasťou 45 zamestnancov lesného
hospodárstva.
Názov projektu:
Rezort, názov SOP:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedná riešiteľka:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Podnikanie v poľovníctve a v chove poľovnej zveri
MP SR, Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, opatrenie
2.4 Vzdelávanie
NLC–ÚLPV Zvolen
Ing. Andrea Melcerová
2007 – 2008
803 tis. Sk
620 tis. Sk

Projekt prebieha v rámci opatrenia 2.4 Vzdelávanie a jeho cieľom je odborne a osobnostne
pripraviť kvalifikovaných poskytovateľov služieb v poľovníctve (napr. poplatkový odstrel,
pozorovanie zveri, fotografovanie a filmovanie zveri), podnikateľov v chove poľovnej zveri,
poľovných hospodárov, zverostrážcov vo zverniciach, samostatných bažantniciach a zverofarmách.
V rámci projektu bola vydaná publikácia „Podnikanie v poľovníctve a v chove poľovnej zveri“
autorov Marcela Lehockého a Petra Kurica.
V roku 2007 sa v zmysle projektu uskutočnili 4 vzdelávacie akcie s celkovou účasťou
60 zamestnancov lesného hospodárstva.
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Názov projektu:
Rezort, názov SOP:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedná riešiteľka:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Riadenie malého a stredného podniku
MP SR, Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, opatrenie
2.4 Vzdelávanie
NLC–ÚLPV Zvolen
Mgr. Dagmar Sélešová
2006 – 2008
100 tis. Sk
72 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 1. polroku 2007 sa uskutočnilo záverečné stretnutie kurzu „Manažment malého a stredného
podniku“ dvoch skupín účastníkov – zamestnancov Lesov SR, š. p. v počte 38. Po absolvovaní
záverečného seminára účastníci obdržali certifikát o absolvovaní kurzu s akreditáciou MŠ SR.
V mesiaci október sa otvorilo vzdelávanie predmetného kurzu pre ďalšiu skupinu 20 účastníkov
– zamestnancov Lesov SR, š. p. Do konca roka sa uskutočnili 2 stretnutia kurzu a ďalšie 2 stretnutia
sú naplánovane na 1. štvrťrok roku 2008.
Názov projektu:

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

Lesníctvo a drevárstvo – aktuálne potreby vo vzdelávaní a rozvoji
ľudských zdrojov s prihliadnutím na sociálno-ekonomické
prínosy
MŠ SR, Európsky sociálny fond
NLC–ÚLPV Zvolen
Ing. Peter Siakeľ
2006 – 2008
3 770 tis. Sk
1 798 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 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.
V priebehu roka 2007 boli realizované v rámci implementácie projektu tieto aktivity:
• akreditované 3 druhy kurzov
• vydané 3 druhy učebníc
• nové učebné pomôcky:
3 druhy výukových CD nosičov
4 druhy poznávacích vzorníkov
• vypracovaná metodika tvorby poznávacích vzorníkov
• vypracovaná metodika tvorby výukových CD nosičov
Názov projektu:
Rezort, názov SOP:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Manažment lesných porastov v rozdielnych ekologických
podmienkach
MP SR, Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, opatrenie
2.4 Vzdelávanie
NLC–ÚLPV Zvolen
Ing. Rastislav Španka
2007 – 2008
447 tis. Sk
394 tis. Sk

Projekt prebiehal v rámci opatrenia 2.4 Vzdelávanie. Cieľom vzdelávania pracovníkov lesného
hospodárstva bolo zlepšiť a rozšíriť základné, ako aj špecifické odborné znalosti v zavádzaní nových
metód a nástrojov práce v lesníckych podnikoch s dôrazom na zlepšenie ochrany životného prostredia
a vytvoriť tak predpoklad pre zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.
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Účastníci vzdelávacej aktivity získali vedomosti o fungovaní základných vzťahov medzi
lesnými porastami a prostredím, ktoré sa vyznačuje rozdielnymi ekologickými podmienkami
z hľadiska potreby diferencovaného obhospodarovania lesných porastov. Na základe získaných
vedomostí a praktických ukážok budú absolventi školenia schopní zdokonaľovať najmä pestovnú
činnosť v rámci lesného hospodárstva.
V roku 2007 sa uskutočnili 3 vzdelávacie akcie s celkovou účasťou 71 zamestnancov lesného
hospodárstva SR.
V rámci projektu bola vydaná publikácia „Výchova a obnova lesných porastov v rozdielnych
ekologických podmienkach“ autorského kolektívu Igor Štefančík, Martin Kamenský, Rudolf
Bruchánik.
Názov projektu:
Rezort, názov SOP:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Škodlivé činitele lesných drevín a ochrana pred nimi
MP SR, Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, opatrenie
2.4 Vzdelávanie
NLC–ÚLPV Zvolen
Ing. Rastislav Španka
2007 – 2008
458 tis. Sk
356 tis. Sk

Projekt prebiehal v rámci opatrenia 2.4 Vzdelávanie. Cieľom vzdelávania pracovníkov lesného
hospodárstva bolo zlepšiť a rozšíriť základné, ako aj špecifické odborné znalosti v zavádzaní nových
metód a nástrojov práce v lesníckych podnikoch s dôrazom na zlepšenie ochrany životného prostredia
a vytvoriť tak predpoklad pre zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.
Účastníci vzdelávacej aktivity získali vedomosti o najaktuálnejšej štruktúre najvýznamnejších
škodlivých činiteľoch na Slovensku, miere ich škodlivosti, poznatky o ich bionómii, dozvedia sa
o metódach kontroly ich výskytu, ochrany, obrany, monitoringu a evidencie.
V roku 2007 sa uskutočnili 4 vzdelávacie akcie s celkovou účasťou 102 zamestnancov lesného
hospodárstva SR.
Názov projektu:
Rezort, názov SOP:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Zakladanie lesov v meniacich sa ekologických podmienkach
MP SR, Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, opatrenie
2.4 Vzdelávanie
NLC–ÚLPV Zvolen
Ing. Rastislav Španka
2007 – 2008
527 tis. Sk
440 tis. Sk

Projekt prebiehal v rámci opatrenia 2.4 Vzdelávanie. Cieľom vzdelávania pracovníkov lesného
hospodárstva bolo zlepšiť a rozšíriť základné, ako aj špecifické odborné znalosti v zavádzaní nových
metód a nástrojov práce v lesníckych podnikoch s dôrazom na zlepšenie ochrany životného prostredia
a vytvoriť tak predpoklad pre zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.
Účastníkom vzdelávacej aktivity boli poskytnuté informácie o najnovších postupoch
v škôlkarskej výrobe a umelej obnove lesa s ohľadom na meniace sa environmentálne podmienky a
celkovú nákladnosť týchto činností.
V roku 2007 sa uskutočnili 2 vzdelávacie akcie s celkovou účasťou 48 zamestnancov lesného
hospodárstva SR.

5.5

Medzinárodné programy a projekty

V oblasti medzinárodnej spolupráce a zahraničných stykov v roku 2007 NLC Zvolen
zachovávalo kontinuitu celkového smerovania NLC s dôrazom zaradenia sa do integračných štruktúr
Európskeho a svetového výskumného priestoru (ERA) v pozícii rovnocenného profesionálneho
partnera. Svoju stratégiu v oblasti medzinárodnej spolupráce a zahraničných stykov začalo NLC–LVÚ
Zvolen modelovať tak, aby sa využil potenciál ťažiskových medzinárodných organizácií,
profesionálnych väzieb, existujúcich konzorcií, aby sa posilnila integrácia predovšetkým na európskej
úrovni transnacionálnou a regionálnou spoluprácou v oblasti vedy a výskumu a následnou účasťou
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vo vedeckých konzorciách zahraničných projektov. V roku 2007 sa NLC stalo národným kontaktným
bodom pre tematické priority „Environment“ a „Energy“ v 7. rámcovom programe EÚ s prepojením
na Lesnícku technologickú platformu v Bruseli a Styčné kancelárie pre výskum v Bruseli (CZELO,
POLSCA). V spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom sa NLC–LVÚ Zvolen aktívne
zapojil do medzinárodnej klastrovej iniciatívy (CLOE – Clusters Linked over Europe) s cieľom
etablovania lesnícko-drevárskej skupiny v Banskobystrickom regióne prostredníctvom podpory
transferu znalostí z partnerských regiónov, prepojením väzieb výskum – akademická sféra –
podnikateľské prostredie.
NLC naďalej v roku 2007 realizoval aktivity vyplývajúce z členstva v Európskom lesníckom
ústave (EFI) a jeho projektových centrách (CONFOREST, INNOFORCE), pracovných skupinách
IUFRO a COST, FAO, UNFF, EHK OSN, MCPFE, TBFRA, EUROSTAT, EPPO a pod.
Projekty 6. rámcového programu
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Od spustenia prvého rámcového programu pre Rozvoj, výskum a technológie v r.oku1984 EÚ
zohrala vedúcu úlohu v predkladaní a implementácii multidisciplinárneho výskumu a kooperatívnych
aktivít v Európe aj za jej hranicami. 6. rámcový program sa zameral na integráciu európskej vedy
a výskumu, na progresívne integrovanie aktivít tak, aby sa Európa mohla sústrediť na menší počet
tematických výskumných priorít.
Názov projektu:

CECILIA – Central and Eastern Europe Climate Change
Impacts and Vulnerability Assessment

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

NLC–LVÚ Zvolen
RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.
2006 – 2009
3 500 tis. Sk
997 tis. Sk

Cieľom projektu je získať najnovšie poznatky v oblasti hodnotenia dopadov klimatických
zmien na vybrané oblasti v strednej a východnej Európe. Dôraz je kladený na regionálne klimatické
modelovanie v sieti 10x10 km. Projekt zahŕňa výskum v oblasti hydrológie, kvality a manažmentu
vody, kvalitu ovzdušia, poľnohospodárstvo a lesníctvo.
Hlavné aktivity v roku 2007:
V rámci projektu CECILIA NLC koordinuje aktivity pracovnej skupiny 6 – Poľnohospodárstvo
a lesníctvo. Na riešení úloh sa podieľajú organizácie z Čiech, Rakúska, Maďarska, Poľska, Rumunska,
Bulharska. Problematika dopadov zmien klímy na lesy je riešená na území SR. Značná časť aktivít
v roku 2007 spočívala v koordinácii prác jednotlivých skupín a kompilácii správ za jednotlivé
Deliverables, ako aj priebežnej správy po prvom roku riešenia. V roku 2007 boli pracovnou skupinou
6 odoslané dva Deliverables. V spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave sme
prispievali k aktivitám pracovnej skupiny 5 – Dopady klimatických zmien na hydrológiu. Z aktivít
realizovaných v oblasti lesníckeho výskumu v roku 2007 uvádzame nasledovné:
• Bola hodnotená rastová odozva buka a smreka na klimatické gradienty a vyhodnotený dopad
zmeny klímy na rast týchto drevín. Obdobná analýza bola realizovaná pomocou rastového
simulátora SIBYLA.
• Bolo spracované hodnotenie dopadov zmeny klímy na populačnú dynamiku podkôrneho hmyzu
(Ips typographus) v rámci celého územia Slovenska. Boli vymedzené oblasti, v ktorých dôjde
v časových horizontoch 2015, 2045 a 2075 k objaveniu ďalších generácií tohto škodcu.
Pre uvedené obdobia bola spracovaná prognóza zmeny distribučného areálu mníšky veľkohlavej
(Lymantria dispar). Bolo hodnotené riziko defoliácie pre buk cerový a dub.
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Názov projektu:

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

TreeBreedEx – funkčná modelová sieť šľachtenia lesných drevín
pre konkurencieschopné, multifunkčné a trvalo udržateľné lesné
hospodárstvo EÚ (Kontrakt Európskej komisie RICA026076)
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Roman Longauer, CSc.
2006 – 2010
69,7 tis. €
546 tis. Sk

V rámci 6. rámcového programu EÚ je projekt súčasťou špecifického programu
pre štruktúrovanie európskeho výskumného priestoru. Náklady na jeho riešenie hradí Európska
komisia. Projekt má 28 partnerov, jeho celkový rozpočet je 2,8 mil. €.
Účelom projektu je vytvorenie centra pre šľachtenie lesných drevín EÚ. Čiastkové ciele sú:
• posilniť spoluprácu a komplementaritu subjektov v oblasti šľachtenia lesných drevín,
• zvýšiť excelenciu v súvisiacich výskumných a vývojových činnostiach,
• integrovať výsledky šľachtenia lesných drevín do kooperačných programov,
• vzájomne sprístupniť existujúcu infraštruktúru spoluriešiteľských inštitúcií.
Podrobnejšie informácie o aktivitách a priebežných výsledkoch sa nachádzajú na oficiálnej
internetovej stránke projektu: http://treebreedex.mediasfrance.org.
Hlavné aktivity v roku 2007:
•
•
•
•
•
•
•

účasť na seminári zameranom na štruktúru databáz, vznikajúcich v rámci projektu (Zaragoze, apríl
2007). Zástupca NLC prezentoval koncept databázy šľachtiteľských populácií, vytvorený
na základe prieskumu medzi partnermi projektu,
účasť na výročnej konferencii projektu v Jarvänpaa vo Fínsku (jún 2007),
spoluúčasť na príprave a zapojenie sa do dokumentácie existujúcej infraštruktúry pre šľachtenie
lesných drevín,
spolupráca pri príprave a zapojenie sa do dokumentácie šlachtiteľských programov v EÚ,
účasť na dokumentácii šľachtiteľských stratégií a právnych predpisov regulujúcich použitie
šľachteného materiálu lesných drevín v EÚ,
účasť a 2 prezentácie o zakladaní a reprodukčných procesoch v semenných sadoch na konferencii
Seed Orchards v Umea, Švédsko, 26.–28. septembra 2007,
zdokladovanie nákladov a vyúčtovanie prvého roku riešenia projektu.

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

Invázne druhy v lesných ekosystémoch EÚ, FORTHREATS
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Andrej Kunca, PhD.
2007 – 2009
229 tis. Sk
68 tis. Sk

Hlavné aktivity v roku 2007:
•

•

Meeting krajín zúčastnených na riešení medzinárodného VTP z 6. rámcového programu EÚ –
FORTHREATS (European Network on Emerging Diseases and Invasive Species Threats
to European Forest Ecosystems), 4.–7. 2. 2007, Uppsala, Švédsko, cieľom stretnutia bolo
predstaviť jednotlivých členov projektu a rozdeliť úlohy na dobu riešenia 2 roky, riešenie projektu
bude spočívať prevažne v zostavovaní zoznamu inváznych organizmov, možnostiach prenosu
a možnostiach regulácie zavlečenia, resp. eradikácie organizmov.
Účasť na 2. pracovnom rokovaní k medzinárodnému VTP z 6. RP EÚ – FORTHREATS
(European Network on Emerging Diseases and Invasive Species Threats to European Forest
Ecosystems), 25.–29. 9. 2007 Brno, Česká republika. Cieľom stretnutia bolo vytvoriť prvú verziu
inváznych druhov húb pre jednotlivé krajiny Európy. Na stretnutí účastník prispieval do diskusií
pri brainstormingu ohľadom štruktúry databázy, pathways inváznych druhov, metód zisťovania,
kontroly a eradikácie. V rámci rokovaní účastník získaval informácie o evidencii škodlivých
činiteľov a inváznych druhov v okolitých krajinách Európy a ponúkol aj slovenský model (L116,
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poradenstvo). Tieto informácie sú významné pri zjednocovaní národných metodík, aby získané
údaje boli aj navzájom porovnateľné.
Účasť na lesníckom paneli EPPO „Panel on Quarantine Pests for Forestry Portugalsko, Lisabon
20.–23. 3. 2007. Európska organizácia ochrany rastlín (European Plant Protection Organisation –
EPPO) je medzivládnou organizáciou, ktorá je zodpovedná za kooperáciu ochrany rastlín
v európskom a stredozemnom priestore. Podľa Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín
(International Plant Protection Convention – IPPC) je EPPO regionálna organizácia ochrany
rastlín pre Európu (Regional plant protection organization – RPPO). EPPO bolo založené
v r. 1951, pôvodne malo 15 členov, v súčasnosti je to 48 štátov Európy. Panel diskutoval
o lesných škodcoch zahrnutých do „Varovného zoznamu“ (Alert List) EPPO a odporučil vylúčiť
z tohto zoznamu druhy Corythucha arcuata, Scolytus schevyrewi a Brenneria quercina, pridať Ips
pertubatus. Panel zhodnotil fytosanitárnu situáciu v lesníctve v krajinách EPPO so záverom, že
okrem introdukovaných druhov ako sú Bursaphelenchus xylophilus, Anoplophora chinensis,
Anoplophora glabripennis a Agrilus planipennis, aj pôvodné škodlivé druhy sa stávajú väčšou
hrozbou v klimatickej zmene v regióne EPPO.

Projekty 7. rámcového programu
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
7. rámcový program (2007–2013) koordinuje aktivity v oblasti výskumu, vývoja technológií
a demonštračných aktivít, je hlavným nástrojom podporujúcim vytvorenie Európskeho výskumného
priestoru (ERA), tvoria ho 4 špecifické programy: Spolupráca, Nápady, Ľudia, Kapacity. Dopĺňajú
ho aktivity Spoločného výskumného centra (JRC) a špecifického programu EURATOM.
V rámci prvej výzvy 7. RP NLC–LVÚ Zvolen predložilo 5 projektov: RNDr. Tomáš Hlásny,
PhD. – RACE 2040, Ing. Roman Longauer, CSc. – WOODENERGY, Ing. Zuzana Sarvašová, PhD. –
NatuRe-MaPSS, Ing. Rastislav Raši, PhD. – FLYHABITATS, Ing. Milan Zúbrik, PhD. – Ing. Ingrid
Kriššáková – ENV-NCP-TOGETHER.
Negociáciou prešiel projekt ENV-NCP-TOGETHER, typ projektu CA, v konzorciu 23
partnerov z 23 krajín (za SR: Ing. Milan Zúbrik, PhD., Ing. Ingrid Kriššáková).
Projekty INTERREG
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedná riešiteľka:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Trvalo udržateľné využívanie uzatvorených skládok odpadov
SUFALNET (Sustainable use of former and abandoned landfills)
NLC–LVÚ Zvolen
RNDr. Slávka Tóthová, PhD.
2005 – 2007
39,7 tis. €
41,7 tis. €

Medzinárodný projekt SUFALNET – Trvalo udržateľné využívanie uzatvorených skládok
odpadov (Sustainable use of former and abandoned landfills) bol schválený v rámci podpory
INTERREG IIIC pre obdobie 2005–2007 ako sieťový projekt – Network. Na projekte sa zúčastnilo 22
partnerov z 12 štátov Európskej únie. Cieľom európskej siete SUFALNET bolo zozbierať poznatky
a skúsenosti dostupné v štátoch EÚ o využívaní a starostlivosti o uzatvorené skládky odpadov.
Projekt SUFALNET priniesol pre Slovensko nové pohľady na riešenie problematiky starých
skládok odpadov. V priebehu 3 rokov boli partnerom projektu predstavené, či už formou prezentácií
alebo priamych ukážok v teréne, desiatky úspešných príkladov starostlivosti o uzatvorené skládky
odpadov s následným využitím území v prospech komunít.
NLC predstavilo partnerom projektu možnosti zalesnenia povrchu skládok, ktoré významnou
mierou prispievajú k tzv. samočistiacim procesom v telese skládky a okolitom území. Pretože štáty
EÚ nemajú dostatok financií na sanáciu všetkých identifikovaných starých skládok, zalesnenie je
v určitých prípadoch ekonomicky efektívnou a z pohľadu ochrany prostredia vhodnou metódou.
Priebeh spolupráce a výsledky projektu sú uvedené na webových stránkach:
www.endreportsufalnet.net a www.sufalnet.net.
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Hlavné aktivity v roku 2007:
•
•
•
•
•

•

účasť na seminári v Poznani v Poľsku (máj 2007) a záverečnom seminári projektu v Bruseli
(november 2007),
spolupráca pri vypracovaní modelových stratégií pre monitoring a organizáciu starostlivosti
o uzatvorené skládky odpadov,
spolupráca pri vypracovaní modelovej stratégie pre opätovné využitie rozsiahlych území starých
uzatvorených skládok odpadov v členských štátoch EÚ,
správa o lesníckych rekultiváciách skládok odpadov na Slovensku pre zahraničných partnerov
(Forestry reclamation of landfill site in Košice),
informovanie odbornej verejnosti na Slovensku o aktuálnych poznatkoch získaných v projekte
SUFALNET na medzinárodnej konferencii STU Bratislava TOP 2007 (Budúcnosť uzatvorených
skládok odpadov v EÚ) a na medzinárodnom seminári SPU Nitra (Medzinárodné skúsenosti
z rekultivácie starých environmentálnych záťaží),
vypracovanie záverečnej správy a finančnej správy po audite MH SR.

Projekty ODA
Ministerstvo zahraničných vecí 1. januára.2007 zriadilo Slovenskú agentúru pre medzinárodnú
rozvojovú spoluprácu, ktorá zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s riadením a administráciou
projektového cyklu národného programu ODA (Oficiálna rozvojová pomoc).
Prijatím SR za člena OECD (2000) a následne vstupom SR do EÚ (2004) sa SR zaradila do
spoločenstva tridsiatich najvyspelejších krajín sveta a prihlásila sa k spoločným hodnotám vyspelých
demokratických krajín, medzi ktoré patrí spoluzodpovednosť za globálny rozvoj a solidarita medzi
ľuďmi. Teritoriálne priority boli schválené v Strednodobej koncepcii SR (2003–2008), ide o 13 krajín
v 3 regiónoch – západný Balkán (Srbsko a Čierna Hora, Macedónsko, Albánsko, Bosna
a Hercegovina), Afrika (Keňa, Sudán, Mozambik) a Ázia (Afganistan, Mongolsko, Kazachstan,
Tadžikistan, Uzbekistan, Kirgizsko). Z uvedených krajín má špeciálne postavenie Srbsko a Čierna
Hora.
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Posilnenie znalostí a infraštruktúry pre obnovu a ochranu lesov
v Srbsku v rámci Oficiálnej rozvojovej pomoci SR SlovakAid
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Roman Longauer, CSc.
2006 – 2008
3 495 tis. Sk
1 702 tis. Sk

Účelom projektu je posilnenie infraštruktúry a znalostí odborníkov zabezpečujúcich:
• sledovanie poškodenia a koordináciu ochrany lesov,
• dohľad nad lesným reprodukčným materiálom a jeho zdrojmi,
• splnenie medzinárodných štandardov v oblasti ochrany a obnovy lesov v Srbsku.
Projekt je financovaný z Oficiálnej rozvojovej pomoci SR SlovakAid., Fondu Bratislava –
Belehrad. Spoluriešiteľmi a konečnými príjemcami pomoci SR v Srbsku sú Lesnícky ústav Belehrad
a Ústav nížinného lesníctva a životného prostredia Novi Sad. Na riadení projektu sa podieľa
Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva Srbskej republiky.
Hlavné aktivity v roku 2007:
•
•

obstaranie a nákup technického vybavenia pre konečných príjemcov pomoci v Srbsku,
organizácia 2 celoštátnych odborných seminárov:
- Systém pre lesný reprodukčný materiál v Srbsku – Aktuálny stav a perspektívy, Belehrad,
6. august 2007;
- Monitorovanie poškodenia lesov a ochrana lesov v Srbsku – Aktuálny stav a perspektívy,
Belehrad, 7. august 2007;
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v spolupráci s príjemcami pomoci a Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného
hospodárstva Srbska sa dohodla štruktúra a vytvorili prototypy celoštátnych informačných
systémov o poškodení lesov a realizovaných opatreniach v ochrane lesa a lesnom reprodukčnom
materiáli a jeho zdrojoch, spĺňajúceho požiadavky Schémy OECD pre lesný reprodukčný
materiál.

Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
Názov projektu:
Budovanie kapacít súkromného sektora pre trvalo udržateľné
obhospodarovanie lesov v Srbskej republike
Riešiteľský ústav:
NLC–ÚLZI Zvolen
Zodpovedná riešiteľka:
Ing. Zuzana Kmeťová
Doba riešenia:
2006 – 2008
Plánované náklady:
3 382 tis. Sk
Skutočné náklady:
2 090 tis. Sk
Projekt č. NPOA/G44/2005 je zameraný na podporu a budovanie kapacít súkromného sektora
pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov v Srbskej republike. Jeho hlavným cieľom je v súlade
s princípmi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov navrhnúť zjednodušenú rámcovú metodiku
plánovania v lesoch súkromných vlastníkov Srbska a na jej základe vypracovať pilotný lesný
hospodársky plán pre záujmové územie Prijepolje. 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.
Hlavné realizované výstupy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

návrh modelových stanov združenia súkromných vlastníkov lesov v srbskom jazyku,
socio-ekonomický prieskum medzi súkromnými vlastníkmi lesov v pilotnom území,
analýza súčasného systému plánovania v lesoch Srbska s dôrazom na plánovanie v lesoch
súkromných vlastníkov,
SWOT analýza a finančno-ekonomické zhodnotenie súčasného systému plánovania v lesoch
súkromných vlastníkov,
vypracovanie dokumentu Terms of Reference, ktorý vymedzuje pôsobnosť poradenského centra,
nákup prístrojového vybavenia pre terénne práce,
nákup satelitných snímok pre inkriminované územie,
nákup kancelárskeho vybavenia poradenského centra,
zhodnotenie stavu lesa založené na leteckých snímkach a výsledkoch terénneho zisťovania,
následné spracovanie údajov do databázy a GIS (súčasť metodiky)
- spracovanie terénnych vzoriek a vyhodnotenie stanovištných a ekologických pomerov
na skusných plochách v nasledovných katastrálnych územiach: Dzurovo, Izbican, Djurasici,
Causevici, Seljane, Zvijezd, Osoje, Seljasnica, Ratajska reka, Donje babine, Gornje babine,
Jabuka, Vrbovo, Crkveni Toci,
- digitálne mapy za katastrálne územia Djurasici, Seljane, Donje Babine, Gusinje-Suvi Do,
Serbetovac, Savin Lakat a Crni Vrh-Kamena Gora v mierke 1: 5000,
návrh odporúčaní pre manažment súkromných lesov (súčasť metodiky),
sortimentačné tabuľky pre dreviny buk, dub letný, borovica čierna, borovica sosna, smrek a jedľa
(súčasť metodiky),
zjednodušená rámcová metodika plánovania pre lesy súkromných vlastníkov,
vypracovanie pilotného lesného hospodárskeho plánu, jeho tlač a distribúcia dotknutým
súkromným vlastníkom lesov,
vytvorenie poradenského centra pre súkromných vlastníkov lesov v Srbsku patriaceho
pod Institute for Forestry (Institut za Šumarstvo) v Belehrade,
príprava tréningových materiálov pre personál poradenského centra,
vytvorenie a sprevádzkovanie vlastnej webovej stránky poradenského centra.
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Realizované ZPC, semináre a pracovné cesty srbských expertov v SR:
•
•
•
•
•
•
•

ZPC – Ing. Kmeťová, Ing. Kučera, Ing. Valach, Ing. Hatala; Srbsko (Belehrad, Prijepolje); 12.–
16. 3. 2007,
ZPC – Ing. Kmeťová, Ing. Kučera, Ing. Valach, Ing. Hatala; Srbsko (Prijepolje); 30. 4.–4. 5. 2007,
Pracovná cesta srbských expertov Dr. Ratknica a Dr. Rakonjaca v SR (seminár k metodike);
Zvolen; 11.–15. 6. 2007,
Pracovná cesta srbského experta Dr. Ratknica v SR; Zvolen; 26. 8.–1. 9. 2007,
ZPC – Ing. Kučera, Ing. Valach, Ing. Hatala; Srbsko (Belehrad, Prijepolje); 8.–12. 10. 2007,
Pracovná cesta srbského experta Dr. Ratknica v SR; Zvolen; 26.–30. 11. 2007,
ZPC – Ing. Kmeťová, Ing. Kučera, Ing. Hatala, Ing. Valach, Ing. Ruman, Ing. Dobias,
Ing. Halvoň; Srbsko (Belehrad); 11.–14. 12. 2007,
- účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii Integral Protection of Forests-ScientificTechnological Platform – prezentácia projektu, posterová prezentácia NLC a NLC–ÚLZI Zvolen;
Srbsko (Belehrad); 12. 12. 2007,
- školiaci seminár pre personál poradenského centra; Srbsko (Belehrad); 13. 12. 2007.

Iné projekty
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Vývoj ekologických metód boja s lesnými škodcami, založených
na SIT (modelový druh Ips typographus L.)
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Jozef Vakula
2003 – 2008
7 tis. €
4,5 tis. €

Projekt je financovaný Medzinárodnou organizáciou pre atómovú energetiku (IAEA Viedeň,
oddelenie nukleárnej vedy a aplikácie) a skúma vplyv odlišných dávok gama žiarenia, ktorého
zdrojom je kobalt 60 na sterilitu lykožrúta smrekového a jej následnú dedičnosť. Cieľom je otestovať
tento spôsob ako jednu z budúcich možností ekologického boja proti lykožrútovi smrekovému, ale
i ostatným druhom podkôrnikov.
Hlavné aktivity v roku 2007:
•

•
•
•

počas jarného rojenia sa odchytil dostatočný počet živých a nepoškodených imág lykožrúta
smrekového, ktoré sa vytriedili na dve skupiny podľa pohlavia, následne boli uskladnené
v chladničke a po dvoch dňoch boli samce ožiarené dávkou 20 a 40 Gy v Bratislave (pracovisko
SAV, Slovenský metrologický ústav),
po vystavení samcov konkrétnej dávke žiarenia sa založil ožiarený a neožiarený chov (kontrola),
keď sa do jednej chovnej nádoby vypustilo 10 ožiarených samcov a 20 neožiarených samíc alebo
10 neožiarených samcov a 20 neožiarených samíc,
kontinuálne prebiehal i sendvičový pokus, kde sa sledovalo správanie a schopnosť ožiarených
samcov konkurovať neožiareným samcom pri párení,
vyhodnotil sa vplyv dávky žiarenia na niektoré chovné parametre lykožrútov (počet požerkov,
počet kladených vajíčok, dĺžka chodieb, správanie pri párení) a ich schopnosť konkurovať
neožiareným jedincom.

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

Ochrana diverzity lesných biotopov v Národnom parku Slovenský
raj, LIFE04NAT/SK/000244
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Andrej Gubka
2004 – 2008
44 tis. €
270 tis. Sk
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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).
Hlavné aktivity v roku 2007:
•
•
•
•
•

v Spišskej Novej Vsi bolo 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 boli zakúpené feromónové odparníky podľa žiadosti užívateľov, ktoré boli zaslané
na ústredie NP a použité v lapačoch zakúpených a používaných v roku 2005,
v roku 2007 (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 zaslané na LOS Banská Štiavnica,
okrem toho boli odbery z 29-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:

Microsporidická transmisia v populácii mníšky veľkohlavej
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
2004 – 2008
66 tis. Sk
36 tis. Sk

Projekt je zameraný na testovanie schopnosti Nosema lymantriae – špecifického
entomopatogéna mníšky veľkohlavej v prírodných podmienkach infikovať a usmrcovať húsenice
škodcu. Patogén odobraný z prírodných podmienok Slovenska sa umelo množí v laboratóriách USDA
v USA. Odtiaľ sa transportuje do entomologických laboratórií univerzity BOKU vo Viedni, kde sa
ním infikujú húsenice škodcu v umelom chove. Terénne pokusy sa vykonávajú na Slovensku
v regulovaných podmienkach.
Hlavné aktivity v roku 2007:
•

•

•

Pripravili a zrealizovali sa terénne experimenty, ktoré prebiehali v máji 2007. 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 tohto škodcu. Chov húseníc zabezpečila
univerzita BOKU Viedeň. Založenia experimentu sa zúčastnili aj pracovníci viedenskej
univerzity. V každom boxe boli umiestnené infikované aj neinfikované húsenice v rôznom
pomere. Zber húseníc sa vykonal koncom mája a začiatkom júna celkove v troch termínoch (vždy
sa vyprázdnilo 5 boxov). Húsenice sa previezli do laboratórií BOKU Viedeň, kde bola realizovaná
ich analýza.
Autori projektu sa zúčastnili dvoch významných podujatí, 18th USDA Interagency Research
Forum on Invasive Species, 9.–12. január 2007, Annapolis, MD, USA a IUFRO Conference
"Natural enemies and other multi-scale influences on forest insects", 9.–14. september 2007,
Viedeň, kde predniesli informáciu o realizovanom projekte formou referátov.
Pripravil sa manuskript článku Quantifying horizontal transmission of a microsporidian pathogen
of the gypsy moth, Lymantria dispar (Lep., Lymantriidae) in field cage studies a bol zaslaný
na publikovanie do systému Elsevier.
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Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Produkcia a energetické využitie biomasy intenzívnych porastov
rýchlorastúcich drevín na Bani Nástup
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Milan Oravec, CSc.
15. 4. 2007 – 15. 12. 2007
300 tis. Sk
383 tis. Sk

Hlavné aktivity v roku 2007:
Identifikovali sa lokality vhodné na založenie pokusných plôch rýchlorastúcich drevín a navrhol
sa postup ich zakladania. Vypracoval sa projekt zalesnenia a postup obhospodarovania v 1. roku
po založení porastov. Merali sa produkčné charakteristiky jestvujúcich porastov. Vypracovala sa
správa o riešení v roku 2007.
Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ :
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Rozvoj harmonizácie metód na stanovovanie sekvestrácie uhlíka
v lesoch Európy – MASCAREF
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Tibor Priwitzer, PhD.
2007 – 2009
10 tis. €
0 Sk

Medzinárodný projekt MASCAREF – Rozvoj harmonizácie metód na stanovenie sekvestrácie
uhlíka v lesoch Európy bol schválený na obdobie riešenia VI/2007-VI/2009. Zadávateľom projektu je
Európske výskumné centrum (JRC Ispra, Taliansko). Na projekte sa zúčastňuje celkovo 10 partnerov
reprezentujúcich 10 štátov Európskej únie. Hlavný cieľ projektu je rozvinúť systémy monitorovania
sekvestrácie uhlíka v lesoch EÚ. Riešenie projektu má pomôcť pri posilňovaní harmonizácie
existujúcich národných inventarizačných systémov, čím sa uspokoja požiadavky medzinárodného
monitorovania a vykazovania záchytov a zdrojov skleníkových plynov. Riešenie projektu si tiež kladie
za cieľ vylepšiť porovnateľnosť, transparentnosť a presnosť odpočtovania údajov o skleníkových
plynoch (GHGs) v sektore využívania krajiny a lesníctva (LULUCF) v členských štátoch EÚ.
Hlavné aktivity v roku 2007:
Riešenie projektu v roku 2007 bolo zamerané na získavanie a triedenie dostupných
inventarizačných zdrojov a údajov v podmienkach SR.
Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

EUFGIS – Európsky informačný systém pre lesné genetické
zdroje (Kontrakt EK RESGEN 2005/009)
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Roman Longauer, CSc.
2007 – 2010
37,9 tis. €
70 tis. Sk

Projekt sa rieši v rámci Programu EÚ pre ochranu, charakterizáciu, uchovanie a využitie
genetických zdrojov v poľnohospodárstve (GENRES) podľa nariadenia Rady ES 870/2004.
Koordinuje ho medzivládna organizácia Bioversity International, sídliaca v Ríme.
Spoluriešiteľmi sú britský Forest Research, rakúske Spolkové centrum pre výskum a vzdelávanie
v lesníctve, dánska Štátna služba pre lesníctvo a ochranu prírody, francúzsky Národný ústav
pre poľnohospodársky výskum, Slovinský lesnícky ústav a NLC vo Zvolene. Riešenie projektu začalo
v marci 2007. Európska komisia projekt financuje v rozsahu 50 %. Príspevkom NLC do projektu
EUFGIS sú činnosti zabezpečované v rámci kontraktu medzi MP SR a NLC, úloha „Zachovanie
genetických zdrojov a biodiverzity“.
Čiastkové ciele projektu sú:
1. Vytvoriť trvalý internetový európsky informačný systém o lesných genetických zdrojoch.
2. Založiť sieť pre národnú inventarizáciu lesných genetických zdrojov a naplniť informačnú
databázu.
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3. Vypracovať minimálne požiadavky na ochranu lesných genetických zdrojov.
4. Sprístupniť harmonizované údaje o objektoch slúžiacich na ich ochranu pre aspoň
20 najdôležitejších európskych drevín.
5. Zabezpečiť školiacu činnosť pre národné kontaktné body, týkajúcu sa dokumentácie lesných
genetických zdrojov.
Podrobnejšie informácie o aktivitách, partneroch a priebežných výsledkoch sa nachádzajú
na http://www.bioversityinternational.org/networks/euforgen/EUFGIS
/Background_documents/EUFGIS_summary.pdf.
Hlavné aktivity v roku 2007:
•
•

•

účasť na úvodnom stretnutí riešiteľského kolektívu a vypracovanie podrobného harmonogramu
riešenia projektu (apríl 2007),
spoluorganizácia pracovného stretnutia národných kontaktných bodov zo 40 štátov
„Dokumentácia opatrení na ochranu lesných genetických zdrojov v Európe“. Cieľom stretnutia
bolo oboznámiť národných delegátov členských štátov EÚ, pridružených štátov EÚ, EZVO a
Ukrajiny s projektom EUFGIS, ako aj spôsobom, akým by mal vzniknúť európsky informačný
systém o lesných genetických zdrojoch,
dohodnutie špecifikácií a architektúry informačného systému.

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Názov úlohy:
PAWS – pedagogické aktivity
v lese, koncept seminárov pre
lesníkov
Koordinačné pracovisko:
DAAD – Deutsche Andestallte
Akademie, Nemecko
Doba riešenia:
1. 10. 2004 – 31.3. 2007
Riešiteľský ústav:
NLC–ÚLPV Zvolen
Zodpovedná riešiteľka:
Ing. Ľudmila Marušáková
Plánované náklady:
395 tis. Sk
Skutočné náklady:
395 tis. Sk
V rámci riešenia skúšobnej a záverečnej fázy projektu PAWS
prešli vytvorené produkty testovaním prostredníctvom pilotných kurzov lesnej pedagogiky, na ktorých
sa celkovo zúčastnilo 57 účastníkov. Tieto výstupy projektu (koncepcia seminárov, učebnica
a multimediálny výučbový CD-ROM) budú slúžiť lesníkom pri realizácii praktických aktivít lesnej
pedagogiky. Počas testovacích seminárov bol celkový plán i jednotlivé produkty odskúšané a overené
v praxi. Na základe vytvoreného konceptu bola celá štruktúra kurzu rozdelená na tri vzdelávacie
semináre – základný, nadstavbový a záverečný. Semináre boli realizované prezenčnou formou a
dopĺňajú ich dve obdobia samoštúdia, kedy majú účastníci k dispozícii interaktívny CD-ROM
a učebnicu. Prostredníctvom týchto pomôcok budú zostavovať virtuálne i reálne scenáre vlastných
lesných vychádzok, ktoré následne môžu realizovať pre vybrané cieľové skupiny. Dôležité aspekty
hodnotenia prostredníctvom pilotných školení sa týkali seminárového kurzu a jeho usporiadania, ako
aj didaktickej hodnoty a praktickosti cvičebnice a výukového CD-ROM-u. Tieto výsledky vytvorili
spoločný základ pre záverečnú fázu práce, v ktorej boli produkty dolaďované. Záverečné úpravy boli
zrealizované aj v koncepte seminára a v učebnici, a to v jednotlivých jazykových verziách. Materiál
bol obohatený o ďalšie informácie a texty. Okrem uvedených posledných úprav sa uskutočnil
záverečný kongres, určený lesníkom, ako aj zástupcom najvyšších orgánov v oblasti lesného
hospodárstva, ktorý sa konal v dňoch 22.–23. marca 2007 v Gmundene v Rakúsku. Zároveň sa
pripravila záverečná hodnotiaca správa projektu.
Názov projektu:
Koordinačné pracovisko:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedná riešiteľka:
Doba riešenia:

Jazyk značiek a signálov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci v drevárskom priemysle – LANSAWOOD
Lesnícka univerzita Sofia, Bulharsko
NLC–ÚLPV Zvolen
Mgr. Dagmar Sélešová
1. 12. 2007 – 31. 5. 2009
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Plánované náklady:
Skutočné náklady:

30 tis. Sk
45 tis. Sk

Pilotný projekt je zameraný na poskytnutie metodológie a vytvorenie študijných materiálov
v rámci celoživotného vzdelávania pre študentov stredných odborných škôl, univerzitných študentov
a odborníkov z praxe – malé a stredné podniky v drevárskom priemysle v oblasti jazyka bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci. Cieľom je ďalšie vzdelávanie súčasných a budúcich profesionálov,
pracujúcich v drevárskom priemysle za účelom zvýšenia ich kvalifikácie v danej oblasti a vytvorenia
produktívnejšieho pracovného prostredia v súlade s cieľmi Stratégie spoločenstva na roky 2007–2012.
Najdôležitejšie inovácie projektu:
•
•
•
•

komplexný teoretický návrh Európskeho spoločného systému značiek a signálov v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v drevárskom priemysle pre určené cieľové skupiny,
vzdelávací produkt s využitím e-learningu bude vytvorený na základe prípadových štúdií
pre rôzne stupne odborných vedomostí,
bude zavedený rozdielny prístup vo vzdelávaní cieľových skupín,
testovací kurz vzdelávania s využitím e-learningu pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci na stredných a vysokých školách.

Špecifické ciele projektu:
1. Vyškoliť ľudské zdroje pre vysokokvalitné, výkonné využitie a aplikáciu systému
značiek a signálov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom vytvorenia
vzdelávacích nástrojov.
2. Zlepšiť špecifickú kvalifikáciu profesionálov v drevárskom priemysle prostredníctvom vytvorenia
interaktívneho multimediálneho produktu, založeného na prípadových štúdiách a rozdielnom
prístupe vo vzdelávaní určených cieľových skupín.
3. Partneri budú spolupracovať pri vypracovaní jednotnej vzdelávacej metodiky.
4. Poskytnúť odborný tréning pre cieľové skupiny.
5. Upozorniť odbornú prax a študentov na veľký význam systému značiek a znamení v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a jeho vhodné uplatnenie v praxi.
17. decembra 2007 sa uskutočnilo prvé medzinárodné stretnutie partnerov v Sofii, Bulharsko.
Na stretnutí partneri odsúhlasili projektový plán úloh na obdobie december 2007–marec 2008.
Z rokovania na stretnutí vyplynuli úlohy, za ktoré je každý partner zodpovedný tak, ako je to uvedené
v pláne. Na základe aktivít zrealizovaných do marca 2008 budú prerokované a stanovené ďalšie úlohy.
Partneri sa na stretnutí dohodli na vytvorení webovej stránky projektu, bude vytvorená informačná
brožúra vo všetkých partnerských jazykoch a tiež power-pointová prezentácia v rámci diseminácie.
Partneri v súčasnosti pracujú na vytvorení správy o medzinárodných predpisoch týkajúcich sa
bezpečnostných značiek a signálov, smerníc v národnej legislatíve.

5.6

Vzdelávacie programy a projekty

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedná riešiteľka:
Doba riešenia úlohy:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:
•
•

Public relations (PR), prezentácia lesníctva, výstavy
NLC–ÚLPV Zvolen
Ing. Ľudmila Marušáková
1. 1. 2007 – 31. 12. 2007
910 tis. Sk
913 tis. Sk

Prostredníctvom systematickej činnosti a na základe rezolúcie L1 Ministerskej konferencie
o ochrane lesov v Európe boli zabezpečené aktivity smerujúce k propagácii a zlepšeniu imidžu
lesníctva, podpora komunikácie medzi odbornou a laickou verejnosťou vo vzťahu k lesníctvu.
Bola zabezpečená činnosť pracovnej skupiny pre koordináciu lesníckej komunikácie na základe
schváleného plánu činnosti.
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•
•
•
•
•
•

Bol vypracovaný projekt Lesnícke dni, bola zabezpečená príprava, realizácia a koordinácia
projektu a informačné a propagačné materiály vrátane vyhodnotenia mediálnych aktivít
i vyhodnotenia priebehu podujatí.
Bola zabezpečená propagácia lesnej pedagogiky, metodické riadenie programu lesnej pedagogiky,
stretnutie lesných pedagógov, zabezpečovanie kurzov lesnej pedagogiky a práce s verejnosťou.
Bola zabezpečená evidencia certifikovaných lesných pedagógov, vedenie štatistiky o činnosti
v oblasti práce s verejnosťou.
Bola zabezpečená propagácia lesníctva na výstavách Drevo – Les 2007 a Veda – Technika –
Vzdelávanie v priestoroch Výstaviska Agrokomplex v Nitre.
Prostredníctvom elektronického hlasovania sa realizuje prieskum verejnej mienky o lesníctve.
Bol vypracovaný medzinárodný projekt v oblasti práce s verejnosťou – „Forest pedagogics
towards a sustainable development“ a projekt prostredníctvom programu Agentúry na podporu
výskumu a vývoja s názvom „Multimediálny CD-ROM a projektové vyučovanie ako nástroj
na popularizáciu výsledkov vedy v oblasti lesníctva a ekológie“ a projekt „Propagácia vedy a
výskumu v LH“.

Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedná riešiteľka:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:
•

•
•
•
•
•
•

Celoživotné vzdelávanie v LH
NLC–ÚLPV Zvolen
Ing. Ľudmila Marušáková
1. 1. 2007 – 31. 12. 2007
3 290 tis. Sk
3 290 tis. Sk

Bolo zabezpečené preverenie odborných vedomostí v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z., vyhlášky
č. 441/2006 Z. z., 451/2006 Z. z., 571/2004 Z. z. a pokynov MP SR – sekcie lesníckej (Skúšky
odborných lesných hospodárov, Overenie odbornej spôsobilosti pre prácu s lesným reprodukčným
materiálom, Overenie odbornej a technickej spôsobilosti na vyhotovenie lesných hospodárskych
plánov).
Boli realizované kurzy a školenia v zmysle „Stratégie vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva
na roky 2007–2013“ s cieľom zvýšenia kvality celoživotného vzdelávania v rezorte
pôdohospodárstva s dôrazom na zamestnanosť vo vidieckych oblastiach.
Boli zabezpečené špecializačné kurzy manažmentu a tréningové programy a špecifické
vzdelávacie programy pre rozvoj vidieka.
V roku 2007 pokračovala realizácia jazykových kurzov a tým zvyšovanie jazykových kompetencií
zamestnancov v LH.
Boli vytvorené nové vzdelávacie projekty, následne akreditované na Ministerstve školstva SR.
Bola zabezpečená edičná činnosť – príprava, spracovanie a tlač odborných publikácií, učebných
textov a nových príručiek v oblasti LH.
Spolupracovalo sa na programe vzdelávania s MP SR – sekciou lesníckou v rámci novej platnej
legislatívy.
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Odborné akreditované kurzy
určené technickohospodárskym zamestnancom
Overovanie odbornej
spôsobilosti v rámci programu
výkonu lesníckych činností
Odborná jazyková príprava

Špecializačné kurzy
manažmentu
Podujatia venované strednému
odbornému vzdelávaniu
Základné kurzy a preškolenia
robotníckych profesií
Akcie konané v rámci lesníckej
práce s verejnosťou

Štruktúra vzdelávacích aktivít organizovaných NLC–ÚLPV Zvolen v roku 2007
Počet účastníkov vzdelávania
P. č.

Akcie

1.
2.

Odborné akreditované kurzy určené technicko-hospodárskym zamestnancom
Overovanie odbornej spôsobilosti v rámci programu výkonu lesníckych
činností
3.
Odborná jazyková príprava
4.
Špecializačné kurzy manažmentu
5.
Podujatia venované strednému odbornému vzdelávaniu
6.
Základné kurzy a preškolenia robotníckych profesií
7.
Akcie konané v rámci lesníckej práce s verejnosťou
Spolu zúčastnených osôb:
Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Počet
účastníkov
1 315
141
37
164
84
284
2 025

Medzinárodná spolupráca
NLC–ÚLPV Zvolen
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
2007
700 tis. Sk
701 tis. Sk

V rámci projektu PAWS sa zabezpečila účasť a prezentácia NLC na medzinárodnej konferencii
Forests for People o pedagogickej práci v lese, cieľom ktorej bolo predstaviť účastníkom výsledky
30 mesačnej práce partnerov projektu a prezentovanie metodických produktov a nových možností,
ktoré realizácia projektu PAWS priniesla. Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva
a vzdelávania Zvolen (NLC–ÚLPV Zvolen) ako partner projektu PAWS sa podieľal na tvorbe
učebnice pre vzdelávanie lesných pedagógov a zároveň upravoval všetky produkty do slovenského
jazyka, aby boli produkty projektu vhodné a použiteľné pre podmienky Slovenska.
V septembri sa uskutočnila mobilitná vzdelávacia aktivita Non-formal and informal learning
within forestry education vo Fínsku. Hlavným zámerom projektu „Neformálne a informálne štúdium
v lesníckom vzdelávaní a príprave“ bola výmena skúseností v oblasti celoživotného vzdelávania
v lesníctve, uznávania neformálneho a informálneho vzdelávania. Takisto plánovaným prínosom tohto
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projektu bolo získanie kontaktov a navrhnutie možností ďalšej medzinárodnej spolupráce v oblasti
transferu dobrých skúseností identifikovaných počas zahraničnej pracovnej cesty.
Na základe poverenia SL MP SR sa pripravili podkladové materiály na zapojenie SR
do rozpracovania Akčného plánu EÚ – oblasť poradenstva a vzdelávania na európskej úrovni.
Počas roka sa vypracovali nasledovné návrhy vzdelávacích projektov pre oblasť lesného
hospodárstva v rámci programu Leonardo da Vinci:
• Education about Coniferous Forest Conversions,
• European Project Planning,
• Forest pedagogics towards a sustainable development.
Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

•
•

Oblasť stredného odborného vzdelávania
NLC–ÚLPV Zvolen
Ing. Rastislav Španka
1. 1. 2007 – 31. 12. 2007
100 tis. Sk
108 tis. Sk

V rámci metodickej a poradenskej činnosti sa uskutočnilo dňa 3. 4. 2007 pracovné stretnutie
riaditeľov stredných odborných učilíšť, stredných lesníckych škôl a pozvaných hostí.
Prípravné práce, koordinácia a realizácia súťaže zručnosti: dve pracovné stretnutia organizačného
výboru súťaže (3. apríl 2007 vo Zvolene, 17.–18. máj 2007 v Bijacovciach), jedno pracovné
stretnutie rozhodcovského zboru (17.–18. máj 2007 v Bijacovciach), výroba tlačových
a propagačných materiálov (máj 2007), realizácia súťaže zručnosti (6.–8. jún 2007).

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

Poradenstvo
NLC–ÚLPV Zvolen
Ing. Peter Siakeľ
1. 9. 2007 – 31. 12. 2007
400 tis. Sk
401 tis. Sk

V priebehu roka 2007 sa odbor poradenstva priamo zapájal do realizácie „Pôdohospodárskeho
poradenského systému“, ktorý na základe nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 bol schválený
25. januára 2007.
V priebehu roka 2007 bol vypracovaný a odsúhlasený pôdohospodársky poradenský systém
v lesnom hospodárstve. V priebehu jeho realizácie sa uskutočnil kurz „Vstupná príprava poradcov
v LH“. Kurz úspešne absolvovalo 15 účastníkov, ktorí obdržali „Certifikát poradcu“.
Na www.nlcsk.org bola vytvorená aktualizovaná podsekcia „Poradenstvo“ s aktuálnymi informáciami
o poradenstve v LH.

5.7

Úlohy vývojového zamerania v rámci zmluvných účelových činností – kontrakt
s MP SR

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Názov úlohy:

Kontinuita výskumu na trvalých výskumných plochách
a výskumných objektoch
Riešiteľský ústav:
NLC–LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Gestori za MP SR:
Ing. Juraj Balkovič
Doba riešenia:
1. 1. 2007 – 31. 12. 2007
Skutočné náklady:
547 tis. Sk
• Hlavným cieľom riešenia úlohy v roku 2007 bolo zabezpečovanie činností spojených
so zakladaním, evidenciou a využívaním trvalých výskumných plôch (TVP) a výskumných
objektov (VO) na účely výskumu a vývoja a dobudovanie a udržiavanie centrálnej geodatabázy
o TVP a VO ako súčasti informačného systému NLC.
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Vykonali sa pravidelné biometrické merania na časti TVP (prebierkové výskumné plochy,
provenienčné výskumné plochy a TVP založené na výskum produkcie) a kategorizácie všetkých
evidovaných TVP a VO podľa významu a ich vedeckej hodnoty (na základe údajov z databázy,
údajov od riešiteľov a terénnych zhodnotení ich stavu), vrátane definovania dlhodobých zámerov
výskumu.
V roku 2007 sa vytvorila internetová aplikácia, ktorá na stránke: http://wags.nlcsk.org/tvp/
poskytuje základné informácie o trvalých výskumných plochách na NLC.
Názov úlohy:

Monitoring vývoja poškodených lesných ekosystémov po veternej
kalamite
Riešiteľský ústav:
NLC–LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Gestori za MP SR:
Ing. Juraj Balkovič
Doba riešenia:
1. 1. 2007 – 31. 12. 2007
Plánované náklady:
3 000 tis. Sk
Skutočné náklady:
3 374 tis. Sk
• Hlavným cieľom úlohy bolo v roku 2007 zabezpečiť realizáciu zvoleného variantu monitoringu
vývoja poškodených lesných ekosystémov Vysokých Tatier po kalamite z roku 2004.
• Monitoring na sieti trvalých monitorovacích plôch (TMP) sa uskutočnil podľa metodiky, ktorá
vychádzala z návrhu monitorovacieho systému v „Projekte revitalizácie lesných ekosystémov
na území Vysokých Tatier postihnutom veternou kalamitou dňa 19. 11. 2004“, kde bola
zadefinovaná sieť 500x500 m, čo pri pokrytí celého kalamitiska aj s poškodenými okrajovými
porastami predstavovalo 924 plôch.
• Vypracovanie podrobnej metodiky monitoringu a pracovných postupov sa realizovalo v rámci
úlohy, ktorej objednávateľom boli ŠL TANAP-u.
• V rámci riešenia tejto úlohy sa zabezpečilo zaškolenie pracovníkov a všetky terénne práce
pri zakladaní a hodnotení TMP na postihnutom území.
• Z celkového počtu 924 TMP bolo v roku 2007 založených 600 plôch. Dokončenie monitoringu sa
predpokladá v roku 2008.
• Vypracovala sa správa o riešení úlohy, ktorá obsahuje okrem metodiky monitoringu aj prvé
čiastkové výsledky týkajúce sa stavu obnovy.
Názov úlohy:
Národná inventarizácia a monitoring lesa (NIML) SR
Riešiteľský ústav:
NLC–LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Gestori za MP SR:
Ing. Eduard Greppel
Doba riešenia:
1. 1. 2007 – 31. 12. 2007
Plánované náklady:
5 000 tis. Sk
Skutočné náklady:
5 607 tis. Sk
• Národná inventarizácia lesov (NIML) SR predstavuje ojedinelý projekt v histórii slovenského
lesníctva. Jej hlavným cieľom je vytvoriť nový ucelený inventarizačný systém, ktorý bude
k zvoleným časovým okamihom poskytovať komplexný súbor informácií o stave a vývoji zložiek
lesného ekosystému na celoštátnej i regionálnej úrovni.
• Veľká časť informačného spektra v prvom cykle NIML SR bola takýmto spôsobom zisťovaná
vôbec po prvý krát v histórii slovenského lesníctva.
• Rok 2007 bol prvým rokom spracúvania údajov, ktoré boli získané počas terénneho zberu
v rokoch 2005 a 2006.
• Ukončila sa kontrola databázy (úplnosť a správnosť údajov, logika vzťahov medzi veličinami,
oprava chybných a doplnenie chýbajúcich údajov) a spracovanie a dokumentácia odobratých
vývrtov.
• Pokračovala príprava softvérovej aplikácie na automatizované spracovanie všetkých údajov.
• Pripravili sa biometrické modely a algoritmy, dokončilo sa vzájomné prepojenie údajov
zo snímkovej a terestrickej inventarizácie a kvantifikácia jeho prínosu pre spresnenie výsledkov
NIML.
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Vypracoval sa návrh štruktúry výstupných zostáv z NIML SR, ktorý bol prerokovaný s budúcimi
užívateľmi informácií a schválený vo vedení MP SR i v Metodickej a technickej rade pre NIML.
Spracovala sa správa o výsledkoch riešenia úlohy v roku 2007, ktorá obsahuje dva základné
materiály:
o materiál na 27. poradu vedenia MP SR Správa o výsledkoch národnej inventarizácie a
monitoringu lesov SR, ktorý bol prerokovaný dňa 8. 11. 2007 a následne zverejnený
na internetovej stránke MP SR: (http://www.land.gov.sk/index.php?navID=97&id=503)
o Správu na rokovanie Metodickej a technickej rady pre NIML SR dňa 12. 12. 2007, ktorá
obsahuje návrh štruktúry výstupných zostáv z NIML SR a odporúčania pre ďalší postup
riešenia úlohy v roku 2008.

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

•
•
•

Vytvorenie geodatabázy údajov o poľovných
na Slovensku (Poľovnícky GIS)
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
RNDr. Anna Levčíková, Ing. Leopold Dugovič
1. 3. 2007 – 31. 12. 2007
1 000 tis. Sk
1 014 tis. Sk

revíroch

Cieľom úlohy, ktorá sa v roku 2007 zabezpečovala na základe dodatku č. 2 ku kontraktu medzi
NLC a MP SR na rok 2007 je vytvorenie geodatabázy údajov o poľovných revíroch na Slovensku
(Poľovnícky GIS).
Dokončila sa vektorizácia hraníc všetkých poľovných revírov na Slovensku a bola vytvorená
funkčná internetová aplikácia, ktorá umožňuje získať základné údaje o každom poľovnom revíri.
Uskutočnila sa prezentácia výsledkov riešenia na MP SR, kde boli formulované novelizované
požiadavky pracovníkov štátnej správy a potreba dopracovania aplikácie a jej spustenie
do užívania v roku 2008.

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

Lesnícka ochranárska služba (LOS)
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Andrej Kunca, PhD.
Ing. Juraj Balkovič
1. 1. 2007 – 31. 12. 2007
5 000 tis. Sk
5 370 tis. Sk

Správa o činnosti Lesníckej ochranárskej služby (LOS) v roku 2007 podľa zadania SL 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. Spracoval sa elaborát ”Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch
Slovenska za rok 2006 a ich prognóza na rok 2007“. Spracovali sa hlásenia od 3 040 subjektov
z plochy 1 679 tis. ha, čo je cca 85 % z výmery lesných pozemkov. Vydal sa plnofarebný účelový
elaborát „Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2006 a ich prognóza na rok 2007“.
Vykonala sa 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:
• Monitoringu ID sa zúčastnilo 78 subjektov z 13 okresov severozápadného Slovenska. Odchytilo
sa viac ako 119 tis. imág lykožrúta severského, ekologický parameter sa pohyboval na úrovni 2,1.
• Z monitoringu mníšky veľkohlavej na 12 trvalých výskumných plochách vyplynulo, že početnosť
jej populácie po gradácii v rokoch 2003 až 2006 klesla v roku 2007 na väčšine územia
na minimum, čím sa začalo jej obdobie latencie.
• Preverením niekoľkých dotazov sa nepotvrdil výskyt invázneho druhu Anoplophora glabripennis
na Slovensku.

71

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2007

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

Pri rutinných návštevách porastov v južných okresoch bola opätovne potvrdená prítomnosť
invázneho byľomora Obolodiplosis robiniae.
Hynutie gaštana jedlého na rakovinu spôsobovanú inváznou hubou Cryphonectria parasitica,
ktorá je na Slovensku už udomácnená, v Jeleneckej gaštanici sa zintenzívňuje. Navrhli sa obranné
opatrenia.
Výskyt inváznej karanténnej huby Dothistroma septospora je na borovici čiernej tak rozšírený, že
ju možno považovať za udomácnenú.
Nové lokality výskytu inváznej patogénnej „huby“ Phytophthora alni na jelši neboli potvrdené.
Pri Malužinej rozširovanie hynutia jelší nebolo pozorované.
Koncom leta LOS Banská Štiavnica v spolupráci s OZ Rožňava pripravili a zrealizovali letecké
ošetrenie porastov LS Betliar proti lykožrútovi smrekovému. Experimentálne bol použitý
prípravok Novodor FC s účinným agens Bacillus thuringiensis ssp. tenebrionis v dávke 5 litrov
prípravku na ha v 100 l vody. Prípravok sa aplikoval letecky koncom letného rojenia podkôrneho
hmyzu na výmere 150 ha.
Letecky (lietadlom) sa ošetrovali jedľové porasty napadnuté kôrovnicou kaukazskou Dreyfusia
nordmannianae v Harmaneckej doline pri Banskej Bystrici. Aplikoval sa prípravok Karate Zeon
5 CS s účinnou látkou lambda-cyhalothrin. Ošetrilo sa 45 ha v dávke 1 liter prípravku na 10 ha
lesa. Účinnosť ošetrenia dosahovala 90 %.
Kalamitné premnoženie lykožrúta smrekového pokračovalo aj v roku 2007. Vysoký stav
početnosti ešte z roku 2006, teplá a suchá jeseň 2006, veľmi mierna zima 2006/2007, teplé a suché
predjarie a začiatok jari do konca apríla 2007, horúce leto a najmä týždeň od 16. 7. do 22. 7. 2007
prispeli k tomu, že sa populácia podkôrneho hmyzu opäť posilnila a ekonomické a
ekologické škody na porastoch zvýšili.
V januári 2007 LOS v spolupráci so ŠOP pripravila materiál s názvom „NPR Tichá a Kôprová
dolina: Štúdia posúdenia vplyvu navrhovanej činnosti na priaznivý stav predmetu ochrany“. LOS
sa podieľala najmä na príprave časti Posúdenie vplyvu vývoja podkôrneho hmyzu v lokalite Tichá
a Kôprová dolina na stav lesných porastov.
Kalamitné premnoženie podpňovky smrekovej pokračuje podobne intenzívne ako je to
u lykožrúta smrekového. Jej rozšírenie a škodlivé pôsobenie je predovšetkým na Kysuciach,
Orave, v Tatrách a na Spiši. Podstatne menšie škody spôsobuje na Gemeri, v Javorníkoch
a Bielych Karpatoch.
Hodnotila sa účinnosť opatrení v spolupráci so ŠOP Banská Bystrica podľa Projektov ochrany
lesa v 5. stupni ochrany a okolitých porastov realizovaných v roku 2006. Projekty boli
vypracované ŠOP v spolupráci s obhospodarovateľmi a posúdené LOS v Banskej Štiavnici. Išlo
o projekty pre územie TANAP-u (OO Javorina, Podspády, Kežmarské žľaby, neštátne subjekty
v TANAP-e), NAPANT-u (NPR Skalka, Salatín, Ďumbier), NP Muránska planina (NPR Fabova
hoľa), NP Veľká Fatra (NPR Jánošíkova kolkáreň) a CHKO Horná Orava (NPR Babia hora
a NPR Pilsko).
Vypracovali sa stanoviská k projektom ochrany porastov okolo 5. stupňa ochrany pre rok 2007
v zmysle zákonov 326/2005 Z. z., 543/2002 a vyhlášky 453/2006 Z. z. pre TANAP – neštátne
subjekty (NPR, resp. PR Suchá dolina, Mních, Machy, Hrádok nad Pavúčou dolinkou, Mraznica,
Pálenica, Tichá dolina), NAPANT (NPR Demänová), NP Muránska planina (NPR Fabova hoľa) a
NP Veľká Fatra (NPR Jánošíkova kolkáreň).
Posudzoval sa zdravotný stav bukových porastov po ich poškodení mrazom zo začiatku mája
2007 (z 1. 5. na 2. 5. bolo –7 ºC, z 2. 5. na 3. 5. bolo –4 ºC).
Hynutie porastov borovice čiernej napadnutých hubou pyknidovka beľová Sphaeropsis sapinea
pokračovalo aj v roku 2007.
Zabezpečoval sa biotický monitoring v rámci ČMS Lesy na 108 plochách I. úrovne a 8. plochách
v rámci II. úrovne podľa metodiky európskeho programu ICP Forest Focus.
Spolupracovalo sa pri príprave rokovania vlády SR k problematike hynutia smrečín na Slovensku.
Rokovanie sa konalo 21. 11. 2007 na OZ Čierny Balog s obhliadkou obnovených porastov
poškodených veternou kalamitou z 8. 7. 1996 na Osrblí.
Zabezpečovalo sa bezplatné poradenstvo, expertízne a diagnostické stanoviská, návrh
preventívnych a supresívnych opatrení pre štátne a neštátne subjekty obhospodarujúce les.
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Vypracovávanie stanovísk, posudkov, návrhov opatrení pre orgány štátnej správy.
Organizovanie a účasť na inštruktážach a školeniach:
o Z celkového počtu 211 písomne podchytených a evidovaných aktivít LOS má charakter
poradenstva 48 (priama obhliadka v teréne, resp. analýza zaslaných vzoriek).
o Problematika ochorenia a ochrany sadbového materiálu v lesných škôlkach sa riešila
v 21 prípadoch.
o K významnejším udalostiam ďalej patrí účasť na školeniach a seminároch (29 akcií),
vydávanie stanovísk (17 akcií), riešenie problémov v územiach s 5. stupňom ochrany
(27 akcií), kalamita podkôrneho hmyzu mimo 5. stupňa ochrany (12 akcií), monitoring ID
(10 akcií), ponechanie dreva pri pni (6 akcií), komunikácia s MP SR sekciou lesníckou
(5 akcií), komunikácia s ÚKSUP-om pri registrácii prípravkov (9 akcií), pripomienky
k legislatíve (2 akcie),stanovisko k certifikácii lesov (1 akcia) a iné (24 akcií). Do evidencie je
zahrnutá aj poradenská činnosť, ktorá nebola priamo iniciovaná subjektami, ale vznikla
v súvislosti s rutinnou kontrolnou činnosťou LOS a návštevou konkrétnej lokality. Okrem
písomne odpočtovaných aktivít bolo množstvo poradenských akcií realizovaných telefonicky.
Podrobný rozpis a charakter akcií je uvedený v samostatnej správe za činnosť Lesnícka
ochranárska služba za rok 2007.
Spolupráca lesníckych ochranárskych služieb v krajinách EÚ, aktívna účasť na práci EPPO,
implementácia predpisov EÚ do národného systému ochrany lesa:
o V dňoch 18.–20. marca 2007 sa LOS podieľala na organizovaní medzinárodného seminára
s názvom „Podkôrny hmyz, jeho vplyv na lesné ekosystémy v chránených územiach
a možnosti využitia štrukturálnyh fondov EÚ pri ochrane prírody a krajiny“.
o V dňoch 20. až 22. 3. 2007 sa v Lisabone konalo 11. stretnutie Panelu o karanténnych
škodcoch v lesníctve (10. stretnutie bolo vo Falmouth, polostrov Cornwall na juhozápade
Anglicka v roku 2005). Stretnutia sa zúčastnilo 19 špecialistov z 18 štátov Európy, stretnutie
viedli Nico van Opstal a Andrei Orlinski z centra EPPO v Paríži.
o Inšpektor LOS Ing. Roman Leontovyč, PhD. sa 10. 4. 2007 zúčastnil na medzinárodnom
ochranárskom seminári „Škodliví činitelé v lesích Česka 2006/2007“, ktorý každoročne
organizuje VÚLHM Jílovište Strnady – Lesní ochranná služba Českej republiky.
o LOS mala svojho zástupcu aj na pracovnom stretnutí: COST E47 European Network
for Forest Vegetation Management: Towards Environmental Sustainability 5th Management
Committee Meeting, Clermont-Ferrand, France, 19.–21. apríl 2007 a 6th Management
Committee Meeting, Vallombrosa, Italy, 18.–21. september 2007.
Skúšanie biologickej účinnosti a návrhy na registráciu prípravkov na ochranu lesa:
o V roku 2007 bol po ukončení biologických skúšok predložený návrh na registráciu
repelentných prípravkov Repos a Repelak, fungicídneho prípravku Switch 62,5 WG
pre použitie v lesoch.
o Zahájili sa testy biologickej účinnosti insekticídov Forester, Decis EW 50 a Decis Protech
a herbicídneho prípravku MON 78273.
o Vypracovalo sa expertné stanovisko k predĺženiu registrácie repelentu RPZ
a k experimentálnym aplikáciám prípravku Vivid II metódou mikroinjektáže.

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

Veľkoplošná ochrana lesov
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Andrej Kunca, PhD.
Ing. Juraj Balkovič
1. 1. 2007 – 31. 12. 2007
1 500 tis. Sk
1 735 tis. Sk

Cieľom riešenia úlohy bolo zabezpečiť ochranu porastov ohrozených výskytom kalamitne
premnožených škodcov:
Lykožrút smrekový na Gemeri
• LOS Banská Štiavnica v spolupráci s OZ Rožňava pripravili a zrealizovali letecké ošetrenie
porastov LS Betliar proti lykožrútovi smrekovému.
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•

Experimentálne bol použitý registrovaný (Kolektív, 2007) biologický (Zúbrik et al., 2007)
prípravok Novodor FC s účinným agens Bacillus thuringiensis ssp. tenebrionis v dávke 5 litrov
prípravku na ha v 100 l vody. Prípravok sa aplikoval letecky koncom letného rojenia podkôrneho
hmyzu na výmere 150 ha. Pri leteckej aplikácii sa dodržal zákonný postup (zákon č. 543/2002
Z. z.).
• Je to prvé zo série experimentov, ktoré LOS plánuje pripraviť za účelom inovácie biologických
metód proti lykožrútovi smrekovému. Účinnosť ošetrenia sa u biologických prípravkov objavuje
neskôr, hlavné vyhodnotenie sa uskutoční v roku 2008.
Dreyfusia nordmannianae v Harmaneckej doline pri Banskej Bystrici
• Letecky sa ošetrovali jedľové porasty napadnuté kôrovnicou kaukazskou Dreyfusia
nordmannianae v Harmaneckej doline pri Banskej Bystrici.
• Aplikoval sa prípravok Karate Zeon 5 CS s účinnou látkou lambda-cyhalothrin. Ošetrilo sa 45 ha
v dávke 1 liter prípravku na 10 ha lesa.
• Účinnosť ošetrenia hodnotená v októbri 2007 dosahovala 90–100 %.
Nerealizované ošetrenia v roku 2007:
•

•

Niektoré biotické škodlivé činitele, aj keď sú kalamitne premnožené, nie je možné celoplošne
ošetriť, keďže zatiaľ neexistuje vhodný prípravok pre dosiahnutie uspokojivých výsledkov.
Takými sú napr. podpňovka smreková alebo koreňovka vrstevnatá na Kysuciach, Orave a v iných
regiónoch Slovenska.
V iných prípadoch ošetrenia nebolo možné realizovať v dôsledku požiadania štátnej správy
životného prostredia (KÚ ŽP v Banskej Bystrici) o letecké aplikácie, ale výnimka zo zákona NR
SR č. 543/2002 Z. z. nebola udelená. Takýmto príkladom bola žiadosť Mestských lesov Brezno, s.
r. o. o ošetrenie smrekových porastových stien. Išlo o hornú hranicu lesa a hrebeňové partie
na Čertovici, kde okrem iného v prípade odlesnenia alebo straty kompaktnosti porastov hrozia
v zimnom období aj lavíny.

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

Zachovanie genetických zdrojov a biodiverzity lesných drevín
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Roman Longauer, CSc.
Ing. Milan Benkovič
1. 1. 2007 – 31. 12. 2007
2 500 tis. Sk
2 591 tis. Sk

Cieľom úlohy je zabezpečiť plnenie Národného programu ochrany lesných genetických zdrojov
opierajúceho sa o Národnú stratégiu a Akčný plán zachovania biologickej diverzity, požiadaviek EÚ
v rámci programu Stáleho výboru pre reprodukčný materiál GR SANCO Európskej komisie,
programu EUFORGEN a Schémy OECD pre lesný reprodukčný materiál.
• Na Biologickej základni NLC Gabčíkovo sa v roku 2007 zabezpečila starostlivosť o archív
klonov, matečnice a výsadby vegetatívne množených drevín. Pokračovalo sa v obnove matečnice
topoľov s dôrazom na dopestovanie sadeníc klonov topoľov a vŕb. Na 7 pokusných plochách sa
vyhodnotila kvalita genetických zdrojov topoľov čiernych, bielych a niekoľkých introdukovaných
drevín. Založila sa pokusná plocha topoľov čiernych, ďalej sa pestoval biologický materiál
12 proveniencií dubov.
• Vypracoval sa nový Národný zoznam uznaných zdrojov lesného reprodukčného materiálu SR
na roky 2008–2012. Vypracoval sa návrh Metodického postupu MP SR pre budovanie a
prevádzku Banky semien lesných drevín. Na vytvorenie GIS informačnej vrstvy sa zosúladili
údaje Národného registra uznaných zdrojov s údajmi LIC pre kategóriu uznaných porastov.
• Zabezpečilo sa verejné obstaranie tovarov a služieb v projekte Prechodného fondu EÚ Podpora
vnútroštátneho kontrolného systému LRM. Riešil sa projekt EUFGIS Vytvorenie Európskeho
informačného systému pre lesné genetické zdroje, financovaný z 50 % EÚ.
• Zabezpečili sa 2 odborné prezentácie v zahraničí, aktualizácia Národného akčného plánu ochrany
biologickej diverzity, ďalšie odborné materiály a prognózy.
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Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Gestori za MP SR:
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. Pavel Toma, Ing. Boris Greguška, PhD., Ing. Peter Hulman,
Ing. Pavol László, Ing. Katarína Šimová
1. 1. 2007 – 31. 12. 2007
4 500 tis. Sk
4 719 tis. Sk

Hlavným cieľom úlohy je zabezpečovanie koncepčných prác pre ústredný orgán štátnej správy
na úseku lesného hospodárstva a úloh vyplývajúcich zo záverov vedenia MP SR a SL MP SR. V roku
2007 sa vypracovali tieto materiály:
• Dopracovanie Národného lesníckeho programu (NLP), jeho predloženie na medzirezortné
pripomienkové konanie, rokovanie vlády SR a Národnej rady SR
V NLP SR sa navrhli strategické ciele, priority a rámcové ciele LH v nadväznosti na lesníckopolitické dokumenty na národnej i medzinárodnej úrovni. Poskytuje rámec na vymedzenie vplyvov
iných sektorov, vládnych i mimovládnych organizácií a skupín na lesnícku politiku, riešenie
problematiky lesov a LH, sporných otázok v kompetencii rôznych štátnych orgánov a organizácií, ako
aj zvyšovanie povedomia o význame lesov pre spoločnosť. NLP SR schválila vláda SR, prerokovalo
ho a zobrala na vedomie Národná rada SR. NLP SR bol vydaný ako odborná knižná publikácia.
• Súhrnný lesnícky ekonomický účet podľa revidovanej metodiky EÚ za rok 2006
Obsahuje výsledky súhrnného lesníckeho ekonomického účtu za roky 1997 až 2006. Uvádza
ich v bežných a stálych cenách bázického roku 1997. V podmienkach LH SR sa analyzujú účty
produkcie, tvorby dôchodkov, podnikového zisku a kapitálové účty za uvedené referenčné obdobie.
• Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2007
Predkladá základné informácie o stave a vývoji lesov, LH a lesníctva na Slovensku
k 31. decembru 2006.
• Rozpracovanie Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007–2013 – časť lesné
hospodárstvo
Výsledkom riešenia sú rozpracované opatrenia Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva na roky
2007–2013 – časť Lesné hospodárstvo, ktorá bola schválená Uznesením vlády SR č. 216 zo 7. marca
2007. Opatrenia sa vypracovali pre hlavné ciele politiky a priority LH stanovené a schválené
v uvedenej koncepcii.
• Vypracovanie správy o kvalitatívnych ukazovateľoch MCPFE pre trvalo udržateľné hospodárenie
v lesoch
Výsledkom riešenia je národná správa, v ktorej sa hodnotí stav implementácie záväzkov
vyplývajúcich pre SR z rezolúcií ministerských konferencií o ochrane lesov v Európe podľa
kvalitatívnych ukazovateľov TUHL. Vypracovaná správa spolu s vyhodnotením plnenia
kvantitatívnych ukazovateľov slúžila ako podklad na vypracovanie celoeurópskej správy pre potreby
ministerskej konferencie o ochrane lesov v Európe v roku 2007.
• Odpočet plnenia cieľov Akčného plánu trvalo udržateľného rozvoja v SR 2005–2010 za rok 2006
Správa obsahuje odpočet plnenia cieľov Akčného plánu trvalo udržateľného rozvoja v SR
2005–2010 za rok 2006 prostredníctvom ukazovateľov cieľa 1.1 „Funkčne integrované trvalo
udržateľné lesné hospodárstvo, zabezpečujúce ekologickú stabilitu krajiny a posilňujúce hospodársky
a sociálny rozvoj regiónov a vidieka“.
• Rozdelenie územia Tatranského národného parku na zóny ochrany
Vypracovala sa metodika rozdelenia národných parkov na zóny ochrany a podrobná technická
správa k vypracovaniu návrhu zonácie územia Tatranského národného parku. Súčasťou je tiež prehľad
o výmerách jednotlivých zón a druhov biotopov, ako aj mapové podklady (mapa prirodzenosti lesných
biotopov, mapa navrhovanej zonácie vrátane rozvojových území a mapa zonácie a vlastníctva
pozemkov v TANAP-e).
• Vypracovanie lesníckej časti prognózy a vízie vývoja slovenského poľnohospodárstva,
potravinárstva, lesníctva a vidieka
Správa obsahuje analýzu doterajšieho vývoja lesov a lesníctva na Slovensku.
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•

Príprava informatívneho materiálu pre výjazdové zasadnutie vlády SR
Materiál na rokovanie vlády SR č. 2149/2007-100 Správa o zdravotnom stave lesov sa
vypracoval pre potreby výjazdového zasadnutia vlády SR, ktoré sa konalo 7. novembra 2007 s cieľom
prerokovania súčasnej situácie zdravotného stavu lesov na Slovensku. Pre potreby zasadnutia sa
vypracoval tiež Informatívny materiál o stave lesov a lesníctva na Slovensku.
• Analýza zdaňovania lesných pozemkov a návrh na úpravu ustanovení všeobecne záväzných
právnych predpisov
Správa obsahuje analýzu súčasného stavu problematiky dane z lesných pozemkov, platenie
dane v niektorých štátoch Európskej únie a finančnú podstatu tejto dane v právnom systéme
Slovenskej republiky. Stanovila sa čiastka periodickej renty, ktorá sa ročne odčerpáva platením
pozemkovej dane. Na záver sa navrhuje úprava systému stanovenia dane z lesných pozemkov
v štyroch možných variantoch.
Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Gestori za MP SR:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

BioSoil (súčasť národného programu Forest Focus)
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Ing. Juraj Balkovič
1. 1. 2007 – 31. 12. 2007
3 000 tis. Sk
3 049 tis. Sk

V rámci pôdnych modulov po prípravných prácach, odberoch vzoriek, opise pôdnych profilov
a terénnej klasifikácii pôd na TMP I. úrovne, ktoré prebehli v roku 2006, sa v roku 2007 realizovali
všetky terénne práce na plochách II. úrovne monitoringu (odber 24 čiastkových vzoriek pre každú
z hodnotených vrstiev L, F+H, 0–10 cm, 10–20 cm, 20–40 cm a 40–80 cm).
Ťažiskom riešenia boli laboratórne stanovenia jednotlivých parametrov (pôdnych vlastností),
ktoré pokračujú aj v roku 2008. Ide o stanovenia vo vzorkách podľa vyššie uvedených odberových
hĺbok, ale aj podľa diagnostických horizontov – pre účely klasifikácie pôd. Začiatkom roka sa
uskutočnil kurz klasifikácie podľa aktuálnej verzie World Reference Base for Soil Resources (WRB
2006).
V rámci modulu „Biodiverzita“ sa uskutočnili terénne práce na zvyšku plôch (terénne práce
na cca 2/3 plôch boli vykonané v roku 2006) v súlade s cieľmi projektu a postupmi podľa manuálu.
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 prebiehalo nové zameriavanie geografických súradníc plôch pomocou GPS
pre verifikáciu, resp. spresnenie súradníc v databázach monitoringu.
Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Gestori za MP SR:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Monitoring lesov a environmentálnych interakcií (Forest Focus,
Čiastkový monitorovací systém Lesy)
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Ing. Juraj Balkovič
1. 1. 2007 – 31. 12. 2007
5 500 tis. Sk
5 501 tis. Sk

V súlade s koncepciou Čiastkového monitorovacieho systému lesy a Národným programom
Forest Focus prebiehali aj v roku 2007 kontinuálne všetky aktivity spojené s monitoringom lesa
na trvalých monitorovacích plochách (TMP) v sieti 16x16 km a na plochách intenzívneho
monitoringu.
V rámci monitoringu I. úrovne (plochy pre periodický extenzívny monitoring) sa postupne
uskutočňovala údržba plôch (značenie stromov, výber nových stromov a pod.). V auguste sa vykonalo
ďalšie hodnotenie defoliácie, zmien sfarbenia, prírastkov a prejavov poškodenia vrátane výskytu
škodlivých činiteľov na monitorovacích plochách. Pokračovalo spracovanie údajov z roku 2006,
najmä pre podrobné hodnotenie príčin poškodenia stromov.
V rámci monitoringu II. úrovne (intenzívneho kontinuálneho a periodického monitoringu) sa
realizovali jednotlivé prieskumy v súlade s manuálmi a časovým harmonogramom. Počas obdobia
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vegetačného pokoja sa realizovali merania obvodov, resp. hodnotenia prírastkov stromov taktiež
na všetkých plochách II. úrovne a odbery vzoriek listov a ihličia.
Na 7 TMP sa v dvojtýždňových intervaloch realizovali odbery vzoriek zrážkových vôd
(porastové – podkorunové zrážky, stok po kmeni, voľná plocha) a na 3 TMP odbery vzoriek pôdneho
roztoku (lyzimetrických vôd) a ich následné laboratórne analýzy. Na TMP Čifáre sa odoberali vzorky
pôd pre hodnotenie vlhkostného režimu.
Na 4 TMP pokračoval zber vzoriek opadu, uskutočnila sa kontrola a oprava poškodených
opadomerov. Pokračovalo triedenie a analýza opadu z odberov predchádzajúceho roka a z aktuálnych
odberov. Prebiehajú chemické laboratórne analýzy triedených vzoriek. Na 2 TMP pokračovalo
kontinuálne meranie ozónu.
Všetky prieskumy a monitorovacie aktivity boli priebežne hodnotené a výsledky boli
spracované do správy o monitoringu lesov. Pripravila sa tiež publikácia k monitoringu lesov do roku
2006.
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 Zvolen vo vzťahu k Európskej komisii. Uskutočnili sa pracovné cesty
spojené s postupom implementácie národných programov Forest Focus a prípravou dokumentov
k monitoringu lesov v rámci inštrumentu EÚ na environmentálne projekty LIFE+. Pripravili
a potenciálnym koordinátorom sa zaslali podklady pre návrhy spoločných európskych projektov
FutMon a FutDiv pre schému LIFE+, ktoré boli následne predložené EK.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovední riešitelia:
Doba riešenia:
Skutočné náklady:

Ostatné úlohy pre štátnu správu lesného hospodárstva a
poľovníctva
NLC–ÚLZI Zvolen
Ing. Ján Kučera, Ing. Kornel Ruman
1. 1. 2007 – 31. 12. 2007
392 tis. Sk

Úloha pozostávala z nasledovnej činnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

analýza problémových ustanovení zákona o lesoch súvisiacich s HÚL a s vyhotovením LHP,
návrh pripomienok a podkladov pre novelu zákona o lesoch súvisiacich s problematikou HÚL
a s vyhotovením LHP,
návrh smernice na usmerňovanie a kontrolu súladu vyhotovovania LHP s platnými legislatívnymi
normami a postupmi HÚL,
návrh vyhlášky o LHE,
prílohy vyhlášky o LHE – návrh vzorov evidenčných výkazov a mapových značiek pre grafickú
evidenciu,
pripomienky k návrhu zákona o poľovníctve,
zákon o poľovníctve – navrhovanie a pripomienkovanie paragrafového znenia v rámci účasti
v komisii zriadenej MP SR,
Program rozvoja vidieka – Os II, 5.3.2. – Environmentálne platby – definovanie spôsobu
zabezpečenia kontroly,
vyhláška – spoločenská hodnota zveri,
Pustý hrad, II. etapa, LDM,
pozemkový zákon – návrh pripomienok k paragrafovému zneniu,
PIL – spolupráca na posúdení podkladov vyhotovenia, kontrola výstupných zostáv a spolupráca
na hodnotení a komentári PIL,
SLHP – spolupráca na posúdení podkladov vyhotovenia, kontrola výstupných zostáv a spolupráca
na hodnotení a komentári SLHP,
Zelená správa – vypracovanie príslušných kapitol, spolupráca na kontrole výstupných zostáv
a spolupráca na hodnotení a komentári,
zmeny predpisov LHP – analýza postupu schváleného MP SR a návrh úprav.
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Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovední riešitelia:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Rozvoj metód HÚL a postupov jej vykonávania
NLC–ÚLZI Zvolen
Ing. Ján Kučera, Ing. Kornel Ruman
1. 1. 2007 – 31. 12. 2007
4 000 tis. Sk
4 158 tis. Sk

V rámci úlohy boli riešené tieto problematiky:
•
•

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

pracovné postupy HÚL 2007 – návrh obsahovej štruktúry,
metodická podpora a vypracovanie návrhov aktualizácie súčastí hospodársko-úpravníckej
typizácie, opisu plánu, plánu hospodárskych opatrení, kódovacieho kľúča a softvéru
na vyhotovenia LHP „LHP TAX“ v súvislosti so zmenami príslušných legislatívnych noriem,
pracovných postupov HÚL, s navrhovaným Lesníckym informačným štandardom – trieda LHP,
vypracovanie vzoru „Aktualizovaného zápisníka“ – verzia 2007“,
vypracovanie návrhu vzoru „Čistopisu LHP“,
analýza možností a vypracovanie návrhu vzoru „Mapy úloh“ v štyroch variantných riešeniach,
vypracovanie návrhu vzoru „Všeobecnej časti LHP“ pre Lesnícky informačný štandard,
metodická podpora vypracovania súčastí Lesníckeho informačného štandardu, trieda LHP,
vypracovanie návrhu Metodického postupu na zabezpečenie vykonania kontrol a usmernení
vyhotovovateľov LHP (súlad LHP s navrhovaným Lesníckym informačným štandardom,
platnými pracovnými postupmi HÚL s platnými legislatívnymi normami,
metodická podpora dizajnu riešenia a obsahovej náplne „ForestPortálu“,
metodická podpora softvéru vyhotovenia „tabuľky plochovej“ verzia pre rok 2008,
návrh vzoru jednotnej „zmluvy o dielo na vyhotovenie LHP“,
vypracovanie recenzie publikácie „Manažment raticovej zveri“,
zabezpečenie školení súvisiacich so získaním odbornej spôsobilosti na vyhotovenie LHP,
vypracovanie stanoviska k VTP z poľovníctva,
vyhotovenie zoznamu lesných celkov pre obnovu LHP na roky 2009–2018,
návrh všeobecných zásad na zariadenie lesných pozemkov porastených lieskou pri obnove LHP,
rozpracovanie problematiky zistenia stavu „Bielych plôch“ na Slovensku,
príprava materiálov a postupov súvisiacich s vyhotovovaním LHP v roku 2008,
zabezpečenie vedenia evidencií: rozhodnutí o schvaľovaní LHP, rozhodnutí o vyhlásení LC, lesov
ochranných, rozhodnutí o vyňatí pozemkov spomedzi lesných, rozhodnutí o vyhlásení ochranných
lesov,
posudzovanie žiadostí o zmeny predpisov LHP,
metodická podpora tvorby a prevádzkovania IS LH,
zabezpečenie poradenskej činnosti v problematike HÚL na základe aktuálnych požiadaviek
vyhotovovateľov LHP a obhospodarovateľov lesa,
zabezpečenie vypracovania posudkov, stanovísk a expertíz v oblasti HÚL na základe aktuálnych
požiadaviek príslušných subjektov,
zabezpečenie lektorskej činnosti v oblasti HÚL na základe aktuálnych požiadaviek.

Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedná riešiteľka:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:
•
•
•

Kartografické spracovanie TŠMD LH
NLC–ÚLZI Zvolen
Ing. Marcela Mojžišová
1. 1. 2007 – 31. 12. 2007
3 500 tis. Sk
3 913 tis. Sk

kontrola LDM a overenie kartografickej správnosti u vyhotovovateľov LHP,
vydávanie a tlač mapových podkladov, leteckých snímok a ortofotomáp pre vyhotovenie LHP
2007,
tlač provizórnych máp a kontrola výtlačkov kartografických originálov,
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•
•
•

porovnanie stykov hraníc medzi jednotlivými vyhotovovateľmi LHP v rámci tvorby súvislého
TŠMD,
tvorba súvislej bezošvej mapy pre tlač TŠMD na 200,5 tis. ha lesných pozemkov = 4 200 km2
katastrálnej výmery, t. j. 25 LHC,
tlač súvislého bezošvého TŠMD (+ výtlačky v zmysle zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii
a kartografii), celkom 1 743 mapových listov.

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

Komplexné zisťovanie stavu lesa (KSZL)
NLC–ÚLZI Zvolen
Ing. Ivor Rizman
1. 1. 2007 – 31. 12. 2007
10 000 tis. Sk
10 312 tis. Sk

Úloha pozostávala z činností, ktoré boli postupne riešené v rámci roka 2007:
Počas jarných kancelárskych prác boli vykonávané nasledovné činnosti:
aktualizácia informačných vrstiev lesníckej typológie a pedológie na základe vonkajších zistení,
aktualizácia databázy hospodársko-úpravníckej typizácie pre všetky jednotky priestorového
rozdelenia lesa za lesné hospodárske celky idúce do obnovy LHP v roku 2007,
• 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 za všetky LHC idúce do obnovy LHP v roku 2007,
• príprava podkladov na vonkajšie zisťovanie (príprava mapových podkladov, vyhľadávanie
nezrovnalostí v informačných vrstvách lesníckej typológie a pedológie).
Terénne práce v roku 2007 sa uskutočnili na ploche 195,8 tis. ha.
V rámci terénnych prác boli:
• odobraté vzorky asimilačných orgánov a vrchnej vrstvy pôdy z hĺbky 0–10 cm na zaistenie
potrebných údajov o imisnej záťaži lesných porastov a na 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 informačnými 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 prerokované s príslušnými OLH podľa
príslušných LHC, LC.
Po skončení vonkajších prác, koncom októbra, (popr. v novembri) 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).
V rámci prostriedkov vyčlenených na túto úlohu boli hradené čiastočne aj tieto ďalšie činnosti
metodického a vývojového charakteru:
• tvorba zjednocujúceho metodického postupu k aktualizácii pásiem ohrozenia imisiami a počtu
odberových miest v závislosti od zaťaženosti územia,
• príprava publikovateľných informačných vrstiev a údajov na web s tematikou špecializácií KZSL
– tvorba a kontrola bezošvej mapy lesných typov,
• vývoj a prehodnotenie systému oblastného rámcového plánovania. Vytvorenie nového systému
tvorby a aktualizácie modelov hospodárenia. Vytvorená a publikovaná bola poznatková báza
drevinového zloženia v stanovištných jednotkách lesníckej typológie pre priemerné (typické)
pomery Slovenska,
• čiastočne boli riešené aj problematiky systémového riešenia náplne KZSL a vývoja nového
oblastného systému KZSL.
•
•
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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. 2007 – 31. 12. 2007
8 500 tis. Sk
8 505 tis. Sk

obstaranie leteckých meračských snímok pre tvorbu lesníckej digitálnej mapy a TŠMD na rok
2008,
vyhotovenie fotogrametrických projektov na 2 400 leteckých meračských snímok,
vyhotovenie pracovných ortofotomáp: 1 480 mapových listov štátnej mapy odvodenej, mierka
1:5000 = 4 536 km2 katastrálnej výmery,
predvyhodnotenie lesníckej situácie na 192,5 tis. ha lesných pozemkov,
fotogrametrické vyhodnotenie na základe klasifikovaných leteckých meračských snímok na
24 LHC.

Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedná riešiteľka:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Tvorba a správa IS LH
NLC–ÚLZI Zvolen
Ing. Mária Žiaková, CSc.
1. 1. 2007 – 31. 12. 2007
10 000 tis. Sk
10 008 tis. Sk

Najdôležitejšie úlohy z oblasti informatiky boli zamerané na budovanie a rozvoj Informačného
systému lesného hospodárstva (IS LH) so všetkými jeho atribútmi. Ich plnenie bolo zabezpečované
v rámci realizácie jeho jednotlivých podsystémov:
Podsystém HÚL:
•
•
•
•
•
•
•

správa súborov dát LHP a tabuľky plochovej (TP) v informačnej banke LH,
preberanie súborov údajov od autorov (tvorcov) 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 informačnej banky podľa požiadaviek užívateľov,
preberanie súborov údajov z KZSL a príprava podkladov pre tvorbu nových LHP,
správa a údržba systému pre spracovanie LHP (LHPTAX),
transformácia súborov dát zo štruktúry LHPTAX do štruktúry dátového skladu, logická
a formálna kontrola súborov dát v dátovom sklade,
prepracovanie softvéru pre vyhotovenie TP, zabezpečenie väzby súborov dát z TP na LHPTAX,
správa a údržba systému pre KZSL.

Podsystém LHE:
•
•
•

správa aktuálnych a archívnych súborov dát LHE v informačnej banke,
zber, záznam, kontrola a oprava údajov z bilančných výkazov L144 a L146 za rok 2006,
priebežný zber a archivácia údajov zmien predpisov LHP.

Podsystém geografický:
•
•
•
•
•
•

správa údajových základní geoinformácií o lesoch SR,
priebežná kontrola a oprava lesníckych digitálnych máp odovzdaných do databanky, kontrola
väzby na číselnú databázu z TP a LHP,
zapracovanie lesníckych digitálnych máp – porastová pôda – ročník 2006 do GIS a ich prepojenie
na databanku,
príprava podkladov pre jednotný lokalizačný základ (JLZ = základná komunikačná, hydrologická
a sídelná infraštruktúra krajiny),
poskytovanie GIS vrstiev pre tvorbu projektov v rámci NLC,
príprava podkladov pre projekt štátnej správy – budovanie Národnej infraštruktúry priestorových
informácií (NIPI),
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•

spracovanie podkladov pre záverečnú oponentúru projektu NIPI.

Podsystém rezortnej štatistiky:
•
•
•
•
•
•
•
•

správa údajových základní rezortnej štatistiky,
zabezpečenie zberu a spracovania údajov z ročných a štvrťročných rezortných štatistických
výkazov za rok 2006 a 2007, výber údajov z rezortnej štatistiky a vyhotovenie podkladov
do Zelenej správy,
výber a spracovanie informácií zo štatistického zisťovania podľa požiadaviek užívateľov,
výber a spracovanie podkladov do štatistickej ročenky,
správa a údržba siete spravodajských jednotiek,
vypracovanie softvéru pre zber, spracovanie a vyhodnocovanie informácií z poľovníckej
štatistiky,
spracovanie informácií z poľovníckej štatistiky za hospodársky rok 2006/2007,
návrh na zmeny v obsahu a štruktúre poľovníckeho štatistického výkazu pre roky 2008/2009.

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,
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,
priebežné sledovanie a porovnávanie vývoja cien surového dreva v ČR a krajinách EÚ,
spracovanie informácií o cenách vybratých sortimentov dreva vo vybraných krajinách EÚ a ich
publikovanie,
zabezpečenie kontaktov na colnú štatistiku za účelom preberania informácií o obchode s drevom
(dovoz a vývoz dreva).

Prierezové činnosti:
•
•
•
•
•
•
•

zapracovanie pripomienok SL MP SR do „Informačného štandardu – časť LHP“ a jeho zavedenie
do praxe,
priebežná revízia štruktúr dátového skladu,
transformácia súborov údajov do štruktúry dátového skladu,
tvorba aplikačného programového vybavenia pre správu IS LH (banka metód) a pre rôzne
subjekty lesného hospodárstva,
priebežná komunikácia s vyhotovovateľmi LHP,
údržba a aktualizácia siete spravodajských jednotiek na základe podkladov získaných za rok 2006,
informačná podpora orgánov špecializovanej lesníckej 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 požiadaviek SL MP SR a ostatných orgánov
ŠS LH.

Poskytovanie informácií v prostredí internetu:
•

vývoj webových aplikácií na prezentáciu vybraných základných a agregovaných informácií
o lesoch SR a trhových informácií o lesných komoditách, spracovanie realizačných výstupov
zo súhrnných informácií o lesoch SR,
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•
•
•

začatie analytických a programátorských prác na tvorbe „ForestPortal“,
príprava databáz LHP za účelom ich publikovania na internete,
overovanie možnosti výberov údajov z dátového skladu cez webové rozhranie – rozpracované
programové riešenie.

Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedná riešiteľka:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Vyhotovenie LHP, dokončenie v rozsahu 21,0 mil. Sk (NLC–
ÚLZI 4,0 mil. Sk)
NLC–ÚLZI Zvolen
Ing. Mária Žiaková, CSc.
1. 1. 2007 – 31. 12. 2007
2 000 tis. Sk
2 000 tis. Sk

V rámci realizácie úlohy boli zabezpečované nasledovné činnosti:
•
•
•
•
•
•

príprava podkladov pre obnovy LHP v roku 2007 (v analógovej a digitálnej forme) – aktualizácia
údajov LHP, tlač aktualizovaných zápisníkov na zápis údajov v teréne,
príprava kompletného balíka programov (LHPTAX, TP), s príslušnou dokumentáciou,
protokolárne odovzdanie podkladov pre všetkých vyhotovovateľov LHP,
priebežná komunikácia s vyhotovovateľmi LHP – poskytovanie konzultácií pri tvorbe súborov dát
z LHP a spracovaní náležitostí LHP,
zabezpečenie kontroly súborov dát LHP a TP pred vyhotovením náležitostí LHP a ich
predložením na schvaľovanie,
protokolárne prevzatie súborov dát z LHP, TP a LDM do databanky LH, v súlade so zmluvami
o vyhotovení LHP.

Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravy Lesov Zvolen
Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:
Zdroj financovania:

Monitoring lesov ohrozených požiarmi
NLC–ÚHÚL Zvolen
Ing. Milan Lalkovič
1. 1. 2007 – 31. 12. 2007
6 000 tis. Sk
6 508 tis. Sk
kontrakt s MP SR pre rok 2007

Cieľom úlohy bolo zabezpečiť realizáciu leteckého požiarneho monitoringu lesov SR
ohrozených požiarmi.
Realizácia:
•
•
•
•
•
•
•
•

výber formou verejného obstarávania a zmluvné zabezpečenie dodávateľa leteckého monitoringu,
spolupráca s Lesmi SR, š. p. pri koordinácii letov a identifikácii požiarov,
celkovo bolo nalietaných 177 letov v trvaní 775 hodín, 42 minút počas 145 letových dní,
identifikovalo sa 931 kontrolovaných ohnísk a 113 nekontrolovaných ohnísk,
identifikácia a lokalizácia ohnísk bola oznamovaná centrálnemu dispečingu HaZZ,
v prípade potreby, hlavne v ťažko dostupných horských oblastiach lietadlá navádzali pozemnú
techniku k miestu požiaru,
na základe zákazky vypracoval SHMÚ pre NLC softvér na stanovovanie požiarnych indexov
v lesoch SR,
požiarne indexy boli denne aktualizované na webových stránkach SHMÚ, slúžili pre potreby
leteckého monitoringu a pre HaZZ.

Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovední riešitelia:
Doba riešenia:
Plánované náklady:

Práce
súvisiace
so
zmenami
systému
obstarávania
a vyhotovovania LHP
NLC–ÚHÚL Zvolen
Ing. Milan Lalkovič, Ing. Slávka Kulichová, Ing. Peter Szarka
1. 9. 2007 – 31. 12. 2007
3 067 tis. Sk
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Skutočné náklady:
Zdroj financovania:

3 071 tis. Sk
kontrakt s MP SR pre rok 2007

Cieľom úlohy bolo zabezpečiť realizáciu prác súvisiacich so zmenou systému obstarávania
vyhotovovania LHP vyplývajúcich z novelizácie zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
Realizácia:
Realizácia prác súvisiacich s novelizáciou zákona v oblasti vyhotovovania LHP pozostávala
z troch hlavných okruhov.
Príprava a realizácia verejného obstarávania pre vyhotovenie LHP v r .2008:
•
•

•

NLC–ÚHÚL Zvolen na základe poverenia sekcie lesníckej MP SR zabezpečil prípravu verejného
obstarávania na vyhotovenie lesných hospodárskych plánov pre rok 2008 (platnosť 2009–2018)
na 72 lesných celkoch na výmere 196 185,85 ha.
Z dôvodu efektívneho zabezpečenia verejného obstarávania a optimalizácie tvorby LHP bolo
vytvorených 40 skupín lesných celkov, pre ktoré bol zabezpečený celý proces verejného
obstarávania (15 podprahových zákaziek, 20 podlimitných zákaziek, 5 zákaziek s nízkou
hodnotou).
V roku 2007 bolo ukončené verejné obstarávanie na vyhotovenie LHP pre 15 podprahových
zákaziek.

Dokončenie LHP rozpracovaných v roku 2007 (platnosť 2008–2017):
•
•

Z dôvodu organizačných zmien v NLC (ukončenie činnosti v oblasti vyhotovovania LHP) boli
práce na vysúťažených LHP – ukončenie 2. a 3. etapy, zabezpečené formou subdodávok
externými subjektami.
NLC–ÚHÚL Zvolen zabezpečil preberanie a kontrolu vykonaných prác na vyhotovení LHP
v pôsobnosti KLÚ Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov na 46 lesných
celkoch na výmere 123 586,58 ha a na 2 lesných celkoch v pôsobnosti MO SR – vojenského
lesného úradu v Bratislave na výmere 864,54 ha.

Príprava metodiky kontroly LHP:
•

5.8

Začali sa práce na príprave metodiky pre kontrolu a preberanie LHP s cieľom jej ukončenia
do 31. 3. 2008.

Lesné hospodárske plány

Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovední riešitelia:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:
Zdroj financovania:

Dokončenie LHP s platnosťou k 1. 1. 2007
NLC–Lesoprojekt Zvolen
Ing. Ľuboš Žabka, Ing. Ladislav Kočik
1. 1. 2007 – 31. 7. 2007
11 539 tis. Sk
11 864 tis. Sk
zmluvy s KLÚ – štátne zdroje z verejného obstarávania

Cieľom bolo dopracovať 60 LHP pre výmeru 123 tis. ha lesných pozemkov rozpracovaných v roku
2006.
Realizácia:
•
•

dopracovaných bolo 60 LHP na výmere 123,4 tis. ha,
odovzdané návrhy LHP na KLÚ Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Prešov a Košice
v stanovených termínoch do 28. 2. 2007,
• po kancelárskom preskúmaní konceptov LHP, schvaľovacie konania prebehli
v stanovených termínoch do konca prvého polroka 2007,
• všetky návrhy LHP s platnosťou od 1. 1. 2007 boli KLÚ schválené, z dôvodu odvolania drobných
obhospodarovateľov MP SR zrušilo schvaľovacie rozhodnutia na LC Fačkov – Rajec – Rajecké
Teplice na KLÚ Žilina a LC Neštátne lesy Fiľakovo na KLÚ Banská Bystrica,
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•

štandardné náležitosti LHP boli odovzdané 343 obhospodarovateľom lesov a 13 Obvodným
lesným úradom v priebehu roka 2007.

Dokončenie obnovy LHP zahŕňa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vyhotovenie lesníckej digitálnej mapy (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
subjektami,
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 na posúdenie a schválenie KLÚ,
po schválení LHP príslušným KLÚ odovzdanie výstupov obhospodarovateľom lesov,
zapracovanie oprávnených pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z preskúmania návrhu LHP
do náležitostí LHP,
kontrola zapísateľnosi 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,
protokolárne odovzdanie súčastí LHP podľa § 40 ods. 2 zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch
v znení neskorších predpisov obhospodarovateľovi lesa a orgánu štátnej správy LH.

V pôsobnosti pobočky Západ:
•
•

•
•
•
•

•

ukončili sa práce na obnove LHP na 39 lesných celkoch, na celkovej výmere 65 641,68 ha,
z toho v obvode KLÚ Banská Bystrica na 33 LC (Pozem. spoloč. Buzitka, Radzovce, Veľké
Dravce, Juhászfarma, Neštátne lesy Fiľakovo, Lesy Fiľakovo, Petrovce, Tachty, Večelkov, Šurice,
Gemerské Dechtáre, Stará Bašta, Lesy Jesenské, Filier, Silvus, Sása, Ratkovská Suchá, Repištia,
Obecné lesy Ratková, Rybník, Neštátne lesy Ratková, Lesy Ratková, Urbárske a obecné lesy
Kameňany, Neštátne lesy Sirk, Lesy Sirk, Čerenčany, Nižný Skálnik, Bottovo, Mestské lesy
Rimavská Sobota, Neštátne lesy Rimavská Sobota, Lesy Rimavská Sobota, Lesy Teplý Vrch,
Neštátne lesy Teplý Vrch), na výmere 39 287,82 ha,
v obvode KLÚ Žilina na 5 LC (Ochranný obvod Habovka, Oravice – Habovka, US-PS Vavrišovo,
PSBU Východná, Fačkov – Rajec – Rajecké Teplice) na výmere 20 784,67 ha,
v obvode KLÚ Bratislava na 1 LC ( Sološnica) na výmere 5569,19 ha,
v zmysle zmlúv o dielo na vyhotovenie LHP išlo o práce v rámci 4. etapy – schválenie LHP KLÚ
a odovzdanie výstupov. Za túto etapu boli vykonané fakturácie pre KLÚ vo výške 20 % zmluvnej
ceny;
všetky predložené návrhy LHP boli po preverení krajskými lesnými úradmi schválené.
Schvaľovacie konania boli ukončené podľa harmonogramov KLÚ. Z dôvodu odvolania drobných
obhospodarovateľov MP SR zrušilo schvaľovacie rozhodnutia na LC Fačkov – Rajec – Rajecké
Teplice na KLÚ Žilina a LC Neštátne lesy Fiľakovo na KLÚ Banská Bystrica;
štandardné súčasti LHP v zmysle platného rozdeľovníka boli odovzdané 239 obhospodarovateľom
lesov. Na KLÚ bolo odovzdaných 39 kompletných LHP a na OLÚ odovzdaných 9 výpisov LHP
v stanovených termínoch po ukončení schvaľovacieho konania.
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V pôsobnosti pobočky Východ:
•
•
•
•
•
•

ukončili sa práce na obnove LHP na 21 lesných celkoch, na celkovej výmere 57 770,21 ha,
z toho v obvode KLÚ Košice na 9 LC (Hrabušice štátne, Lesy Spišského Biskupstva, Ľadová
štátne, Ľadová neštátne, Smižany štátne, Akron Hrabušice, PS Hranovnica, Zvyšok LHC
Hrabušice, Zvyšok LHC Smižany), na výmere 11 612,78 ha,
v obvode KLÚ Prešov na 12 LC (Urbariát Hrabušice, Pieniny, Podbanské, Dolný Smokovec,
Štrbské Pleso, Tatranská Javorina, Lesy mesta Kežmarok, Kežmarské žľaby, Neštátne lesy
na LHC Vysoké Tatry, Podspády, Tatranská Lomnica, Vyšné Hágy) na výmere 46 157,43 ha,
v zmysle zmlúv o dielo na vyhotovenie LHP išlo o práce v rámci 4. etapy – schválenie LHP KLÚ
a odovzdanie výstupov. Za túto etapu boli vykonané fakturácie pre KLÚ vo výške 20 % zmluvnej
ceny;
všetky predložené návrhy LHP boli po kancelárskom a terénnom preverení krajskými lesnými
úradmi schválené. Schvaľovacie konania boli ukončené podľa harmonogramov KLÚ v júni 2007;
štandardné súčasti LHP v zmysle platného rozdeľovníka boli odovzdané 74 obhospodarovateľom
lesov. Bolo odovzdaných 21 kompletných LHP na KLÚ a 4 výpisy LHP na OLÚ v stanovených
termínoch po ukončení schvaľovacieho konania.

Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovední riešitelia:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:
Zdroj financovania:

Rozpracovanie LHP s platnosťou k 1. 1. 2008
NLC–Lesoprojekt Zvolen
Ing. Ľuboš Žabka, Ing. Ladislav Kočik
1. 1. 2007 – 31. 12. 2007
28 686 tis. Sk
28 882 tis . Sk
zmluvy s KLÚ a MO SR – štátne zdroje z verejného obstarávania

Cieľom bolo rozpracovať LHP pre výmeru 123,6 tis. ha lesných pozemkov.
Realizácia:
•
•
•
•
•

s jednotlivými KLÚ boli podpísané zmluvy o dielo v roku 2007 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,
na základe výsledkov verejného obstarávania vyhotovenia LHP a uzatvorených zmlúv o dielo
bolo rozpracovaných 46 LHP na výmere 123,6 tis. ha,
z toho 44 LHP v pôsobnosti KLÚ Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov
na výmere 122,7 tis. ha,
2 LHP v kompetencii Ministerstva obrany SR – Vojenského lesného úradu v Bratislave na
výmere 864,54 ha,
z dôvodu rozhodnutia MP SR o vypustení vyhotovenia LHP z činnosti NLC vo väzbe
na schválenú novelu zákona č. 326/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. 9. 2007, bola prijatá organizačná
zmena NLC s prechodom vyhotovenia LHP do externého prostredia. Boli uzatvorené zmluvy
o subdodávkach dokončenia LHP, rozpracovaných NLC s 5 neštátnymi subjektami
vyhotovujúcimi LHP (Slovenská lesnícka spoločnosť a. s., Lesotaxácia s. r. o., Euroforest s. r. o.,
LH – Projekt s. r. o. a Lesprojekta s. r. o.).

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,
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• 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.
Na základe uzatvorených zmlúv o dielo, boli práce na vyhotovení LHP rozdelené do 4, resp. 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. 2007.
Fakturácia 4. etapy:
• schválenie LHP a 5. etapy – odovzdanie LHP bude realizované po nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia KLÚ o schválení LHP.
Za tieto etapy boli priebežne vykonávané fakturácie pre KLÚ v celkovej výške 70 % zmluvnej
ceny.
Fakturácia vonkajších prác bola realizovaná mesačne po vypracovaní odpočtu vykonaných prác
a ich odsúhlasení a kontrole príslušnými KLÚ.
Kancelárske práce LHP rozpracovaných v roku 2007:
• vyhotovenie a odovzdanie návrhu LHP krajskému lesnému úradu do 15. decembra 2007.
Návrh LHP obsahoval:
•
•

opis dielcov a plán hospodárskych opatrení,
záznam z prerokovania opisu dielcov a plán hospodárskych opatrení s obhospodarovateľom lesa
a ostatnými subjektami, 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 protokolárnom prevzatí 44 konceptov LHP
od subdodávateľov LHP a ich odovzdaní na príslušné krajské lesné úrady.
Fakturácia 2 definitívnych LHP sa uskutočnila po ich prevzatí od subdodávateľa LHP
a následnom odovzdaní na Ministerstvo obrany SR – Vojenský lesný úrad v Bratislave, ktorý ich
svojím rozhodnutím aj v decembri 2007 schválil.
Konkretizácia plnenia úlohy podľa pobočiek:
V pôsobnosti pobočky Západ:
•
•
•
•
•

rozpracovanie obnovy LHP na 13 lesných celkoch, na celkovej predbežnej výmere 60 044,50 ha,
z toho v obvode KLÚ Trnava na 4 LC (Šaštín štátne, Šaštín neštátne, Holíč štátne, Holíč neštátne)
na predbežnej výmere 12 066,84 ha,
v obvode KLÚ Trenčín na 5 LC (Stará Myjava, Myjava I., Myjava II., Kočovce I., Kočovce II.)
na predbežnej výmere 14 274 ha,
v obvode KLÚ Žilina na 2 LC (Demänová, Liptovská Osada štátne) na predbežnej výmere
23 558,15 ha,
v obvode KLÚ Banská Bystrica na 2 LC (Kysihýbel, Lesy Žarnovica) na predbežnej výmere
10 218,77 ha.

86

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2007

V pôsobnosti pobočky Východ:
•
•
•

•

5.9

rozpracovanie obnovy LHP na 33 lesných celkoch, na celkovej predbežnej výmere 63 542,08 ha,
z toho v obvode KLÚ Košice na 9 LC (Lesy Krompachy, Krompachy, Fagus, Vyšné Slovinky,
Zvyšok LHC Krompachy, Hnilec štátne, Zvyšok LHC Mlynky, LHC Levoča – Košický kraj, LHC
Spišské Podhradie – Košický kraj) na predbežnej výmere 8 338,88 ha,
v obvode KLÚ Prešov na 22 LC (Lesy Hanušovce, Neštátne lesy na LHC Hanušovce, Sedliská
štátne, Sedliská neštátne, Neštátne lesy na LHC Sedliská, Lesy Spišské Podhradie, Lesy Spišského
Biskupstva Spišské Podhradie, Lesy mesta Spišské Podhradie, Ostatné lesy na LHC Spišské
Podhradie, Lesy Levoča, Levoča, Ostatné lesy na LHC Levoča, Giraltovce štátne, Giraltovce
neštátne, Neštátne lesy na LHC Giraltovce, Neštátne lesy na LHC Okrúhle, Janouš s. r. o. LS
Sukov, Ostatné lesy na LHC Havaj, Poľana Hunkovce, Ostatné lesy na LHC Krajná Poľana,
Kapišová Krajná Poľana štátne, Ostatné lesy na LHC Kapišová) na predbežnej výmere
54 338,66 ha,
v kompetencii Ministerstva obrany SR – Vojenského lesného úradu v Bratislave – na 2 LC
(Obecné lesy vojenské Hniezdne, Mestské lesy vojenské Stará Ľubovňa) na predbežnej výmere
864,54 ha.

Ostatné väčšie úlohy na základe zmluvných vzťahov, vrátane úloh objednaných
Lesmi SR, š. p. Banská Bystrica

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Názov projektu:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedná riešiteľka:
Doba riešenia:

Monitoring vplyvu výroby MONDI SCP Ružomberok na stav
okolitých lesných ekosystémov
Mondi Business Paper SCP, a. s. Ružomberok
NLC–LVÚ Zvolen, VS Košice
RNDr. Slávka Tóthová, PhD.
2006 – 2010

Cieľom projektu je zistiť dlhodobý vplyv výroby MONDI na stav okolitých lesných
ekosystémov. Sledovala sa zmena obsahu hlavných komponentov imisií (síry a dusíka) v asimilačných
orgánoch lesných drevín, ktorá prebieha v dlhodobom procese výrazného poklesu produkcie emisií
SO2 a NOx zo zdroja Mondi. Výskum sa realizuje už od roku 2002, s počtom trvalých monitorovacích
plôch 133 a pravdepodobne patrí k najvýznamnejším dlhodobým monitorovacím sieťam v Európe
v špecifickom prostredí – v okolí priemyselného závodu.
Názov projektu:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedná riešiteľka:
Doba riešenia:
•
•
•
•
•

Možnosti využitia drevného popola produkovaného v MONDI
SCP Ružomberok
Mondi Business Paper SCP, a. s. Ružomberok
NLC–LVÚ Zvolen, VS Košice
RNDr. Slávka Tóthová, PhD.
2006 – 2010

V roku 2007 sa vypracovala štúdia, ktorá sa zaoberá:
otázkami produkcie odpadov po energetickom využití obnoviteľných zdrojov energie,
legislatívnym rámcom, ktorý determinuje nakladanie s drevným popolom ako s odpadom a
možnosti jeho ďalšieho využitia, resp. zhodnotenia v SR,
prehľadom legislatívnych predpisov a stratégií využitia drevného popola ako hnojiva
v medzinárodnom aspekte,
prehľadom aktuálnych vedeckých poznatkov o vlastnostiach a účinkoch drevných popolov
na lesný ekosystém,
výsledkami chemických analýz vzoriek drevných popolov odobraných v období jún 2006 až máj
2007, zamerané na stanovenie obsahu ťažkých kovov, porovnanie s limitnými hodnotami
pre obsah rizikových prvkov v hnojivách na Slovensku a podľa švédskej smernice pre využitie
popola ako hnojiva v lesoch,
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•

výsledkami experimentálneho použitia drevného popola ako hnojiva pri zalesňovaní územia
na Kysuciach, keď po kalamitnej ťažbe smrekových porastov vznikli holiny, ktoré boli zalesnené
bukovými sadenicami.

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

Optimalizácia produkcie 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. 2007 – 15. 12. 2007

Riešenie zahrňovalo problematiku intenzifikácie produkcie a výťažnosti drevnej biomasy
pre výrobu štiepok v porastoch rýchlorastúcich drevín. Vypracovanie opatrení na podporu produkcie
lesných štiepok v kompetencii zadávateľa. Návrh regionálneho projektu produkcie a energetického
využívania biomasy. Pokusy využívania odpadov po energetickom využívaní biomasy. Vypracovala
sa správa o riešení v roku 2007.
Názov projektu:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Možnosti zvyšovania a stabilizácie produkcie dreva na lesných
a nelesných pôdach pre potreby podniku Smurfit Kappa a. s.
Smurfit Kappa a. s. Štúrovo
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Milan Oravec, CSc.
15. 2. 2007 – 30. 6. 2007

Vypracovala sa kvantifikácia disponibilných zdrojov dendromasy na lesnej pôde, bielych
plochách, brehových porastov a líniovej zelene v spádovej oblasti drevospracujúceho podniku.
Navrhli sa postupy zvyšovania produkcie vlákninového dreva a palivovej biomasy a možnosti ich
realizácie v spolupráci s vlastníkmi a obhospodarovateľmi týchto zdrojov. Vykonala sa technickoekonomická analýza realizovateľnosti uvedených postupov.
Názov úlohy:

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

Zabezpečenie vykonávacích projektov boja s podkôrnym hmyzom
na rok 2007; vyhodnotenie, monitoring a kontrolná činnosť
vývoja podkôrneho hmyzu
ŠL TANAP
Ing. Pavol Fabian
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Jozef Vakula
28. 3. 2007 – 30. 11. 2007

Cieľom aktualizovaného projektu bolo analyzovať vývoj situácie s podkôrnym hmyzom druhý
rok po veternej kalamite (rok 2006) a prispieť k zmierneniu nebezpečenstva vzniku podkôrnikovej
kalamity v roku 2007.
Projekt obsahuje celý rad všeobecných zásad boja s podkôrnym hmyzom upravených
na podmienky kalamity a obsahuje tiež prehľad konkrétnych opatrení podľa jednotiek priestorového
rozdelenia lesa, ktoré znížia riziko premnoženia podkôrneho hmyzu v roku 2007 na minimum.
Súčasťou projektu je i vyhodnotenie rozširovania kalamity podkôrneho hmyzu z leteckých
infračervených snímok a využitie získaných údajov pre tvorbu mapových podkladov (krígingu)
postihnutého územia.
Názov projektu:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedná riešiteľka:
Doba riešenia:

Testovanie progresívnych postupov umelej obnovy drevín
na kalamitisku
ŠL TANAP
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Anna Tučeková, PhD.
1. 5. 2007 – 31. 12. 2007

Cieľom projektu je na základe výsledkov výskumu navrhnúť praktické, efektívne a ekonomicky
nenáročné technologické postupy zalesňovania kalamitných holín v TANAP-e. Od vzniku veternej
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kalamity sa založili štyri výskumné plochy „sejbou do vegetačných buniek“: Výsevový pokus sa
uskutočnil jedenástimi drevinami – smrek, smrekovec, jedľa, borovica, buk, javor, jelša, breza, jaseň,
limba, dub. V roku 2007 sa vypracovala výskumná štúdia, v ktorej sa spracovali výsledky overovania
tohto postupu zalesňovania.
Názov projektu:

Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedná riešiteľka:
Doba riešenia:

Testovanie živných médií a selekcia vhodných genotypov osiky
a bresta pre kultiváciu v podmienkach in vitro s následným
využitím v lesníctve
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Alžbeta Lengyelová
1. 7. 2007 – 31. 12. 2008

Vykonala sa stabilizácia pokusnej plochy, inventarizácia existujúcich klonov a odber
reprodukčného materiálu na pokusnej ploche s osikou v ML Banská Štiavnica. Ako experimentálny
materiál sa použili zelené rezky štyroch klonov osiky – tri klony bieloruské a jeden klon muránsky.
Ukázalo sa, že treba testovanie viacerých sterilizačných prostriedkov a časových intervalov a zároveň
aj testovanie viacerých modifikácií štandardne používaných médií.
Názov projektu:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedná riešiteľka:
Doba riešenia:

Overovanie náročnejších technológií
zalesniteľných a kalamitných holín
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Anna Tučeková, PhD.
1. 7. 2007 – 31. 12. 2008

zalesňovania

ťažko

Riešenie projektu sa zameriava na overovanie náročnejších postupov umelej obnovy (sadbou
a sejbou) ťažko zalesniteľných a kalamitných holín veľkého rozsahu. Jeho cieľom je na základe
výsledkov výskumu vypracovať návrh na optimalizáciu praktických technologických postupov ich
zalesňovania.
• Overovali sa nové produkty na báze organických, ekologických a mikrobiologických materiálov
používaných v umelej obnove na vybraných OZ: Námestovo, Rimavská Sobota, Palárikovo
a Levice.
• Po aplikácii viacerých ekologických prípravkov v roku 2007 sa testoval ich účinok na umelo
založené výsadby drevín smrek, jedľa, borovica, buk a dub.
• V rámci biotechnologických progresívnych postupov umelej obnovy sejbou sa vo vegetačnom
období roku 2007 založili a vyhodnocovali výsevy duba (OZ Rimavská Sobota a Levice)
a smreka, buka, jedle a smrekovca (OZ Námestovo) vo „vegetačných bunkách“, pri ktorých sa
využili mikrobiologické prípravky na báze pôdnych baktérií a hydrogély na viazanie vody.
Názov projektu:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Vypracovanie projektov pre energetické porasty
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Milan Oravec, CSc.
15. 8. 2007 – 31. 12. 2008

Spracovali sa technické podmienky a rámcový výber drevín pre modelové plochy. Hodnotili sa
lokality vhodné pre založenie porastov.
Názov projektu:
Riešiteľské ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Monitoring jelenej zveri a monitoring medveďa v oblasti Poľany
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Slavomír Finďo, CSc.
2007 – 2008

Projekt je zameraný na výskum časovej a priestorovej aktivity jelenej zveri a medveďa hnedého
v širšom regióne Poľany. Pri jelenej zveri ide o pokračovanie telemetrického výskumu, ktorý začal
v roku 1998 a jeho hlavným cieľom je objasnenie migračného správania a využívania prostredia
vzhľadom na environmentálne parametre a ľudské aktivity (hospodárska činnosť, poľovníctvo atď.).
V roku 2007 sa telemetricky monitorovalo 8 jedincov jelenej zveri, zhodnocovali sa doterajšie dátové
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súbory a pripravovali sa podklady pre vypracovanie štúdie o jelenej zveri v podmienkach
stredoslovenských pohorí. Začalo sa s prípravnými prácami pre monitorovanie pohybu medveďa
metódou GPS telemetrie. Zakúpilo sa potrebné technické zariadenie (jednotky GPS), vyhotovil sa
sklopec a zakúpili sa slučkové pasce v počte 10 kusov.
Názov projektu:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Registračné skúšky biologickej účinnosti
prípravkov DECIS EW 50 a DECIS Protech
Bayer spol. s. r. o.
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Andrej Gubka
2007 – 2008

insekticídnych

Úlohou projektu je odskúšať biologickú účinnosť insekticídnych prípravkov DECIS EW 50
a DECIS Protech pri preventívnom a kuratívnom ošetrení drevnej hmoty proti podkôrnemu hmyzu,
ochrane sadeníc pred druhmi rodu Hylastes a Hylobius, ošetrenie lesných porastov proti húseniciam
motýľov a overiť podmienky tolerancie prípravku voči necieľovým druhom hmyzu v dávkovaní podľa
požiadavky objednávateľa. V roku 2007 sa vykonali tieto práce:
• V lokalite Baková Jama sa založila pokusná plocha za účelom testovania účinnosti prípravkov
na podkôrny a necieľový hmyz pomocou klasického navnadeného lapáka.
• V lokalite Horná Bzová sa založila druhá pokusná plocha na testovanie účinnosti prípravkov
na podkôrny a necieľový hmyz. Na oboch plochách sa vykonali preventívne a kuratívne ošetrenia
smrekových kmeňov.
• V Lokalite Čifáre sa založila pokusná plocha na testovanie účinnosti prípravkov na listožravý
hmyz. Modelovým druhom bola mníška veľkohlavá (Lymantria dispar).
• V lokalite Horná Bzová sa zároveň založili dve pokusné plochy na testovanie účinnosti
prípravkov na ochranu sadeníc pred druhmi rodu Hylastes a Hylobius.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedná riešiteľka:
Doba riešenia:

Ďalšie odborné vzdelávanie zamestnancov Lesov SR, š. p.
NLC–ÚLPV Zvolen
Ing. Ľudmila Marušáková
3. 8. 2007 – 31. 12. 2007

Na základe vzájomnej zmluvy uzavretej medzi NLC a Lesmi SR, š. p. v oblasti ďalšieho
vzdelávania zamestnancov boli realizované nasledujúce vzdelávacie aktivity:
• Rozvoj osobnosti manažéra
• Odborná lesnícka angličtina
• Environmentálne minimum
• Preškolenie držiteľov osvedčení pre činnosť s lesným reprodukčným materiálom
• Lektorské minimum
• Lesná pedagogika
• Sortimentácia a manipulácia drevnej hmoty
• Zvyšovanie právneho povedomia zamestnancov a prevencia kriminality
• Úlohy lesnej stráže pri predchádzaní kriminality
• Manažment lesných porastov v zmenených ekologických podmienkach
• Škodlivé činitele v lesníctve
• Zakladanie lesov
• Podnikanie v poľovníctve
• Podnikanie vo vidieckej turistike a lesoturistike
Celkovo sa v roku 2007 zúčastnilo na akreditovaných kurzoch organizovaných NLC–ÚLPV
Zvolen 1 177 zamestnancov Lesov SR, š. p. Banská Bystrica.
Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedná riešiteľka:
Doba riešenia:

Metodická pomoc v oblasti práce s verejnosťou
NLC–ÚLPV Zvolen
Ing. Ľudmila Marušáková
3. 8. 2007 – 31. 12. 2007
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Na základe vzájomnej zmluvy uzavretej medzi NLC a Lesmi SR, š. p. v oblasti metodickej
pomoci lesníckej práce s verejnosťou boli realizované nasledujúce aktivity:
• Zabezpečenie činnosti pracovnej skupiny pre komunikáciu s verejnosťou
• Mediálny tréning pre top manažérov podniku vrátane prenájmu priestorov a študijných materiálov
• Tvorba a prevádzkovanie www stránky o lesnej pedagogike
• Tvorba pomôcok lesnej pedagogiky
• Organizačné zabezpečenie stretnutia lesných pedagógov
• Organizačné zabezpečenie, panely a letáky na mimoriadne zasadnutie vlády
• Tvorba a tlač Zeleného lesníckeho kalendára
• Tvorba a tlač brožúry s názvom „Základné fakty o lesníctve“
• Tvorba, grafické, obrazové spracovanie a tlač Lesníckeho kvarteta
• Pozvánky a propagačný materiál na výstavu Drevo – Les 2007, Nitra
• Dotlač skladačiek pre žiakov a študentov (Ako rastie les, Práca lesnícka, Les v zime, Lesná
pedagogika, 200 otázok a odpovedí zo života stromov)
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
Názov projektu:

Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovední riešitelia:
Doba riešenia:

Ocenenie lesných pozemkov a porastov pre účely projektov
pozemkových úprav vybraných katastrálnych území v okresoch
Poprad a Kežmarok (7630001)
GS s. r. o. Rimavská Sobota
NLC–ÚLZI Zvolen
Ing. Ján Kučera, Ing. Ľubomír Valach
1. 9. 2006 – 28. 2. 2007

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

Správa o stave lesného hospodárstva regiónu „SEVER“
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
NLC–ÚLZI Zvolen
Ing. Maroš Širgel
1. 12. 2006 – 15. 2. 2007

Predmetom úlohy bolo vypracovanie a dodanie Správy o stave lesného hospodárstva regiónu
Sever ako základnej informačnej bázy pre certifikáciu lesov podľa Slovenského systému certifikácie
lesov v schéme PEFC. Správa o stave lesného hospodárstva regiónu Sever – dokončenie na výmere
348 545 ha (33 vlastníkov a užívateľov lesa obhospodarujúcich 200 724 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).
Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Zmluva o dielo č. A/2006/1518/CE02/738
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
NLC–ÚLZI Zvolen, NLC–Lesoprojekt Zvolen
Ing. Karol Šandorfi
1. 1. 2007 – 31. 8. 2007

Predmetom zmluvy bola aktualizácia lesníckeho mapovania na OZ Rožňava a dodanie
aktualizovanej lesníckej mapy predmetného územia v digitálnej a v tlačovej forme a ortofotomáp.
V rámci zmluvy NLC–ÚLZI Zvolen zabezpečoval:
• obstaranie leteckých meračských snímok a ich fotogrametrické vyhodnotenie,
• tlač porastových, obrysových, organizačných máp,
• tvorbu digitálnych ortofotomáp,
• priestorovú vizualizáciu,
• tlač zväčšenín leteckých meračských snímok a ortofotomáp,
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•

spoluprácu pri spracovaní informácií z kalamitného územia vo väzbe na platné LHP
a pri následnom odvodení prognóz ťažieb.

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

Zmluva o dielo č. 360/2006 A/2006/690/FA04/427
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
NLC–ÚLZI Zvolen, NLC–Lesoprojekt Zvolen
Ing. Karol Šandorfi
1. 1. 2007 – 30. 9. 2007

Predmetom zmluvy o dielo bolo vyhotovenie a dodanie:
Nadštandardných výstupov LHP pre všetky lesy v obhospodarovaní Lesov SR, š. p. v LHP
platných od 1. 1. 2007.
V rámci zmluvy NLC–ÚLZI Zvolen zabezpečoval:
• tlač porastových, obrysových, ťažbových, organizačných máp,
• tvorbu digitálnych ortofotomáp,
• tlač ortofotomáp,
• výpočet dendromasy na úrovni jednotiek priestorového rozdelenia lesa a výpočet energeticky
využiteľnej dendromasy,
• tlač nadštandardných náležitostí LHP,
• prehľadové tabuľky plôch, zásob a ťažieb podľa vekových stupňov, prehľad prírastkov drevín,
• súbory dát z LHP v digitálnej forme.
Názov projektu:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Znalecký posudok na stanovenie výšky nájmu podľa zákona
229/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov (7190152)
Okresný súd Banská Bystrica
NLC–ÚLZI Zvolen
Ing. Ľubomír Valach
15. 1. 2007 – 15. 2. 2007

Vyhotovenie znaleckého posudku v zmysle spisu ZP 18C/18/1997- 441.
Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Správa o stave lesného hospodárstva regiónu „VÝCHOD“
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
NLC–ÚLZI Zvolen
Ing. Slavomír Bortel
1. 6. 2007 – 30. 7. 2007

Predmetom úlohy bolo vypracovanie a dodanie Správy o stave lesného hospodárstva regiónu
Východ ako základnej informačnej bázy pre certifikáciu lesov podľa Slovenského systému certifikácie
lesov v schéme PEFC. Správa o stave lesného hospodárstva regiónu Východ – vyhotovenie na výmere
623 509 ha (58 vlastníkov a užívateľov lesa obhospodarujúcich 317 391 ha). V rámci tejto správy bolo
vykonané vonkajšie zisťovanie v primeranej štruktúre a na zodpovedajúcej výmere, boli vyhotovené
správy z vonkajšieho zisťovania, prerokované správy s posudzovanými subjektami a s žiadateľom
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica., bolo posúdené hospodárenie prihlásených individuálnych vlastníkov,
resp. obhospodarovateľov lesa. Interný audit systému trvalo udržateľného obhospodarovania lesov bol
pre žiadateľa Lesy SR, š. p., Banská Bystrica vykonaný podľa platných dokumentov a postupov
Slovenského systému certifikácie lesov (SFCS).
Názov úlohy:

Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Správa z vonkajšieho zisťovania pre ročný dozorový audit
„Región STRED“ podľa Slovenského systému certifikácie lesov
v schéme PEFC
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
NLC–ÚLZI Zvolen
Ing. Slavomír Bortel
13. 8. 2007 – 31. 8. 2007

Ročný dozorový audit pre Región Stred – vyhotovenie správ z vonkajšieho zisťovania ako
podklad ku Správe o stave lesného hospodárstva regiónu Stred po roku od udelenia regionálneho
certifikátu TUOL podľa Slovenského systému certifikácie lesov v schéme PEFC. V rámci
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zabezpečenia vyhotovenia správ boli vykonané vonkajšie zisťovania v primeranej štruktúre
a na zodpovedajúcej výmere, boli vyhotovené správy z vonkajšieho zisťovania a prerokované
s posudzovanými subjektami a so žiadateľom Lesy SR, š. p., Banská Bystrica.
Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Zmluva o dielo č. 151/NLC/2007
ŠL TANAP
NLC–ÚLZI Zvolen, NLC–LVÚ Zvolen, NLC–Lesoprojekt Zvolen
Ing. Karol Šandorfi
1. 9. 2007 – 31. 12. 2007

Predmetom zmluvy bolo vypracovanie úloh v elektronickej a písomnej forme v rozsahu
a špecifikácii uvedenej v čl. 2. odsek 2 zmluvy.
V rámci zmluvy NLC–ÚLZI Zvolen zabezpečoval:
• vyhotovenie 57 vytyčovacích náčrtov v intravilánoch mesta Vysoké Tatry v dĺžke 26 km,
• zameranie vlastníckej hranice v k. ú. Zuberec, časť urbár Zuberec v dĺžke 10,5 km,
• obstaranie farebných a infračervených leteckých meračských snímok z územia LHC Vysoké
Tatry,
• vyhotovenie digitálnych ortofotomáp.
Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Zmluva o dielo č. 696/NLC/2007
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
NLC–ÚLZI Zvolen, NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Karol Šandorfi
1. 9. 2007 – 31. 12. 2007

Predmetom zmluvy bolo sledovanie zdravotného stavu lesov so zameraním na porasty
s prevládajúcim zastúpením smreka (50 % a viac) na základe klasifikácie a vyhodnotenia
multispektrálnych satelitných scén.
V rámci zmluvy NLC–ÚLZI Zvolen zabezpečoval:
• obstaranie satelitných scén s 10 m rozlíšením,
• tlač mapových výstupov zameraných na stupne poškodenia smrekových porastov podľa
jednotlivých LHC,
• tvorbu digitálnych výstupov vo formáte pdf,
• tlač mapových výstupov s prekrytom satelitnej scény a obrysovej mapy,
• analýzu zdravotného stavu lesných porastov v dôsledku straty asimilačných orgánov na základe
výsledkov z multispektrálnych satelitných scén.
Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Zmluva o dielo č. 799/NLC/2007
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
NLC–ÚLZI Zvolen, NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Karol Šandorfi
1. 9. 2007 – 31. 12. 2007

Predmetom zmluvy bola aktualizácia lesníckeho mapovania na OZ Liptovský Hrádok a časti
OZ Rimavská Sobota.
V rámci zmluvy NLC–ÚLZI Zvolen zabezpečoval:
• obstaranie leteckých meračských snímok a ich fotogrametrické vyhodnotenie,
• aktualizovanú lesnícku mapu v digitálnej a tlačovej forme,
• tlač zväčšenín leteckých meračských snímok,
• analýzu stavu lesných porastov po kalamite v auguste 2007,
• na základe grafického vyhodnotenia odvodenie rozsahu kalamity v m3,
• odvodenie ťažbového potenciálu do roku 2010.
Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Správa o stave lesného hospodárstva regiónu „ZÁPAD“
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
NLC–ÚLZI Zvolen
Ing. Slavomír Bortel
2. 9. 2007 – 30. 11. 2007
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Predmetom úlohy bolo vypracovanie a dodanie Správy o stave lesného hospodárstva regiónu
Západ ako základnej informačnej bázy pre certifikáciu lesov podľa Slovenského systému certifikácie
lesov v schéme PEFC. Správa o stave lesného hospodárstva regiónu Západ – vyhotovenie na výmere
465 008 ha (57 vlastníkov a užívateľov lesa obhospodarujúcich 309 318 ha). V rámci tejto správy bolo
vykonané vonkajšie zisťovanie v primeranej štruktúre a na zodpovedajúcej výmere, boli vyhotovené
správy z vonkajšieho zisťovania, boli prejednané správy s posudzovanými subjektami a s žiadateľom
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica, bolo posúdené hospodárenie prihlásených individuálnych vlastníkov,
resp. obhospodarovateľov lesa. Interný audit systému trvalo udržateľného obhospodarovania lesov bol
pre žiadateľa Lesy SR, š. p., Banská Bystrica vykonaný podľa platných dokumentov a postupov
Slovenského systému certifikácie lesov (SFCS).
Názov projektu:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Odborné stanoviská projektov pozemkových úprav vybraných
katastrálnych území v okrese Rimavská Sobota (7630006)
A-Zenit s. r. o. Rimavská Sobota
NLC–ÚLZI Zvolen
Ing. Ľubomír Valach
13. 9. 2007 – 26. 9. 2007

Vyhotovenie odborných stanovísk ocenenia lesa predmetných katastrálnych území (Chválová,
Višňové, Polínna, Gemerská Nová Ves).
Vyhotovenie znaleckého posudku v zmysle spisu ZP 18C/18/1997-441.
Názov projektu:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Zmluva o dielo č. 563/NLC/2007
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
NLC– ÚLZI Zvolen, NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Ivor Rizman
1. 10. 2007 – 31. 3. 2009

Predmetom riešenej časti zmluvy v roku 2007 bolo:
Vypracovanie manuálu pre zabezpečenie obhospodarovania lesných biotopov v súlade
so smernicou o biotopoch 92/43/EHS a jej implementáciami v národnej legislatíve, ktorý umožní
jednoznačné posudzovanie a schvaľovanie lesných hospodárskych plánov z pohľadu tejto legislatívy.
V rámci vypracovania manuálu bola odovzdaná čiastková úloha a samostatný výstup:
• modely drevinového zloženia v stanovištných jednotkách lesníckej typológie pre priemerné
pomery Slovenska s uvedením minimálneho zastúpenia pôvodných druhov drevín spĺňajúceho
definíciu biotopu Natura 2000 z hľadiska drevinového zloženia,
• čiastočne bol rozpracovaný výstup: manuál na identifikáciu jednotlivých typov biotopov
európskeho a národného významu.
Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Zmluva o dielo č. 839/NLC/2007
Štátna ochrana prírody SR
NLC–ÚLZI Zvolen
Ing. Karol Šandorfi
1. 10. 2007 – 31. 12. 2007

Predmetom zmluvy bolo vyhotovenie podkladových materiálov pre potreby zonácie chránených
území SR.
V rámci zmluvy NLC–ÚLZI Zvolen zabezpečoval:
• rastrové údaje vo formáte JPEG (TIFF),
• vektorové údaje vo formáte ArcView,
• návrh obsahu a štruktúry súborov dát z platných LHP a TP,
• spracovanie podkladov potrebných pre riešenie zonácie chránených území so zabezpečením väzby
na LDM.
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Národné lesnícke centrum – Lesoprojekt Zvolen
Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovední riešitelia:
Doba riešenia:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biele plochy
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
NLC–Lesoprojekt Zvolen
Ing. Ľuboš Žabka, Ing. Vojtech Kominka
3. 11. 2006 – 31. 12. 2007

Predmetom zmluvy bolo:
celoplošné zistenie rozsahu pozemkov a ich zmapovanie, v rámci územnej pôsobnosti lesov SR,
s charakterom lesa, ale v registri C katastra nehnuteľností (C–KN) neevidovaných ako lesné
pozemky, tzv. „bielych plôch“, na základe údajov z platných lesných hospodárskych plánov
(LHP) porovnaním aktuálnych leteckých snímok a porastových máp,
príprava podkladov a výstupov, ktoré budú slúžiť na postupné zosúladenie evidenčného stavu KN
so skutočnosťou na území vo vlastníctve štátu, na základe dostupných poskytnutých údajov
o vlastníctve od Lesov SR š. p.
Boli vykonané nasledovné práce:
získavanie podkladov LHP a leteckých snímok pre celé územie SR,
komplexná revízia mapovania „Bielych plôch“ porovnaním aktuálnych leteckých snímok
a porastových máp na území 26 OZ a na 1 471 katastrálnych územiach,
mapovanie plôch, ich zaplochovanie a vytvorenie databázových štruktúr,
získavanie a spracovanie podkladov pre stupne ochrany prírody a ich naplnenie do databáz
bielych plôch,
zjednotenie podkladov grafických databáz LDM pre digitálne mapy,
príprava tlačových súborov pre tlač organizačných máp s farebnou lokalizáciou bielych plôch
na jednotlivých LHC,
vytvorenie a odladenie programového riešenia na vyfiltrovanie a identifikáciu vlastníkov na BP
z údajov poskytnutých Lesmi SR, š. p.,
spracovanie a transformácia podkladov KN pre riešenie vlastníctva na bielych plochách,
vytvorenie prekrytových blokov vrstvy les s vrstvou KN na 65 LHC s 430 katastrálnymi
územiami,
vyfiltrovanie a naplnenie vlastníctva z údajov dodaných Lesmi SR, š. p. na 343 k. ú. Na výmere
17 769 ha BP bolo identifikovaných 19 652 vlastníckych vzťahov, ktoré boli naplnené do údajov
o vlastníctve;
tlač organizačných máp s farebnou lokalizáciou bielych plôch na jednotlivých 26 OZ a LHC
(285 LHC),
vytvorenie digitálnych výstupov LDM s tabuľkovými výstupmi údajov BP v elektronickej forme.

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

Aktualizácia mapovania kalamitného územia OZ Rožňava
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
NLC–Lesoprojekt Zvolen
Ing. Peter Szarka
1. 1. 2007 – 31. 8. 2007

Na základe zmluvy o dielo s Lesmi SR, š. p. bol spracovaný na území OZ Rožňava (LS Nižná
Slaná, LS Betliar a LS Krásnohorské Podhradie) rozsah poškodenia lesných porastov kalamitou
zvýšeného rozsahu, aktualizácia lesníckeho mapovania a objektivizácia určenia predpokladaného
rozsahu náhodných ťažieb, vrátane aktualizácie plánu lesnej dopravnej siete na výmere 6 700 ha.
Na predmetnom území sa realizovalo letecké snímkovanie s vyhotovením aktualizovaných lesníckych
máp.
Objednávateľovi boli dodané tieto 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,
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•
•
•

odpočet zásob kalamitných plôch,
digitálny model terénu,
kópie farebných leteckých meračských snímok a ortofotomapa s prekrytom obrysovej lesníckej
mapy v tlačenej aj digitálnej forme,
• vizualizácia 3D,
• aktualizovaná mapa existujúcej a navrhovanej lesnej dopravnej siete.
V rámci zmluvy odbor TŠMD, NLC–ÚLZI Zvolen zabezpečoval:
• obstaranie leteckých meračských snímok (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:

Nadštandardy LHP
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
NLC–Lesoprojekt Zvolen
Ing. Peter Szarka
1. 1. 2007 – 1. 12. 2007

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:
• Nadštandardných výstupov LHP pre LC v užívaní Lesov SR, š. p. s platnosťou od 1. 1. 2007
(dokončievaných a schvaľovaných v roku 2007) na výmere 39 934 ha.
• Nadštandardných výstupov LHP pre všetky lesy v obhospodarovaní Lesov SR, š. p. v LHP
platných od 1. 1. 2008, kde bol vyhotovovateľ NLC–Lesoprojekt Zvolen na výmere 64 018 ha.
• Vypracovania a dodania kompletných lesných hospodárskych plánov pre všetky lesy
v obhospodarovaní Lesov SR, š. p. na všetkých vyhlásených lesných celkoch s viacerými
obhospodarovateľmi rozpracovaných v roku 2006 s platnosťou LHP od 1. 1. 2007.
• Vypracovania a dodania kompletných lesných hospodárskych plánov pre všetky lesy
v obhospodarovaní Lesov SR, š. p. na všetkých vyhlásených lesných celkoch s viacerými
obhospodarovateľmi rozpracovaných v roku 2007 s platnosťou LHP na roky 2008–2017, vrátane
rozdelenia JPRL v doterajšom spoločnom užívaní Lesov SR, š. p. a ostatných subjektov,
zamerania a vytýčenia týchto hraníc v LC, resp. JPRL, na území OZ Trenčín.
• Zistenia stavu a návrhu sprístupnenia porastov lesnými cestami na OZ Liptovský Hrádok (LC
Liptovská Osada – štátne).
Lesom SR, š. p. boli dodané výstupy za LO, LS a LZ – obrysové, porastové, organizačné a
ťažbové mapy, evidenčné knižky pre LO, opis porastov a plán hospodárskych opatrení, modely
hospodárenia, plochová tabuľka, všeobecná časť LHP.
Ďalej boli poskytnuté ďalšie nadštandardné súčasti, 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 stupňov, prehľad prírastkov drevín,
LHP v digitálnej forme – číselné a mapové náležitosti vrátane zamapovania územia mimo lesných
pozemkov (extravilán, cesty, nelesné pozemky). Boli tiež vyhotovené a vytlačené ortofotomapy
s prekrytom lesníckej vrstvy.
Ďalšími výstupmi boli obrysová mapa so zakreslením vytýčených hraníc, protokoly o vytýčení
hraníc v JPRL so spoločným užívaním LSR, š. p. a ostatnými subjektami, v teréne stabilizované
lomové body drevenými signalizačnými kolíkmi a v teréne vyznačené vytýčené hranice JPRL
príslušným farebným označením v zmysle vyhlášky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov
a o ochrane lesa.
Bolo vykonané nové rozdelenie lesa a vytvorenie nových JPRL so zistením nového stavu,
zistenie skutočného stavu a návrh obnovy a umiestnenia východísk v JPRL pre vyhotovenie
kompletných LHP v digitálnej forme pre obhospodarovateľa Lesy SR š. p. z dôvodu vyhotovenia
samostatných sumárnych údajov a kalkulácií ťažieb. Spracované boli údaje vonkajších zisťovaní
a rozpracované digitálne mapy s údajmi mimo LPF.
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Zamerané a vytýčené boli hranice JPRL v rozsahu 10 km na OZ Trenčín a bolo vykonané
terénne zisťovanie stavu lesnej dopravnej siete a aktualizácia návrhu sprístupnenia porastov lesnými
cestami na LC Liptovská Osada štátne na výmere 12 tis. ha, zároveň boli zistené údaje prerokované
s užívateľom a so zainteresovanými orgánmi ŽP, s finalizáciou výstupov v roku 2008.
Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Nadštandardy LHP
ŠL TANAP
NLC–Lesoprojekt Zvolen
Ing. Ľuboš Žabka
1. 1. 2007 – 15. 12. 2007

Predmetom zmluvy bolo vypracovanie nadštandardných výstupov LHP z LHC Vysoké Tatry,
Pieniny, Habovka pre ŠL TANAP-u.
Výstupmi boli:
• porastové mapy podlepené,
• obrysové mapy,
• organizačné mapy,
• ortofotomapy,
• vizualizácia predmetného územia,
• lesné hospodárske plány v digitálnej podobe,
• evidenčné knižky v členení pre riaditeľstvo, ochranné obvody a lesnícke úseky ŠL TANAP-u.
Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Vytýčenie hraníc lesných pozemkov
ŠL TANAP
NLC–Lesoprojekt Zvolen
Ing. Peter Szarka
11. 5. 2007 – 31. 10. 2007

Predmetom zmluvy bolo vytýčenie hraníc lesných pozemkov podľa podkladov dodaných
objednávateľom a z aktuálnych podkladov stavu katastra nehnuteľností v užívaní Štátnych lesov
TANAP-u, v intravilánoch obcí Tatranská Lomnica, Vyšné Hágy, Smokovce, Stará Lesná s dodaním
overeného vytyčovacieho náčrtu v rozsahu 26,5 km a protokolárnym prevzatím stabilizovaných hraníc
v teréne poverenými zamestnancami objednávateľa.
Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Komplexné spracovanie návrhov na lesy osobitného určenia
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
NLC–Lesoprojekt Zvolen
Ing. Ľuboš Žabka
3. 8. 2007 – 30. 11. 2007

Predmetom zmluvy bolo komplexné spracovanie návrhov na lesy osobitného určenia podľa
písmena f, §14 zákona o lesoch č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov na:
• OZ Smolenice, LHC Majdán, génová základňa o výmere 301 ha
• OZ Čadca, LHC Oščadnica, génová základňa o výmere 1 332 ha
• OZ Slovenská Ľupča, LHC Staré hory, génová základňa Kohútová, o výmere 63 ha
• OZ Slovenská Ľupča, LHC Staré hory, génová základňa Haliar, o výmere 247 ha
• OZ Slovenská Ľupča, LHC Badín, génová základňa Jaseňová, o výmere 281 ha
• OZ Slovenská Ľupča, LHC Badín, génová základňa, Starý Háj, o výmere 246 ha
Výstupom boli vypracované návrhy na vyhlásenie lesov osobitného určenia (LOU), v tlačenej
a digitálnej forme, ktoré obsahovali:
• identifikačné údaje Lesov SR š.p.,
• konkrétny dôvod vyhlásenia lesov osobitného určenia,
• zoznam a výmeru pozemkov,
• zoznam JPRL podľa LC,
• návrh osobitného režimu hospodárenia,
• dobu uplatňovania osobitného režimu hospodárenia,
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•

grafické znázornenie návrhu LOU.

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

Rekreačná chatová oblasť Oravská priehrada
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
NLC–Lesoprojekt Zvolen
Ing. Ľuboš Žabka
22. 8. 2007 – 31. 10. 2007

Predmetom zmluvy bolo zistenie stavu v rekreačnej chatovej oblasti Oravská priehrada
na lokalitách Studnička, Slanica a Ústie v dôsledku novej výstavby a rekreačnej činnosti, vo vzťahu
k racionálnemu obhospodarovaniu lesných pozemkov, posúdenie navrhnutých predpisov LHP a návrh
opatrení a výstupov na základe terénneho zisťovania a podkladov z evidencie lesného hospodárskeho
plánu o realizovaných úlohách vo vyššie uvedenej lokalite a výpisu zmien lesných pozemkov
vedených obhospodarovateľom z uvedenej lokality.
Výstupmi boli:
• zoznam JPRL spolu s návrhom zmien plánu hospodárskych opatrení oproti platnému LHP,
• zoznam JPRL s návrhom zmeny druhu pozemku z porastovej plochy do iných lesných pozemkov,
• aktualizovaná porastová mapa so zákresom navrhovaných zmien v M 1:5 000,
• aktualizovaná obrysová mapa so zákresom navrhovaných zmien v M 1:5 000,
• ortofotomapa s prekrytom obrysovej mapy so zákresom navrhovaných zmien v M 1:5 000.
Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Aktualizácia mapovania kalamitného územia OZ Košice
Lesy SR, š. p,. Banská Bystrica
NLC–Lesoprojekt Zvolen
Ing. Peter Szarka
1. 9. 2007 – 30. 6. 2008

Predmetom zmluvy je kvantifikácia rozsahu poškodenia lesných porastov kalamitou zvýšeného
rozsahu a aktualizácia lesníckeho mapovania na OZ Košice na základe leteckého snímkovania
a terestrického zisťovania na výmere 6 935 ha na lokalitách LHC Smolník, LHC Stará Voda (LUC
Stará Voda a LUC Hrable) a LHC Nálepkovo (LUC Henclová).
Objednávateľovi budú 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,
• vizualizácia 3D,
• aktualizovaná mapa existujúcej a navrhovanej lesnej dopravnej siete.
V roku 2007 boli realizované – príprava podkladov z LHE a vyhotovenie projektu leteckého
snímkovania. Úloha bude dokončená a výstupy odovzdané v roku 2008.
Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Nadštandardy LHP
PRO POPULO Poprad, s. r. o.
NLC–Lesoprojekt Zvolen
Ing. Peter Szarka
1. 9. 2007 – 30. 11. 2007

Predmetom zmluvy bola kvantifikácia rozsahu poškodenia lesných porastov veternou kalamitou
z augusta 2007 na základe leteckého snímkovania na Lesoch Spišského Biskupstva.
Výstupmi boli:
• súpis kalamitných plôch so zistenými výmerami podľa lesných celkov,
• odpočet zásob kalamitných plôch,
• kópie farebných leteckých snímok a ortofotomapa s prekryvom obrysovej mapy.
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Národné lesnícke centrum
Názov projektu:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

časopis Lesník
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
NLC–oddelenie reprografie
Ing. Rudolf Belko
január – december 2007

Pre objednávateľa Lesy SR, š. p., Banská Bystrica zabezpečovalo oddelenie reprografie:
grafický návrh časopisu Lesník,
sadzbu a prípravu tlače,
tlač a knihárske spracovanie,
distribúciu a zálohovanie dát pre potreby administrátora.

•
•
•
•

6. ZHODNOTENIE REALIZAČNEJ ČINNOSTI
6.1

Hmotné realizačné výstupy

Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
• Tlač súvislého bezošvého mapového diela a vyhotovenie ortofotomáp:
Číslo
1.
2.
3.

Výstupy
Súvislé TŠMD LH
Farebné ortofotomapy
Infračervené ortofotomapy

Počet
1 743 mapových listov
1 722 ŠMO
242 ŠMO

Katastrálna výmera
v km2
4 200
5 241
705

Ďalšie hmotné výstupy:
•
•
•

poster: Novodobé odumieranie smrečín
zostavovateľ a tlač: NLC–ÚLZI Zvolen, odbor TŠMD
propagačné materiály pre potreby Lesníckych dní a výstavu Drevo – Les 2007
zostavovateľ a tlač: NLC–ÚLZI Zvolen, odbor TŠMD
postery: seminár, Lesnícky ústav, Belehrad, Srbsko
zostavovateľ a tlač: NLC--ÚLZI Zvolen, odbor TŠMD

Národné lesnícke centrum – Lesoprojekt Zvolen
• pre LHP dokončievané v roku 2007 s platnosťou od 1. 1. 2007 boli spracované textové a mapové
náležitosti 60 LHP pre 313 obhospodarovateľov lesov,
• boli odovzdané obrysové, porastové, ťažbové mapy, opisy porastov a plány hospodárskych
opatrení, všeobecné časti LHP a plochové tabuľky,
• tieto textové a mapové náležitosti boli odovzdané aj pre štátnu správu lesného hospodárstva, t. j.
KLÚ Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Prešov a Žilina a príslušné OLÚ,
• 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),
• 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.
Národné lesnícke centrum
• softvér pre stanovovanie požiarnych indexov v lesoch SR.
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6.2

Nehmotné realizačné výstupy

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Výstupy z riešenia úloh výskumu a vývoja:
Názov úlohy:
Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska
ČÚ 01 DÔSLEDKY KLIMATICKEJ ZMENY NA LESY SR
• Návrh adaptačnej stratégie a adaptačných opatrení z hľadiska dopadov klimatických zmien
na lesné ekosystémy Slovenska.
• Návrh systému monitorovania dôsledkov zmien klímy pre potreby rozhodovacieho procesu
v lesnom hospodárstve.
• Ekonomická analýza nákladovosti a ziskovosti (Cost-benefit analýza) adaptačných opatrení
v lesnom hospodárstve.
ČÚ 02 MONITOROVANIE BILANČNÝCH ZMIEN UHLÍKA V LESNÝCH EKOSYSTÉMOCH
• Národná metodika bilancovania emisií skleníkových plynov pre sektor využívania krajiny
a lesníctva.
• Návrh monitorovacieho systému pre zisťovanie stavu a posudzovania zmien uhlíkových zásob
v lesných ekosystémoch.
ČÚ 03 VYPRACOVANIE STRATÉGIE OCHRANY LESA PROTI KOMPLEXU ŠKODLIVÝCH ČINITEĽOV
V PODMIENKACH KLIMATICKEJ ZMENY

•

Komplexná informácia o vplyve klimatických zmien na najvýznamnejšie skupiny škodlivých
činiteľov vo vybraných lesných spoločenstvách a návrh sústavy preventívnych a supresívnych
opatrení zmierňujúcich škodlivý vplyv vzájomne prepojeného pôsobenia biotických a abiotických
činiteľov v náväznosti na očakávané scenáre klimatických zmien.
ČÚ 04 ROZPRACOVANIE OPATRENÍ VYPLÝVAJÚCICH Z PODPISU KJÓTSKEHO PROTOKOLU
PRE SEKTOR LESNÉHO HOSPODÁRSTVA

•
•
•

Návrh mitigačných opatrení v podmienkach lesného hospodárstva smerovaných do oblasti
národnej lesníckej politiky, hospodárskej úpravy lesov a lesníckej praxe.
Návrh komplexného inštitucionálneho rámca prípravy a realizácie lesníckych projektov a
postupov na ich vypracovanie, monitorovanie a hodnotenie v rámci plnenia záväzkov KP.
Návrh ekonomických a lesopolitických nástrojov na usmerňovanie úrovne viazania uhlíka.

Názov úlohy:
Výskum, klasifikácia a uplatňovanie funkcií lesa v krajine
• Návrh novej kategorizácie lesov ako nástroja štátnej správy lesného hospodárstva na riadenie
podpornej, dotačnej, daňovej politiky voči vlastníkom lesov. Návrh umožňuje diferenciáciu
ekonomickej stimulácie, kompenzáciu ujmy a zvýšených nákladov v závislosti od úrovne
obmedzenia hospodárenia a uplatňovanie hospodárskych zámerov vlastníkov lesov.
Názov úlohy:
Rekonštrukcie nepôvodných lesných spoločenstiev ohrozených zmenou prírodných podmienok
(najmä klímy) na ekologicky stabilnejšie ekosystémy
• Imisné zaťaženie územia a prekračovanie kritických záťaží acidity – mapa, tabuľky.
• Stanovenie imisného zaťaženia pôd a asimilačných orgánov – transekt, mapa, tabuľky.
• Výsledky modelovania predispozície prostredia na odumieranie – neurónové siete a regresné
modely.
• Vývoj aktivity podkôrneho hmyzu – mapa.
• Súhrnný model aktivity biotických činiteľov v území Kysuce – mapa.
• Návrh zonácie záujmového územia – mapa.
• Očakávané zmeny v populačnej dynamike podkôrneho hmyzu v ďalšom období – mapa.
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•

Odvodenie obnovného a cieľového drevinového zloženia rekonštruovaných nepôvodných smrečín
– modely.

Najvýznamnejšie realizačné výstupy z riešenia ostatných úloh:
Názov úlohy:
Koncepčné práce pre MP SR a úlohy vyplývajúce zo záverov vedenia MP SR a SL MP SR
• Národný lesnícky program (NLP) schválený vládou SR a Národnou radou SR.
• Súhrnný lesnícky ekonomický účet vypracovaný podľa revidovanej metodiky EÚ za rok 2006.
• Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2007.
• Rozpracovanie Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007–2013 – časť lesné
hospodárstvo.
• Správa o kvalitatívnych ukazovateľoch MCPFE pre trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch.
• Rozdelenie územia Tatranského národného parku na zóny ochrany.
• Prognóza a vízie vývoja slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a vidieka –
časť lesné hospodárstvo.
• Návrh zdaňovania lesných pozemkov a úpravy ustanovení všeobecne záväzných právnych
predpisov.
Názov úlohy:
Monitoring vývoja poškodených lesných ekosystémov po veternej kalamite
• Monitoring poškodených lesných ekosystémov Vysoké Tatry 2007 – metodika terénneho zberu
údajov.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
• odovzdaná aktualizovaná hospodársko-úpravnícka typizácia pre obnovu LHP v roku 2007,
• 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 za všetky
LHC, kde je LHP obnovované v roku 2007,
• odobraté vzorky na posúdenie pásiem ohrozenia imisiami odovzdané do centrálneho lesníckeho
laboratória,
• rozpracovaná aktualizácia hospodársko-úpravníckej typizácie, oblastného rámcového plánovania
(modely hospodárenia) a časti správ o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie
LHP pre lesný celok za všetky LHC, kde je LHP obnovované v roku 2007,
• publikovaný čiastkový výstup z výsledkov riešenia problematiky modelov hospodárenia:
Poznatková báza drevinového zloženia v stanovištných jednotkách lesníckej typológie
pre priemerné (typické) pomery Slovenska,
• jednotné geopriestorové údaje 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,
• informačná banka s obsahom informácií z oblasti:
o sledovania stavu a vývoja lesov SR,
o národnej inventarizácie lesov,
o vlastníctva a užívania lesov,
o rezortnej štatistiky,
o trhového spravodajstva,
o geografického informačného systému,
• pripomienky k došlým návrhom, analýzam, usmerneniam, stanoviskám, štandardom a návrhom
právnych predpisov, resp. vlastné návrhy,
• pracovné postupy HÚL 2007 – návrh obsahovej štruktúry,
• návrhy aktualizácie súčastí hospodársko-úpravníckej typizácie, opisu plánu, plánu hospodárskych
opatrení, kódovacieho kľúča a softvéru na vyhotovenie LHP „LHP TAX“ v súvislosti so zmenami
príslušných legislatívnych noriem, pracovných postupov HÚL, navrhovaného Lesníckeho
informačného štandardu – trieda LHP,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vzor „Aktualizovaného zápisníka“ – verzia 2007“,
návrh vzoru „Čistopisu LHP“,
návrh vzoru „Mapy úloh“ v štyroch variantných riešeniach,
návrh vzoru „Všeobecnej časti LHP“ pre Lesnícky informačný štandard,
návrh všeobecných zásad na zariadenie lesných pozemkov porastených lieskou pri obnove LHP,
návrh metodického postupu na zabezpečenie vykonania kontrol a usmernení vyhotovovateľov
LHP (súlad LHP s navrhovaným Lesníckym informačným štandardom, s platnými pracovnými
postupmi HÚL a s platnými legislatívnymi normami),
návrhu vzoru jednotnej „zmluvy o dielo na vyhotovenie LHP“,
recenzia publikácie „Manažment raticovej zveri“,
stanovisko k VTP z poľovníctva,
zoznam lesných celkov určených na obnovu LHP v rokoch 2009–2018,
evidencie: rozhodnutí o schvaľovaní LHP, rozhodnutí o vyhlásení LC, lesov ochranných,
rozhodnutí o vyňatí pozemkov spomedzi lesných, rozhodnutí o vyhlásení ochranných lesov,
posudky, stanoviská a expertízy v oblasti HÚL na základe aktuálnych požiadaviek príslušných
subjektov.

Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
• denné vyhlasovanie požiarnych indexov v lesoch SR na webových stránkach SHMÚ,
• nalietanie 774 hodín, 42 minút pri leteckom monitoringu lesných požiarov,
• príprava a realizácia verejného obstarávania LHP na rok 2008,
• príprava metodiky pre kontrolu a preberanie LHP.

6.3

Účasť na tvorbe legislatívnych predpisov

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
• Vypracovanie Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky
• Vypracovanie Akčného plánu pre biomasu
• Aktualizácia metodického postupu MP SR č. 1573/50/2003-700 z roku 2003 na vykonávanie
obnovy a výchovy lesných porastov agáta bieleho
• Vypracovanie noriem spotreby PHM pre nákladný automobil TATRA 815–220 S25 28 280 kW
6x6.2R (EURO IV.) – trojstranný sklápač s posypovou nadstavbou, nákladný automobil TATRA
138 AB 063 – autožeriav, čelný kolesový nakladač CATERPILLAR IT 18 F, nosič náradia
RATH, motorovú kosačku VIKING MB 555, záhradný traktor AMA SG 200/120H
a pre záhradný traktor JONSERED LT 2115 CMA
• Vypracovanie noriem spotreby PHM pre nákladné automobily TATRA 815–230 R25 28 325 kW
6x6.2R (EURO IV.) – ťahač v odvoze dreva, MAN TGA 26.480 6x6 BLS – ťahač návesov
a pre vývoznú súpravu ZETOR 9641 FORTERRA
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
• návrh pripomienok a podkladov k zákonu 326/2005 Z. z. o lesoch – novela 360/2007 Z. z.
• vypracovanie návrhov znenia ustanovení návrhu vyhlášky o LHE
• vypracovanie príloh vyhlášky o LHE – návrh vzorov evidenčných výkazov a mapových značiek
pre grafickú evidenciu vyhlášky o LHE
• návrh smernice na usmerňovanie a kontrolu súladu vyhotovovania LHP s platnými legislatívnymi
normami a postupmi HÚL
• pripomienky k návrhu zákona o poľovníctve
• zákon o poľovníctve – návrh, resp. pripomienkovanie paragrafového znenia v rámci účasti
v komisii zriadenej MP SR
• vyhláška o spoločenskej hodnote zveri – návrh, resp. pripomienkovanie paragrafového znenia
v rámci účasti v komisii zriadenej MP SR
• pozemkový zákon – návrh pripomienok k paragrafovému zneniu
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Národné lesnícke centrum – Lesoprojekt Zvolen
• Stanovisko a pripomienky v procese pripomienkového konania k navrhovanej novele zákona
č. 326/2005 Z. z. o lesoch (schválenej a účinnej od 1. 9. 2007)

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 na schválenie. Na zasadaní Technickej komisie 6 – Lesníctvo (TK 6)
dňa 28. 2. 2007 sa na rok 2007 odsúhlasili úlohy:
• Ukončenie vypracovania STN 48 0030 – Viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve. Úlohu
riešila katedra lesnej ťažby a mechanizácie TU vo Zvolene, v spolupráci s NLC.
• Revízia STN 73 6108 Lesná dopravná sieť. Riešením STN bola poverená katedra lesníckych
stavieb a meliorácií TU vo Zvolene. Z dôvodu nevyfinancovania normalizácie sa riešenie úlohy
obmedzilo na získavanie podkladových údajov.
• Vypracovanie STN 48 2410 Pestovanie lesov. Zalesňovanie a starostlivosť o kultúry a mladiny.
Riešením STN bolo poverené NLC. Z dôvodu nevyfinancovania normalizácie sa úloha riešila len
v úvodných častiach.
• Organizačné zabezpečovanie činnosti TK 6. V rámci tejto činnosti sa vykonali práce:
o podľa požiadaviek SÚTN sa vykonali autorské korektúry noriem pripravených do tlače:
- STN 48 0055 Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny,
- STN 48 0056 Kvalitatívne triedenie listnatej guľatiny,
- STN EN 1309 – 2 Guľatina a rezivo. Metóda merania rozmerov. Časť 2: Guľatina.
Požiadavky na meranie a pravidlá na výpočet objemu,
o zabezpečilo sa pripomienkovanie a jazyková korektúra riešených noriem,
o vypracovalo a po odsúhlasení predsedom TK sa SÚTN odovzdalo Strategické vyhlásenie TK
pre rok 2008,
o dňa 28. 2. 2007 sa na Združení obecných lesov SR vo Zvolene uskutočnilo zasadanie TK.
V roku 2007 SÚTN vydal a nadobudli účinnosť tri nové STN: STN 48 0055, STN 48 0056 a
STN EN 1309 – 2.
Národné lesnícke centrum – Lesoprojekt Zvolen
• Stanovisko pre KLÚ v Žiline k odvolaniu sa vlastníka lesných pozemkov na LC Rajec –Fačkov –
Rajecké Teplice pri schvaľovaní LHP.
• Stanovisko k rozsahu úloh OZ Námestovo (predpokladaný vývoj kalamitných ťažieb smreka
do roku 2010) pre vytvorenie optimálnej organizačnej štruktúry OZ, LS a LO.
• Stanovisko k rozsahu úloh OZ Rožňava (predpokladaný vývoj kalamitných ťažieb smreka do roku
2010) pre vytvorenie optimálnej organizačnej štruktúry OZ, LS a LO.

6.5

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

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
• MORAVČÍK, M. A KOL., 2007: Prognózy a vízie vývoja slovenského poľnohospodárstva,
potravinárstva, lesníctva a vidieka – časť lesníctvo. Správa za úlohu riešenú v roku 2007 v rámci
zmluvy medzi VÚEPP a NLC. NLC–LVÚ Zvolen. 66 s.
• PETRÁŠOVÁ, V., 2007: Stanovisko k súdnemu prípadu č. 9C-2007 a doloženie ďalších podkladov
v procese – náhrada škody na lesnom majetku – OZ Slovenská Ľupča č. 25/2005 ZP, august 2007.
• PETRÁŠOVÁ, V., 2007: Odborné stanovisko ku spisu č. 5C 206/2001, vo veci LSR, š. p., OZ Želba
a. s. za posudok č. 13/1999 LVÚ Zvolen – apríl 2007.
• PETRÁŠOVÁ, V., 2007: Odborné stanovisko ku spisu č. 5C 206/2001, vo veci LSR, š. p., Slovmag
Lubeník a. s. za posudok č. 13/1999 LVÚ Zvolen – apríl 2007.
• PETRÁŠOVÁ, V., 2007: Stanovisko ku spisu č. 5C/609/1999, vo veci LSR, š. p., OFZ Istebné a. s.
za posudok č. 12/1998 LVÚ Zvolen.
• PETRÁŠOVÁ, V., 2007: Pracovná porada a konzultácie s poškodzovateľmi emisiami na OZ
Slovenská Ľupča 25. 9. 2007.
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TÓTHOVÁ, S., 2007: Analýza drevného popola – Handlovská energetika, Handlová. Expertná
štúdia pre užívateľa, NLC–LVÚ Zvolen, 10 s.
TÓTHOVÁ, S., 2007: Monitorovanie vplyvov posypového materiálu SOLMAG v oblasti Vysokých
Tatier. Expertná štúdia, NLC–LVÚ Zvolen, 4 s.
TÓTHOVÁ, S., 2007: Posúdenie možnosti rekultivácie plôch lesnými drevinami na základe analýz
pôdnych vzoriek. Záverečná správa, NLC–LVÚ Zvolen, 15 s.
TÓTHOVÁ, S., 2007: Monitorovanie vplyvov posypového materiálu SOLMAG v oblasti Vysokých
Tatier. Záverečná správa, september 2007, NLC–LVÚ Zvolen, 28 s.
TÓTHOVÁ, S., KLUSOVÁ, J., 2007: Správa o lesnej dendromase v okrese Sobrance. Expertná
štúdia, NLC–LVÚ Zvolen, 22 s.
TÓTHOVÁ, S., KLUSOVÁ, J., ORAVEC, M., MARGITÁN, Š., KOČIK, L., 2007: Správa o lesnej
biomase na území Prešovského a Košického kraja. Záverečná správa, NLC–LVÚ Zvolen, 106 s.
TUČEKOVÁ, A., 2007: Testovanie progresívnych postupov umelej obnovy drevín na kalamitisku.
Správa za úlohu. Dopracovanie projektu revitalizácie územia postihnutého kalamitou
z 19. 11. 2004. NLC–LVÚ Zvolen, 10 s.
TUČEKOVÁ, A., A KOL., 2007: Overenie vplyvu rôznych ekologických produktov v škôlkarskej
činnosti a pri umelej obnove v rámci lesov PROPOPULO Poprad s. r. o. Výskumná štúdia, NLC–
LVÚ Zvolen, 38 s.
TUČEKOVÁ, A., A KOL., 2007: Využitie netradičných technológií pri umelej obnove lesa
po veternej kalamite v rámci OZ Beňuš, Výskumná štúdia, NLC–LVÚ Zvolen, 26 s.
TUČEKOVÁ, A., A KOL., 2007: Netradičné postupy umelej obnovy kalamitných holín v rámci OZ
Čadca., Výskumná štúdia, NLC–LVÚ Zvolen, 36 s.
TUČEKOVÁ, A., A KOL., 2007: Výsledky overovania progresívnych technologických postupov
umelej obnovy lesa v podmienkach VLM SR š. p. Pliešovce. Výskumná štúdia, NLC–LVÚ
Zvolen, 33 s.
TUČEKOVÁ, A., A KOL., 2007: Výsledky overovania mikrobiologického pôdneho kondicionéra
Bactofil B v lesníctve. Výskumná štúdia, NLC–LVÚ Zvolen, 56 s.
TUČEKOVÁ, A., A KOL., 2007: Overovanie progresívnych postupov umelej obnovy kalamitných
holín v rámci OZ Čadca. Výskumná štúdia, NLC–LVÚ Zvolen, 27 s.

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Analýzy
•

Analýza Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka SR 2004–2006
pre lesné hospodárstvo

Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
• poznatková báza drevinového zloženia v stanovištných jednotkách lesníckej typológie
pre priemerné (typické) pomery Slovenska,
• náčrt nového systému tvorby modelov hospodárenia,
• tvorba zjednocujúceho metodického postupu k aktualizácii pásiem ohrozenia imisiami a počtu
odberových miest v závislosti od zaťaženosti územia,
• stanovisko k predloženým návrhom zonácie NP Malá Fatra a NP Slovenský raj,
• expertíza pre 3. lesnícky deň v Národnom parku Slovenský raj: Problematika prírode blízkeho
obhospodarovania lesov v biotopoch európskeho významu a v navrhovanom území európskeho
významu SKUEV 0112 Slovenský raj (územie NATURA 2000), (účasť experta zodpovedného za
odborný výklad v teréne),
• vypracovanie vzoru „všeobecnej časti LHP“ a „čistopisu LHP“,
• koncepčné práce pri stanovení lesníckych činností podporovateľných v rámci jednotlivých
podopatrení Osi II Programu rozvoja vidieka, 5.3.2. – Environmentálne platby – definovanie
spôsobu zabezpečenia kontroly,
• vypracovanie odborných expertíz pre vyhotovenie pozemkových úprav vybratých katastrálnych
území v okresoch Poprad, Kežmarok, Rimavská Sobota.
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Národné lesnícke centrum – Znalecký ústav
Odborné skúšky znalcov
•
•
•

Odborné skúšky znalcov z odboru Lesníctvo, odvetvia: Odhad hodnoty lesov, Hospodárska úprava
lesov, Pestovanie lesov, Spracovanie dreva, Výrobky z dreva, Poľovníctvo, 29. 5.–1. 6. 2007 –
Ministerstvo spravodlivosti SR, č. j. 4585/2007/51 zo dňa 29. 3. 2007.
Odborné skúšky znalcov z odboru Lesníctvo, odvetvia: Odhad hodnoty lesov, Hospodárska úprava
lesov, Pestovanie lesov, Spracovanie dreva, Výrobky z dreva, Poľovníctvo, 16. 8. 2007 –
Ministerstvo spravodlivosti SR, č. j. 8220/2007/51 zo dňa 19. 6. 2007.
Odborné skúšky znalcov z odboru Šport, odvetvia: Športové potreby, 16. 8. 2007 – Ministerstvo
spravodlivosti SR, č. j. 8220/2007/51 zo dňa 19. 6. 2007.

Odborné minimum pre znalcov
•
•

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, Zvolen, 18.–20. 1. 2007, 30 účastníkov.
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, Kováčová, 11.–13. 4. 2007, 29 účastníkov.

Znalecké úkony (posudky)
1/2007
2/2007
3/2007
4/2007
5/2007
6/2007
7/2007
8/2007
9/2007
10/2007
11/2007
12/2007
13/2007
14/2007
15/2007
16/2007
17/2007
18/2007
19/2007
20/2007
21/2007

Všeobecné hodnoty lesa k. ú. Podhradie, k. ú. Lehota pod Vtáčnikom
Žiadateľ: AKE s. r. o. Prievidza
Výšky odvodov za trvalé vyňatie k. ú. Plavecký Štvrtok. PEKYMA Malacky
Všeobecné hodnoty lesných porastov ako základ dane. Mesto Spišská Belá
Všeobecná hodnota lesných porastov s obnovou LHP
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
Výška náhrad za stratu mimoprodukčných funkcií lesa k. ú. Horná Lehota
Jasná Nízke Tatry
Cena lesných porastov k. ú. Toporec. GS s. r. o. Rimavská Sobota
Náhrada za stratu produkcie lesných porastov k. ú. Bulhary
USD STONETRADE s. r. o. Lučenec
Výška odvodov za dočasné vyňatie lesných porastov z LPF k. ú. Šaštín
KERKO a. s. Košice
Škody imisiami na lesných porastoch OZ Čadca. Okresný súd Považská Bystrica
Škody imisiami na lesných porastoch OZ Žilina. Okresný súd Považská Bystrica
Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa k. ú. Podhradie
AKE s. r. o, Prievidza
Všeobecná hodnota lesných pozemkov k. ú. Banská Štiavnica
SVP š. p. Banská Bystrica
Všeobecná hodnota lesa k. ú. Margecany. GEODETING s. r. o. Košice
Všeobecná hodnota lesných porastov k. ú. Otrokovice. Ing. D. Vodová, Modra
Rozsah a intenzita imisného poškodenia lesných porastov v užívaní OZ Žilina v r. 2004.
Lesy SR, š. p., OZ Žilina
Výška odvodov pre trvalé vyňatie k. ú. Badín. PK Doprastav a. s. Žilina
Ceny lesných pozemkov a lesných porastov k. ú. Batizovce
GS s. r. o. R. Sobota
Stanovenie základu dane. Urbárska a pas. spol. Brusno
Náhrada škôd za obmedzenie vlastníckych práv k. ú. Šaštín
KERKO a. s. Košice
Výška náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií, obnova VN Krupina–Litava II.
Slovenská energetika a. s. Žilina
Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv VN Krupina–Litava II.
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22/2007
23/2007
24/2007
25/2007
26/2007
27/2007
28/2007
29/2007
30/2007
31/2007
32/2007
33/2007
34/2007
35/2007
36/2007
37/2007
38/2007
39/2007
40/2007
41/2007
42/2007
43/2007
44/2007
45/2007
46/2007
47/2007
48/2007
49/2007
50/2007
51/2007

Odvody pre dočasné vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Kopernica
BENTOKOP Kremnica
Cena lesa podľa vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. k. ú. Z. Teplica
Lesy SR š. p. OZ Košice
Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa k. ú. Jelšava
NEVITEL a. s. D. Streda
Odvody za trvalé vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Šaľa
Ing. V. Šuráni, Šurany
Všeobecná hodnota lesných pozemkov k. ú. Otrokovice
Michal Pavlík, Otrokovice
Náhrada škôd za obmedzenie vlastníckych práv k. ú. Plavecký Štvrtok
Nafta a. s. Gbely
Odvody pre trvalé vyňatie z LPF k. ú. Badín – Bečov. PK Doprastav a. s. Žilina
Ocenenie lesných pozemkov a porastov k. ú. Hlohovec
Margita Hettešová, Banská Bystrica
Strata mimoprodukčných funkcií lesa k. ú. Cígeľ
KSR – Kameňolomy SR s. r. o. Zvolen
Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa k. ú. Lehota pod Vtáčnikom
KSR – Kameňolomy SR s. r. o. Zvolen
Odvody za trvalé vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Lipovník pod Marhátom
MO SR, Správa nehnuteľnosti majetku a výstavby Bratislava
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesných pozemkov k. ú. Čermeľ
Alexander Vaco, Košice
Strata mimoprodukčných funkcií k. ú. Dudince. Milan Števko, Dudince
Výška odvodov pre dočasné vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Ružiná
Vápencový priemysel Ružiná, Lučenec
Výška odvodov pre trvalé vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Ružiná
Vápencový priemysel Ružiná, Lučenec
Dokazovanie opr. výšky škody spôsobenej imisiami OZ Žarnovica (1998, 999)
Okresný súd Žiar nad Hronom
Stanovenie všeobecných hodnôt lesných pozemkov a porastov
za 20 k. ú. vo vlastníctve zadávateľa. Rímskokatolícka cirkev Banská Bystrica
Výška odvodov za dočasné vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Štrbské Pleso
Slovenská energetika Žilina
Výška odvodov za dočasné vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Východná
Slovenská energetika Žilina
Stanovenie výšky nájomného lesného majetku. Okresný súd Banská Bystrica
Cena lesných pozemkov a porastov k. ú. Spišská Belá. GS s. r. o. Rimavská Sobota
Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa k. ú. Hrboltová
Dopravoprojekt a. s. Bratislava
Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa k. ú. Hubová
Dopravoprojekt a. s. Bratislava
Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa k. ú. Ivachnová
Dopravoprojekt a. s. Bratislava
Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa k. ú. Lisková
Dopravoprojekt a. s. Bratislava
Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa k. ú. Likavka
Dopravoprojekt a. s. Bratislava
Odvody pre trvalé vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Dobšiná
Clamour Capital s. r. o. Rožňava
Rozsah a intenzita imisného poškodenia lesných porastov za rok 2004
Lesy SR š. p. OZ Čierny Balog
Všeobecná hodnota lesných porastov v obvode PPÚ k. ú. Margecany
GEODETING s. r. o. Košice
Odvod pre trvalé vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Divín. Ján Jaduš, Poprad
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52/2007
53/2007
54/2007
55/2007
56/2007
57/2007
58/2007
59/2007
60/2007
61/2007
62/2007
63/2007
64/2007
65/2007
66/2007
67/2007
68/2007
69/2007
70/2007
71/2007
72/2007
73/2007
74/2007
75/2007
76/2007
77/2007
78/2007
79/2007

Výpočet odvodov za trvalé vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Utekáč
Ján Holub, Utekáč
Výpočet odvodov za trvalé vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Poriadie
Obecný úrad Poriadie
Odvody za trvalé vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Želiezovce
Lesy SR, š. p., Levice
Odvody pre dočasné vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Lutila
ENERGOGAZ a. s. Košice
Výška náhrady vyplývajúcej z Rozhodnutia KÚ ŽP Košice v NPR Sivec
Mestské lesy a. s. Košice
Odvody pre dočasné vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Ruskov
KSR Kameňolomy SR Zvolen
Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa k. ú. Ružomberok
Ladislav Oravec, Žilina
Všeobecná hodnota lesných pozemkov a porastov k. ú. Sebechleby
k. ú. Krupina. Rímskokatolícka cirkev Trnava
Výška náhrad škôd za predčasnú likvidáciu porastov k. ú. Motyčky
TERRAPROJEKT a. s. Bratislava
Výška náhrad škôd za predčasnú likvidáciu porastov k. ú. Motyčky
TERRAPROJEKT a. s. Bratislava
Odvody za trvalé vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Vozokany
PK Doprastav a. s. Žilina
Odvody za stratu mimoprodukčných funkcií lesa k. ú. Machulince
Mária Borčinová, Machulince
Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv k. ú. Hubová
Dopravoprojekt a. s. Bratislava
Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv k. ú. Hrboltová
Dopravoprojekt a. s. Bratislava
Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv k. ú. Ivachnová
Dopravoprojekt a. s. Bratislava
Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv k. ú. Likavka
Dopravoprojekt a. s. Bratislava
Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv k. ú. Lisková
Dopravoprojekt a. s. Bratislava
Odvody pre dočasné vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Horná Lehota
Jasná Nízke Tatry
Všeobecná hodnota lesných pozemkov k. ú. Breziny
Slovenské združené kameňolomy Košice
Analýzy a zhodnotenia vecnej podstaty na ZP č. 2/2001 a 6/2001
Ing. G. Ulricha. Okresný súd Brezno
Strata mimoprodukčných funkcií lesa k. ú. Kremnica. Mestský úrad Kremnica
Strata mimoprodukčných funkcií lesa k. ú. Vyšná Boca
Daniel Ivanko, Malužiná
Imisné poškodenie lesných porastov OZ Považská Bystrica v roku 2004
Lesy SR, š. p., OZ Považská Bystrica
Strata mimoprodukčných funkcií lesa k. ú. Demänovská Dolina
Ing. M. Neumann – inžinierska kancelária Liptovský Mikuláš
Výška odvodov za trvalé a dočasné vyňatie pozemkov z LPF
k. ú. Horná Lehota. GEO 3 s. r. o. Trenčín
Výška odvodov pre trvalé a dočasné vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Valaská
GEO 3 s. r. o. Trenčín
Výška odvodov pre trvalé vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Močiar
MO SR Správa nehnuteľností majetku a výstavby Bratislava
Výška náhrad za predčasnú likvidáciu porastov a ušlú produkciu k. ú. Močiar
MO SR Správa nehnuteľností majetku a výstavby Bratislava
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80/2007
81/2007
82/2007
83/2007
84/2007
85/2007
86/2007
87/2007
88/2007
89/2007
90/2007
91/2007
92/2007

93/2007
94/2007
95/2007
96/2007
97/2007
98/2007
99/2007
100/2007
101/2007
102/2007
103/2007
104/2007
105/2007
106/2007
107/2007

Imisné poškodenie lesných porastov OZ Prievidza r. 2004
Lesy SR š. p. OZ Prievidza
Výška odvodov za dočasné vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Kopernica
KOPEREKOMIN s. r. o. Kremnica
Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa k. ú. Východná
TELEKOMSERVIS s. r. o. Ivanka pri Dunaji
Ocenenie lesa pre potreby PPÚ k. ú. Malý Báb. GEODÉZIA Bratislava a. s.
Strata mimoprodukčných funkcií lesa k. ú. Jánova Lehota
HOLES s. r. o. Jánova Lehota
Ocenenie lesa pre účely PPÚ k. ú. Veľké Dravce
Mišík, Geodetická kancelária s. r. o. Lučenec
Imisné poškodenie lesných porastov OZ Revúca r. 2003
Lesy SR, š. p., OZ Revúca
Imisné poškodenie lesných porastov OZ Revúca r. 2004
Lesy SR, š. p., OZ Revúca
Škody za predčasnú likvidáciu a ušlú produkciu porastov VN vedenie Krupina – Litava II.
etapa. Stredoslovenská energetika a. s. Žilina
Náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa k. ú. Banská Hodruša
SKI CENTRUM s. r. o. B. Štiavnica
Odvody za dočasné vyňatie pozemkov z LPF k. ú. B. Lehôtka
PKZ Keramika Veľké Leváre
Odvody za dočasné vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Husiná
KSR Kameňolomy SR s. r. o. Zvolen
Výpočet plánovaných výnosov a nákladov v lesoch neznámych vlastníkov
obhospodarovaných Komposesorátom Nesluša s. r. o.
Lesy SR, š. p., OZ Čadca
Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa k. ú. Liptovský Peter
HAKO s. r. o. Liptovský Mikuláš
Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv k. ú. Liptovský Peter
HAKO s. r. o. Liptovský Mikuláš
Odvody za dočasné vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Banský Studenec
FISHMEN s. r. o. B. Bystrica
Imisné poškodenie lesných porastov za rok 2005 OZ Žilina v r. 2005
Lesy SR š. p. OZ Žilina
Náhrada za obmedzenia vlastníckych práv k. ú. Lietavská Lúčka
GEO 3 s. r. o. Trenčín
Odvody za dočasné vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Štrbské Pleso
DINVEST s. r. o. Poprad
Odvody za trvalé vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Kremnica
MsÚ Kremnica
Odvody za dočasné vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Podhradie
AKE s. r. o. Prievidza
Odvody za dočasné vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Svidník. VVS a. s. Košice
Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa k. ú. Sverepec
GEODÉZIA a. s. Žilina
Náhrada za obmedzenia vlastníckych práv k. ú. Sverepec
GEODÉZIA a. s. Žilina
Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa k. ú. Dolný Moštenec
GEODÉZIA a. s. Žilina
Náhrada za stratu obmedzenia vlastníckych práv k. ú. Dolný Moštenec
GEODÉZIA a. s. Žilina
Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa k. ú. Považská Bystrica
GEODÉZIA a. s. Žilina
Náhrada za stratu obmedzenia vlastníckych práv k. ú. Považská Bystrica
GEODÉZIA a. s. Žilina
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108/2007
109/2007
110/2007
111/2007
112/2007
113/2007
114/2007
115/2007
116/2007
117/2007
118/2007
119/2007
120/2007
121/2007
122/2007
123/2007
124/2007
125/2007
126/2007
127/2007
128/2007
129/2007
130/2007
131/2007
132/2007
133/2007
134/2007
135/2007
136/2007

Odvody za trvalé vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Čajakovo. Obec Hronovce
Stanovenie náhrad za dočasné vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Banský Studenec
FISHMEN s. r. o. B. Bystrica
Odvody za trvalé vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Zaježová
HAKO s. r. o. Liptovský Mikuláš
Odvody za dočasné vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Nová Baňa
Milan Chuťka, KAMENA produkt Partizánske
Odvody za trvalé vyňatie k. ú. Poniky
MUDr. Juliana Schronková, Banská Bystrica
Stanovenie hodnoty lesa, bielych plôch a ost. k. ú. Chválová
A-ZENIT s. r. o. Rimavská Sobota
Stanovenie hodnoty lesa, bielych plôch a ost. k. ú. Gemerská Ves
A-ZENIT s. r. o. Rimavská Sobota
Stanovenie hodnoty lesa, bielych plôch a ost. k. ú. Polina
A-ZENIT s. r. o. Rimavská Sobota
Stanovenie hodnoty lesa, bielych plôch a ost. k. ú. Višňové
A-ZENIT s. r. o. Rimavská Sobota
Odvody za trvalé vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Krahule, k. ú. Kremnica
CLD s. r. o. Banská Bystrica
Odvody za dočasné vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Horný Turček
CLD s. r. o. Banská Bystrica
Odvody za dočasné vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Dolný Moštenec
STATEL s. r. o. Martin
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesného majetku k. ú. Polina
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič
Zistenia povinných osôb výšky a podielov škody spôsobenej imisiami,
OZ Prievidza 2002. Okresný súd Žiar nad Hronom
Odvody za dočasné vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Dobšiná
Správa slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš
Odvody za trvalé a dočasné vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Chrenová,
k. ú. Kynek. Slovenská geodetická spoločnosť Banská Bystrica
Odvody za trvalé vyňatie k. ú. Hiadeľ. Viera Račková, Banská Bystrica
Odvody za trvalé a dočasné vyňatie pozemkov z LPF
k. ú. Medzibrodie nad Oravou. STANIO s. r. o. Nitra
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesa v obvode PPÚ k. ú. Dlhá nad Kysucou
GEODÉZIA a. s. Žilina
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesa k. ú. Chrenová, k. ú. Kynek
Slovenská geodetická spoločnosť Banská Bystrica
Stanovenie odvodov za trvalé a dočasné vyňatie pozemkov z LPF
k. ú. Hriňová. HAKO s. r. o. Liptovský Mikuláš
Strata mimoprodukčných funkcií lesa obchvat II/584 k. ú. Matiašovce Kvačany,
Liptovská Sielnica. IPOS s. r. o. Banská Bystrica
Odvody pre trvalé vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Nižná Slaná
OcÚ Nižná Slaná
Stanovenie základu dane z nehnuteľností k. ú. Turecká. OcÚ Turecká
Odvody za trvalé vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Moštenica
Róbert Brezovan, Moštenica
Kvantifikácia škody na lese. Lesy SR, š. p., OZ Slovenská Ľupča
Odvody za dočasné vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Zaježová
HAKO s. r. o. Liptovský Mikuláš
Odvody za trvalé vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Rozbehy
Renáta Štegmanová, Trnava
Odvody za dočasné vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Hriňová
HAKO s. r. o. Liptovský Mikuláš
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137/2007
138/2007
139/2007
140/2007
141/2007
142/2007
143/2007
144/2007
145/2007
146/2007
147/2007
148/2007
149/2007
150/2007
151/2007
152/2007
153/2007
154/2007
155/2007
156/2007

Náhrada škôd za predčasnú likvidáciu porastu k. ú. Hriňová
HAKO s. r. o. Liptovský Mikuláš
Odvody pre trvalé vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Horná Lehota
Banskobystrická regionálna Správa ciest Banská Bystrica
Odvody pre trvalé vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Divín
Peter Brtányi, Zvolen
Odvody pre trvalé vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Divín
Ing. Anna Václavíková, Lučenec
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesa k. ú. Tisovec
Mária Demianová, Banská Bystrica
Odvody pre dočasné vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Lučivná
Národná diaľničná spol. a. s. Bratislava
Imisné škody na lesných porastoch OZ Beňuš 2004. Lesy SR, š. p., OZ Beňuš
Odvody za trvalé vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Kremnica
Mestský úrad Kremnica
Odvody za dočasné vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Kopernica
KOPEREKOMIN s. r. o. Kremnica
Odvody pre trvalé vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Rozbehy
B. Hájiček a Z. Hájičková, Trnava
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesných pozemkov v obhospodarovaní
Males a Azex. Males s. r. o. Žiar nad Hronom
Odvody pre trvalé a dočasné vyňatie pozemkov k. ú. Dežerice
DOPRAVOPROJEKT a. s. Bratislava
Odvody pre trvalé vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Rabčice
HAKO s. r. o. Liptovský Mikuláš
Stanovenie výšky náhrad za predčasnú likvidáciu porastov k. ú. Rabčice
HAKO s. r. o. Liptovský Mikuláš
Určenie celkovej výšky škody spôsobenej imisiami Lesy ČR r. 1989
1991 MT Martin, SE Bratislava. Krajský súd Banská Bystrica
Odvody za predčasné vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Detva
Eastern Mediterranean Resources Slovakia s. r. o. B. Štiavnica
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesa LESOTUR a ročného nájomného
Mesto Stará Turá
Odvody pre trvalé vyňatie pozemkov z LPF k. ú. Nová Baňa
Jaroslav Petrech, Nová Baňa
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesa na LUC Neštátne lesy Šahy II.
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava
Škody spôsobené imisiami na lesných porastoch OZ Beňuš 2005
Lesy SR š. p. OZ Beňuš

Plány rekultivácie lesných pozemkov za rok 2007
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozšírenie dobývacieho priestoru Čamovského kameňolomu. PK Doprastav a. s. Žilina
Rozšírenie dobývacieho priestoru Ružiná. VPR s. r. o. Lučenec
Zjazdové trate Chopok – juh zjazdovka 1-5-6. Jasná Nízke Tatry a. s.
Rozšírenie Englišovho lomu. AKE s. r. o. Prievidza
Ložisko bentonitu Kopernica IV. Bentokop Kopernica, Kremnica
Rozšírenie dobývacieho priestoru Cígeľ. KSR Kameňolomy SR s. r. o. Zvolen
Stará Huta – Nová Baňa rekonštrukcia prívodného potrubia 2. časť. Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a. s. Banská Bystrica
Rozšírenie dobývacieho priestoru Lehota pod Vtáčnikom. KSR Kameňolomy SR s. r. o. Zvolen
Výstavba D1 Hubová – Ivachnová k. ú. Hubová. Dopravoprojekt Bratislava
Výstavba D1 Hubová – Ivachnová k. ú. Lisková. Dopravoprojekt Bratislava
Výstavba D1 Hubová – Ivachnová k. ú. Ivachnová. Dopravoprojekt Bratislava
Výstavba D1 Hubová – Ivachnová k. ú. Likavka. Dopravoprojekt Bratislava
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výstavba D1 Hubová – Ivachnová k. ú. Hrboltová. Dopravoprojekt Bratislava
Otvorenie dobývacieho priestoru Lutila. Energogaz Košice
Výstavba VN káblového vedenia z Východnej na Nadbanské. Stredoslovenská energetika a. s.
Žilina
Dobývací priestor Ruskov. KSR Kameňolomy SR s. r. o. Zvolen
Výstavba VN káblového vedenia z Východnej na Nadbanské k. ú. Východná. Stredoslovenská
energetika a. s. Žilina
Zjazdové trate Chopok – juh Magistrála Jelenia lúka – Krúpová. Jasná Nízke Tatry a. s.
Rekreačná chata Hrabovo Ružomberok. L. Oravec, Žilina
Zjazdové trate Chopok – juh Kosodrevina Chopok Jasná Nízke Tatry a. s.
Viacúčelová hala pohybovej rekreácie Kremnica Skalka, objekt SO 09 splašková kanalizácia.
MsÚ Kremnica
Zjazdové trate Chopok – juh Nad Srdiečkom. Jasná Nízke Tatry a. s.
Zjazdovka č. 11 Zadné Dereše. Jasná Nízke Tatry a. s.
Rozšírenie dobývacieho priestoru bentonitických ílov Kopernica II. Koperekomin s. r. o.
Kopernica
Výstavba optického kábla v úseku PVE Čierny Váh TR Kráľova Lehota. Telecom servis spol.
s. r. o. Ivanka pri Dunaji
Využitie ložiska stavebného kameňa andezitu v lome Jánova Lehota. HOLES s. r. o. Jánova
Lehota
Objekt SO č. 16 komunikácie a parkoviska pre SKI-PARK Banská Štiavnica. SKI Centrum
Banská Štiavnica
Dobývanie výhradného ložiska zeolitu Bartošova Lehôtka paseka v dobývacom priestore
Bartošova Lehôtka I. PKZ Keraminka Veľké Leváre
RUŽA SKI s. r. o. lokalita Hrabovo. RUŽA SKI s. r. o. Ružomberok
Rozšírenie Husinského kameňolomu. KSR Kameňolomy SR s. r. o. Zvolen
Výstavba VN káblového vedenia v k. ú. Štrbské Pleso. DINVEST s. r. o. Poprad
Rozšírenie Englišovho lomu. AKE s. r. o. Prievidza
Výstavba NN prípojky ku základňovej stanici 1009 BB-070 Banský Studenec. FISHMEN s. r. o.
Banská Bystrica
Katastrálne územie Svidník, rekonštrukcia vodovodu k letisku. Východoslovenská vodárenská
spoločnosť a. s. Košice
Stavba D1 Dolný Moštenec – diel 1, diel 7. Geodézia Žilina a. s.
Katastrálne územie Sverepec parcely KN 1071/1, 1070/3, diel 4, diel 5. Geodézia Žilina a. s.
Výstavba NN prípojky ku základňovej stanici 1009 BB-070 B. Studenec. FISHMEN s. r. o.
Banská Bystrica
Lyžiarsky areál Pavčina Lehota Žiarce – I. etapa. Žiarce a. s. Demänovská Dolina
Výstavba NN prípojky ku základňovej stanici a RR bodu Dolný Moštenec. STATEL s. r. o.
Martin
Dobudovanie areálu Dobšinská ľadová jaskyňa. Správa Slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš
VÚ ROZGRUND – VDJ Červená studňa I. vodovod. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.
Banská Bystrica
Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba. Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba
Prochoť vodný zdroj. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Banská Bystrica
Rýchlostná komunikácia R1 Nitra západ – Selenec. Slovenská geodetická spoločnosť s. r. o.
Banská Bystrica
C1-1017 BB-070 Vrchslatina Kečka. HAKO s. r. o. Liptovský Mikuláš
Výstavba cesty R3 Dolný Kubín – Oravský Podzámok. STANIO s. r. o. Nitra
Výstavba NN prípojky k základňovej stanici ORANGE 1021 Zaježová. HAKO s. r. o. Liptovský
Mikuláš
C1-1017 BB-070 Vrchslatina Kečka. HAKO s. r. o. Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie Mengusovce D1 Mengusovce – Jánovce. Národná diaľničná spoločnosť
Bratislava
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Katastrálne územie Lučivná D1 Mengusovce – Jánovce. Národná diaľničná spoločnosť Bratislava
Výstavba rýchlostnej komunikácie R2 Ruskovce – Pravotice. Dopravoprojekt a. s. Bratislava
Prístupová cesta k apartmánovému domu Fatrapark II. k. ú. Ružomberok. Nelly Slovakia
SKK a ČOV Liptovská Lúžna. Severoslovenská vodárenská spoločnosť
Prístupový chodník k Demänovskej jaskyni slobody. Správa slovenských jaskýň Liptovský
Mikuláš
Vodovodná prípojka k. ú. Demänovská Dolina. Obecný úrad Demänová
K. ú. Kvačany. Liptovská vodárenská spoločnosť
Lyžiarska trať Biela púť k. ú. Demänovská Dolina. Jasná Nízke Tatry a. s.
Bufet Panoráma k. ú. Demänovská Dolina. Jasná Nízke Tatry a. s.
Betónové pätky pre zasnežovacie mechanizmy k. ú. Demänovská Dolina. Jasná Nízke Tatry a. s.
Miniland k. ú. Demänovská Dolina. Jasná Nízke Tatry a. s.
VVTL plynová prípojka k sonde Láb 76. Nafta a. s., Naftárska 965, 908 45 Gbely
Expedičné plynovody Bratislava – Brodské a Gajary báden – Plavecký Štvrtok. Nafta a. s.,
Naftárska 965, 908 45 Gbely

Stanoviská
•
•
•
•
•
•

6.6

Odborné stanovisko ku súdnemu prípadu č. 9C-2007 a doloženie ďalších podkladov v procese –
náhrada škody na lesnom majetku – OZ Slovenská Ľupča, kontra Bučina Zvolen a. s. Žiadateľ
Lesy SR, š. p., GR Banská Bystrica
Odborné stanovisko ku spisu č. 5C 206/2001, vo veci LSR, š. p., OZ Beňuš kontra Želba a. s.
Nižná Slaná a spol. Lesy SR, š. p., OZ Beňuš
Odborné stanovisko ku spisu č. 5C 206/2001, vo veci LSR, š. p., OZ Beňuš kontra Slovmag
Lubeník a. s. Lesy SR, š. p., OZ Beňuš
Odborné stanovisko ku spisu č. 5C/609/1999, vo veci LSR, š. p., OZ Námestovo kontra OFZ
Istebné a. s. Okresný súd Dolný Kubín
Odborné stanovisko k odporu proti platobnému rozkazu k spisu 10C/164/2007 vo veci LSR, š. p.,
OZ Žilina kontra Slovenské elektrárne, a. s. Bratislava. Lesy SR, š. p., OZ Žilina, OS Prievidza
Odborné stanovisko k „Analýza lesného hospodárenia v lesoch mesta Stará Ľubovňa“. EKOS,
s. r. o. Stará Ľubovňa

Akreditačná, skúšobná a kontrolná činnosť

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Názov úlohy:
Kontrola lesného reprodukčného materiálu (KLRM)
Riešiteľský ústav:
NLC–LVÚ Zvolen
Zodpovedná riešiteľka:
Ing. Miriam Sušková
Gestor za MP SR SL:
Ing. Milan Benkovič
Doba riešenia:
1. 1. 2007 – 31. 12. 2007
Plánované náklady:
4 500 tis. Sk
Skutočné náklady:
4 500 tis. Sk
V rámci kontroly lesného reprodukčného materiálu sa za rok 2007 uskutočnilo:
•

•

Vedenie ústrednej evidencie, jej aktualizácia, dopĺňanie a spracovanie podkladov
pre informovanie štátnej správy. SKLRM eviduje k 31. 12. 2007 12 928 uznaných porastov, 4 278
výberových stromov, 81 semenných sadov, 160 semenných porastov, 101 génových základní
a 1 042 identifikovaných zdrojov.
Na základe hlásenia o zmenách v stave semenných zdrojov bola vykonaná aktualizácia
u 123 užívateľov uznaných porastov a u 21 užívateľov výberových stromov. Do archívu bolo
vyradených 1 207 uznaných porastov (z nich bolo 592 porastov opätovne uznaných pre zber
semien) a 41 výberových stromov. V zmysle § 11, ods. 5, vyhlášky 571/2004 Z. z. bolo
pripravené oznámenie o zmenách v uznaných semenných zdrojoch k 31. 12. 2006
pre 76 obvodných lesných úradov.

112

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2007

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Schvaľovanie semenných zdrojov, vystavovanie uznávacích listov a ich zasielanie okresným
úradom – uznané porasty – 1961 JPRL (720 evidenčných kódov), z toho 1 369 nových, doposiaľ
neuznaných porastov, identifikované zdroje – 110 JPRL (109 evidenčných kódov), génové
základne – 6, z toho nových 6.
Rozpracované zriaďovacie doklady pre 21 génových základní.
Fenotypové hodnotenie výberových stromov – výber a popis nových výberových stromov a
vystavenie uznávacích listov – 32 ks smrekovca opadavého, 4 ks bresta hrabolistého, 71 ks
jarabiny brekyňovej.
Vypracovanie a zaslanie požiadaviek na uznávanie a obhospodarovanie semenných zdrojov
v LHC so začiatkom obnovy LHP v roku 2007 – 35 LHC.
Účasť na základných pochôdzkach – 16 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 2007“ – 119 účastníkov. Prednesenie dvoch príspevkov.
Zabezpečili sa exkurzie pre študentov Stredného odborného učilišťa lesníckeho v Tvrdošíne –
20. 2. 2007 – 36 študentov.
Účasť a prednesenie dvoch príspevkov na medzinárodnom odbornom seminári „Kvalita
reprodukčního materiálu lesních dřevin“ („Potenciál zdrojov LRM, ich využívanie, produkcia
LRM a jeho využitie pri obnove lesa v podmienkach Slovenskej republiky“, „Factors affecting
seed quality of woody, forest species in the Slovak Republic“) – 10.–12. 9. 2007 Strážnice, ČR.
Účasť a prednesenie príspevku „Stav a využívanie uznaných zdrojov, zásob LRM na východnom
Slovensku“ na pracovnom seminári so škôlkarskou tematikou – 18.–19. 10. 2007, v Červenom
Kláštore – 45 účastníkov.
Účasť na zasadnutí Komisie na ochranu genetických zdrojov pri š. p. Lesy Slovenskej republiky
(29. 10. 2007, Veľký Šariš).
Periodické preškolenie držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti v zmysle platných predpisov –
6. 9., 13. 9., 14. 9. 2007.
Registrácie semena – v rámci hlásenia o skladovanom zostatku registrovaného osiva bolo k obom
polrokom skontrolovaných a zaevidovaných 1 152 oddielov semena, v rámci registrácie semena
bolo skontrolovaných a zaregistrovaných 837 oddielov semena, v rámci evidencie listov o pôvode
bolo skontrolovaných a zaevidovaných 834 listov o pôvode semena alebo semennej suroviny
a 78 listov o pôvode semenáčikov z prirodzeného zmladenia.
V mesiaci september sa začalo so spracovaním žiadostí o registráciu sadeníc k 31. 8. 2007.
K 31. 12. 2007 bolo na SKLRM doručených 157 žiadostí o registráciu, ktoré boli spracované. Ich
nedostatky budú riešené v 1. štvrťroku 2008.
SKLRM k 31. 12. 2007 eviduje 491 držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre prácu
s lesným reprodukčným materiálom, z toho je podľa dosiaľ zaslaných žiadostí o registráciu
sadeníc 157 producentov reprodukčného materiálu (37 držiteľov osvedčenia pre fyzické osoby,
21 držiteľov osvedčenia pre fyzické osoby prostredníctvom inej fyzickej osoby, 98 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
dodržiavania provenienčných zásad, zásad prenosu lesného reprodukčného materiálu a kontrola
kariet pôvodu obnovovaných lesných porastov – 92 subjektov, kontrola produkcie a evidencie
semenáčikov a sadeníc v lesných škôlkach a obchodovania s LRM – 171 subjektov, kontrola
semenných sadov – 62 semenných sadov.
Kontrola zberov semennej suroviny – 56 zberov, spracovanie a zaevidovanie 242 hlásení
o plánovanom zbere.
Odber vzoriek – 395 oddielov, plombovanie – 30 hodín.
Ústredná kontrola kvality semien lesných drevín – stanovenie klíčivosti 364 oddielov, stanovenie
čistoty 300 oddielov, stanovenie životnosti 70 oddielov, stanovenie obsahu vody 129 oddielov,
stanovenie dĺžky predsejbovej prípravy 79 oddielov.
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Do novej banky semien, do ktorej sa materiál zbiera a spracováva podľa metodického postupu
z roku 2001 boli doplnené 4 oddiely semien smreka (celkovo je v nej uložených 18 oddielov
semien).
• V rámci zabezpečenia prevádzky akreditovaného laboratória a uplatňovania systému kontroly
akosti sa v laboratóriu uskutočnilo 5 vnútorných auditov.
• Laboratórium v spolupráci s ISTA laboratóriami v Uherskom Hradišti (CZ02) a Peri (IT06)
uskutočnilo 3 medzilaboratórne porovnávacie skúšky.
• V zmysle § 14, ods. 5 zákona č. 217/2004 Z. z. sa vystavilo 231 potvrdení o pôvode semennej
suroviny a semena v slovenskom jazyku a 38 potvrdení o pôvode semennej suroviny a semena
v anglickom jazyku, 1 563 potvrdení o pôvode sadbového materiálu v slovenskom jazyku
a 21 potvrdení o pôvode sadbového materiálu v anglickom jazyku. Vypracovalo sa
64 informačných dokumentov pre reprodukčný materiál pohybujúci sa medzi členskými štátmi
EÚ.
Akreditácia vzdelávacej aktivity: Vzdelávanie personálu lesníckej prvovýroby pre súčinnosť
so znalcami oceňovania škôd zverou v lese. Akreditácia bola udelená 8. 10. 2007 pod číslom
2257/2007/260/1.
Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedná riešiteľka:
Gestor za MP SR SL:
Doba riešenia
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

AQA (Analytical Quality Assurance)
NLC–LVÚ Zvolen
Ing. Jana Ďurkovičová
Ing. Juraj Benkovič
1. 1. 2007 – 31. 12. 2007
700 tis. Sk
700 tis. Sk

Laboratórium v roku 2007 svojou činnosťou participovalo na množstve zahraničných
a domácich projektov, napr. Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska, NIML, BioSoil,
ČMS Lesy, rôznych APVT a APVV projektoch. Okrem spolupráce s výskumnými pracovníkmi CLL
poskytovalo svoje služby zákazníkom aj z iných odvetví a inštitúcií na základe hospodárskych zmlúv.
Do laboratória bolo prijatých 5 867 vzoriek, ktoré bolo treba zanalyzovať na požadovanej
kvalitatívnej úrovni. Okrem veľkého počtu vzoriek bolo v projekte BioSoil nutné rozšíriť aj rozsah
používaných analýz.
Záverečná správa AQA 2007 predkladá zoznam činností, ktoré CLL NLC vykonalo v roku
2007 na zabezpečenie správneho fungovania systému riadenia a kontroly kvality laboratórnych prác
v zmysle normy ISO IEN STN 17025.
Systém AQA je v Centrálnom lesníckom laboratóriu OEBLE NLC–LVÚ Zvolen 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. Hlavným zámerom úlohy je:
• Zabezpečiť kvalitu analytických meraní:
dodržiavaním a novelizáciou vnútorného kontrolného systému,
vzdelávaním pracovníkov laboratória.
• Zabezpečiť externú kontrolu kvality účasťou na medzilaboratórnych testoch.
• Zabezpečiť kalibráciu meracích prístrojov.
Napriek tomu, že CLL nie je akreditované, riadi sa pri svojej práci normou 17025, ktorá je
záväzná pre akreditované laboratória pri riadení kontroly kvality.
Jedným z dôležitých prostriedkov pre zlepšenie kvality práce boli interné audity, ktoré v roku
2007 kontrolovali jednotlivé prvky kvality, napr. manipuláciu so vzorkami, vedenie protokolov,
pracovných záznamov a denníkov, dodržiavanie pracovných postupov, používanie referenčných
materiálov, využívanie a tvorbu regulačných diagramov na zisťovanie trendov meraní. Zistené
nedostatky sa postupne odstraňovali podľa plánu nápravných opatrení. 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 ešte stále schopné udržať kvalitatívnu úroveň
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a konkurencieschopnosť v porovnaní s inými laboratóriami či už v rámci republiky alebo Európy
napriek stále sa zhoršujúcemu technickému stavu meracích prístrojov. Veľkým problémom, ktorý
personál CLL musel opakovane riešiť v rámci zabezpečenia kvality, je veľmi zastaralý prístrojový
park. Dva nosné prístroje atómový emisný spektrometer ICP LECO 3000 a atómový absorpčný
spektrometer VARIAN majú viac ako 17 rokov a zakúpenie nových je opakovane odsúvané. U týchto
prístrojoch je veľmi náročné dosiahnuť potrebnú opakovateľnosť merania výsledkov, pričom
poruchovosť a následné opravy zaťažujú rozpočet laboratória neprimeranou čiastkou. Len vďaka
zvýšenému úsiliu operátorov sa podarilo dosiahnuť požadovanú úspešnosť v jednotlivých testoch
a zvládnuť množstvo analýz na požadovanej úrovni.
Dôležitou úlohou pri produkovaní spoľahlivého merania je optimálny stav meradiel, ktorých
metrologické charakteristiky boli overené kalibráciou v slovenskej legálnej metrológii v súlade
s časovým harmonogramom kalibrácie.

6.7

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
26
15
31
18
24

Menovitý zoznam je uvedený v nasledovných podkapitolách.
Rezortné a odvetvové komisie
Expertná komisia pre prípravu nového zákona o poľovníctve
Člen:
Ing. Jozef Paulenka, CSc.
Komisia Lesov SR, š. p., Banská Bystrica pre ochranu genetických zdrojov lesných drevín
Člen:
Ing. Kornel Ruman
Komisia MP SR pre lesný reprodukčný materiál a jeho zdroje
Predseda:
Ing. Roman Longauer, CSc.
Členka:
Ing. Miriam Sušková
Komisia Revitalizácia Tatier
Člen:
Ing. Ivor Rizman
Komisia pre skúšku odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára
Člen:
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Ing. Jozef Paulenka, CSc.
Ing. Kornel Ruman
Ing. Peter Szarka
Ing. Juraj Varínsky, CSc.
Komisia pre získanie osvedčenia pre prácu s lesným reprodukčným materiálom
Člen:
Ing. Juraj Varínsky, CSc.
Medzirezortná komisia MP SR a MŽP SR pre zonáciu chránených území
Člen:
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Ing. Ivor Rizman
Metodická a technická rada LVÚ Zvolen pre národnú inventarizáciu a monitoring lesov SR
Člen:
Ing. Zdeněk Duben
doc. Ing. Ivan Herich, CSc.
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Ing. Martin Moravčík, CSc.
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Ing. Ivor Rizman
Ing. Jozef Vladovič, PhD.
Monitorovací výbor pre Program rozvoja vidieka 2007–2013
Člen:
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
Náhradník:
Ing. Peter Hrbáľ
Komisia pre overovanie odbornej a technickej spôsobilosti na vyhotovenie lesných hospodárskych
plánov
Člen:
Ing. Ján Bavlšík
Pracovná skupina pre koordináciu komunikačnej stratégie v lesníctve na Slovensku
Člen:
Ing. Stanislav Hatiar
Rada APVV pre pôdohospodárstvo
Člen:
Ing. Jozef Tutka, CSc.
Slovenská komisia Dohovoru o biologickej diverzite, MŽP SR
Člen:
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Technická normalizačná komisia č. 6 – lesníctvo MP SR
Člen:
Ing. Slavomír Bortel
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“
Člen:
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Hodnotiteľská komisia poľovníckych trofejí
Člen:
Ing. Peter Kaštier
Ing. Jozef Paulenka, CSc.
Chovateľská rada CHPO Poľana
Člen:
Ing. Peter Kaštier
Disciplinárnma komisia pri OLÚ Zvolen
Člen:
Ing. Jozef Paulenka, CSc.
Komisia generálneho riaditeľa Lesov SR, š. p., Banská Bystrica pre ochranu genetických zdrojov
lesných drevín
Člen:
Ing. Roman Longauer, CSc.
Ing. Miriam Sušková
Komisia pre prípravky na ochranu rastlín a mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín MP SR
Člen:
Ing. Juraj Varínsky, CSc.
Poradný zbor generálneho riaditeľa Lesov SR, š. p., Banská Bystrica
Externý člen:
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Ing. Martin Moravčík, CSc.
prof. Ing. Július Novotný, CSc.
Poradný zbor generálneho riaditeľa sekcie lesníckej pre neštátny sektor, MP SR
Člen:
Ing. Ján Salanci
Pracovná skupina pre lesníctvo MP SR
Ing. Roman Longauer, CSc. – koordinátor pre program EUFORGEN v SR
Odborná pracovná skupina MP SR pre prípravu a realizáciu úprav zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom
reprodukčnom materiáli
Člen:
Ing. Roman Longauer, CSc.
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Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
Predseda:
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Členovia:
prof. Ing. Július Novotný, CSc.
doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc.
prof. Ing. Štefan Šmelko, DrSc.
Ing. Jozef Tutka, CSc.
Ing. Juraj Varínsky, CSc.
Odbor lesníctva
Predseda:
Tajomník:
Členovia:

Ing. Juraj Varínsky, CSc.
Ing. Marián Radocha, CSc.
Ing. Ján Bavlšík
Dr. Ing. Tomáš Bucha
Ing. Július Ďurkovič, CSc.
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Ing. Roman Longauer, CSc.
Ing. Martin Moravčík, CSc.
prof. Ing. Július Novotný, CSc.
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc.
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
prof. Ing. Štefan Šmelko, DrSc.
Ing. Igor Štefančík, CSc.
Ing. Jozef Tutka, CSc.
Ing. Jozef Vladovič, PhD.
Ing. Milan Zúbrik, PhD.

Sekcia biodiverzity a ekológie lesných ekosystémov
Členovia:
prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.
RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Ing. Roman Longauer, CSc.
Ing. Hana Pavlendová
Ing. Tibor Priwitzer, PhD.
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
Ing. Zuzana Sitková, PhD.
Sekcia integrovanej ochrany lesa
Predseda:
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Členovia:
Ing. Slavomír Finďo, CSc.
Dr. Ing. Bohdan Konôpka
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Ing. Andrej Kunca, PhD.
Ing. Roman Leontovyč, CSc.
prof. Ing. Július Novotný, CSc.
Ing. Juraj Varínsky, CSc.
Ing. Jozef Vladovič, PhD.
Sekcia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
Predseda:
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Členovia:
Ing. Ján Bavlšík
Dr. Ing. Tomáš Bucha
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc.
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prof. Ing. Štefan Šmelko, DrSc.
Ing. Igor Štefančík, CSc.
Ing. Jozef Vladovič, PhD.
Sekcia lesnej techniky a technológie
Predseda:
Ing. Marián Radocha, CSc.
Člen:
Ing. Milan Oravec, CSc.
Sekcia lesníckej ekonomiky a politiky
Predseda:
Ing. Július Ďurkovič, CSc.
Členovia:
Ing. Miroslav Kovalčík
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Ing. Viera Petrášová, CSc.
Ing. Jozef Tutka, CSc.
Sekcia trvalo udržateľného manažmentu zveri
Členovia:
Ing. Peter Kaštier
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Odbor pôdoznalectva a ochrany pôdy
Člen:

Ing. Pavel Pavlenda, PhD.

Komisia predsedníctva SAPV – Zahraničné aktivity
prof. Ing. Július Novotný, CSc.
Komisia pre edičnú činnosť a odbornú terminológiu SAPV
Člen:
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Komisia pre vedeckú výchovu, vzdelávanie a posudzovanie vedeckej kvalifikácie SAPV
Člen:
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Vedecké spoločnosti pri SAV
Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV
Člen Ústredného výboru: Ing. Jozef Paulenka, CSc.
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Lesnícka sekcia
Predseda:
Členovia:

doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Ing. Ján Bavlšík
prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.
Ing. Július Ďurkovič, CSc.
Dr. Ing. Bohdan Konôpka
Ing. Roman Longauer, CSc.
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Ing. Jozef Paulenka, CSc.
Ing. Viera Petrášová, CSc.
Ing. Juraj Prékop
Ing. Marián Radocha, CSc.
Ing. Jozef Tutka, CSc.

Slovenská bioklimatologická spoločnosť
Člen:
prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.
Slovenská ekologická spoločnosť
Člen:
prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.
Slovenská meteorologická spoločnosť
Členka:
Ing. Hana Pavlendová
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Slovenská metrologická spoločnosť
Člen:
Ing. Marián Radocha, CSc.
Slovenská pôdoznalecká spoločnosť
Člen:
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Slovenská asociácia pre krajinnú ekológiu pri PF UK Bratislava
Člen:
prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.
Iné profesné a odborné orgány
EHK OSN na monitoring lesných zdrojov pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov
Ing. Martin Moravčík, CSc. – špecialista
EHK Ženeva
Ing. Roman Svitok, CSc. – národný korešpondent pre výrobu sortimentov dreva a výrobkov z dreva
Európsky program pre ochranu genetických zdrojov lesných drevín v SR
Ing. Roman Longauer, CSc. – národný koordinátor SR a zástupca SR
EUROSTAT, Luxemburg
Ing. Roman Svitok, CSc. – národný korešpondent
Globálne hodnotenie lesných zdrojov FAO
Ing. Martin Moravčík, CSc. – národný korešpondent
Komisia životného prostredia Vidieckeho parlamentu
Členka:
Ing. Viera Petrášová, CSc.
Medzinárodný výbor EFOL
Člen:
Ing. Juraj Prékop
Medzinárodné združenie lesníckych výskumných organizácií IUFRO
Pracovná skupina IUFRO WG 1.05-16 Ekológia a pestovanie jedle bielej
Člen:
Ing. Roman Longauer, CSc.
Pracovná skupina IUFRO WG 7.04 Dopady znečistenia ovzdušia na lesné ekosystémy
Člen:
Ing. Roman Longauer, CSc.
Medzinárodné združenie pre testovanie osív (International Seed Testing Organisation)
Poverená členka:
Ing. Elena Foffová, CSc.
Obchod s drevom a marketing EHK OSN FAO, Ženeva
Špecialista:
Ing. Roman Svitok, CSc.
OECD pre dohľad nad lesným reprodukčným materiálom v medzinárodnom obchode
Zástupca SR:
Ing. Roman Longauer, CSc.
Programová rada Lesne Prace Badawcze Forest Research Institute Warszawa, Poľsko
Člen:
Ing. Jozef Tutka, CSc.
Redakčná rada Lesníckeho časopisu – Forestry Journal
Predseda:
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Členovia:
Ing. Martin Moravčík, CSc.
prof. Ing. Július Novotný, CSc.
Redakčná rada Folia Venatoria
Predseda:
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Slovenská asociácia pre geoinformatiku
Člen:
RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.
Slovenská lesnícka komora
Člen:
Ing. Jozef Paulenka, CSc.
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Slovenská lesnícka spoločnosť ZSVTS
Člen výboru:
Ing. Juraj Prékop
Slovenská rastlinolekárska spoločnosť
Člen predsedníctva:
Ing. Juraj Varínsky, CSc.
Slovenský úrad technickej normalizácie
Technická normalizačná komisia TK 6 – Lesníctvo
Tajomník:
Ing. Marián Radocha, CSc.
Člen:
Ing. Slavomír Bortel
Technická normalizačná komisia TK 21 – Akustika a vibrácie
Člen:
Ing. Marián Radocha, CSc.
Stály výbor pre množiteľský materiál v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve
Zástupca SR:
Ing. Roman Longauer, CSc.

7. PORADENSKÁ ČINNOSŤ
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
• LONGAUER, R., SUŠKOVÁ, M.: Vypracovanie odborných stanovísk pre činnosť Komisie
Generálneho riaditeľa Lesov SR, š. p. pre ochranu genetických zdrojov.
• ORAVEC, M.:
1. Poradenstvo a vyžiadaná prezentácia výsledkov výskumu „Intenzifikácia produkcie
dendromasy v máloproduktívnych agátových porastoch OZ Levice.
2. Poradenstvo v oblasti intenzifikácie produkcie dendromasy v spádovej oblasti podniku Smurfi
Kappa a. s. Štúrovo.
3. Poradenstvo a vyžiadaná prezentácia o možnostiach kombinovanej výroby elektriny a tepla
z drevného odpadu pre potreby drevospracujúceho podniku a mesta Lučenec.
• STREDISKO LOS: z celkového počtu 211 písomne podchytených a evidovaných aktivít LOS má
charakter poradenstva 48 (priama obhliadka v teréne, resp. analýza zaslaných vzoriek).
Problematika ochorenia a ochrany sadbového materiálu v lesných škôlkach sa riešila
v 21 prípadoch.
K významnejším udalostiam ďalej patrí účasť na školeniach a seminároch (29 akcií),
vydávanie stanovísk (17 akcií), riešenie problémov v územiach s 5. stupňom ochrany (27 akcií),
kalamita podkôrneho hmyzu mimo 5. stupňa ochrany (12 akcií), monitoring ID (10 akcií),
ponechanie dreva pri pni (6 akcií), komunikácia s MP SR Sekciou lesníckou (5 akcií),
komunikácia s ÚKSUP-om pri registrácii prípravkov (9 akcií), pripomienky k legislatíve
(2 akcie),stanovisko k certifikácii lesov (1 akcia) a iné (24 akcií). Do evidencie je zahrnutá aj
poradenská činnosť, ktorá nebola priamo iniciovaná subjektmi, ale vznikla v súvislosti s rutinnou
kontrolnou činnosťou LOS a návštevou konkrétnej lokality. Okrem písomne odpočtovaných
aktivít bolo množstvo poradenských akcií realizovaných telefonicky. Podrobný rozpis a charakter
akcií je uvedený v samostatnej správe za činnosť Lesnícka ochranárska služba za rok 2007.
• ŠTEFANČÍK, I.: „Manažment lesných porastov v rozdielnych ekologických podmienkach“ (kurz,
celkom 26 hod.).
• TÓTHOVÁ, S.:
1. Poradenstvo a spolupráca pri zisťovaní vplyvu posypového materiálu SOLMAG na lesné
ekosystémy na území NP TANAP-u, v spolupráci s firmou Silicon Dobšiná a OU ŽP
v Poprade.
2. Poradenstvo pri modifikácii vlastností drevného popola v spolupráci s Handlovskou
energetikou.
3. Poradenstvo a spolupráca pri rekultivácii plôch po ťažbe ropy, Nafta Gbely.
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•

•
•

TUČEKOVÁ, A.:
1. Poradenstvo, vývoj a spolupráca pri testovaní pôdneho kondicionéra v lesníckych
technológiách s firmou Interkont s. r. o. Banská Bystrica.
2. Poradenstvo a spolupráca pri overovaní netradičných technologických postupov umelej
obnovy s Firmou Štreit, so sídlom v Bruntále, ČR.
3. Poradenstvo a spolupráca v testovaní pôdneho kondicionéra (Teralyt Plus) na kalamitných
holinách na Slovensku – Biesterfeld Silcom s. r. o. -- specialty chemicals – Praha, ČR.
4. Poradenstvo a vývoj ekologického hnojiva pre využívanie v lesníckych technológiách
s firmou Sedos s. r. o. Krakovany.
5. Poradenstvo, vývoj a spolupráca pri príprave ekologických repelentných koncentrátov proti
ohryzu kultúr zverou s firmou Istrochem – VÚCHT Bratislava (Ing. J. Teren, CSc.).
6. Porada pestovateľov odštepných závodov ŠL SR, š. p., Banská Bystrica – (február a október
2007). Vyžiadaná prezentácia výsledkov výskumu v rámci technologických postupov umelej
obnovy lesa.
TUTKA, J.:
Poradenská činnosť (celkom 50 hodín) pre neštátnych vlastníkov lesa a záujmové profesné
zoskupenia z oblasti:
- vydanie lesného majetku od doterajšieho užívateľa,
- metodických postupov stanovenia trhovej ceny lesného majetku pre predaj,
- stanovenie majetkovej ujmy za obmedzenie energetických odvetví,
- praktických postupov pri stanovení náhrady za obmedzenie hospodárenia na lesnom majetku,
- rámcových informácií o programe a vízii lesníctva do roku 2025 a 2050.

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
• Certifikovanie – 15 poradcov pre LH ako fyzické osoby, 2 poradcov ako právnické osoby.
• Poradenská a konzultačná činnosť v súvislosti s možnosťou čerpania finančných prostriedkov
v rámci PRV SR 2007–2013 – lesnícke Opatrenie č. 1.4 a lesnícke Opatrenie 2.1, MESTSKÉ
LESY s. r. o. Banská Bystrica.
• Poradenská a konzultačná činnosť v súvislosti s možnosťou čerpania finančných prostriedkov
v rámci PRV SR 2007–2013 – lesnícke Opatrenie č. 1.4 a lesnícke Opatrenie 2.1, MG – FOREST
SLOVAKIA s. r. o. Bardejov.
• Poradenská a konzultačná činnosť v súvislosti s možnosťou čerpania finančných prostriedkov
v rámci PRV SR 2007–2013 – lesnícke Opatrenie č. 1.4 a lesnícke Opatrenie 2.1, LESY MESTA
BREZNO s. r. o.
• Poradenská a konzultačná činnosť v súvislosti s možnosťou čerpania finančných prostriedkov
v rámci PRV SR 2007–2013 – lesnícke Opatrenie č. 1.4, RSW s. r. o. Červený Kameň.
• Poradenská a konzultačná činnosť v súvislosti s možnosťou čerpania finančných prostriedkov
v rámci PRV SR 2007–2013 – Opatrenie Prvé zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy
rýchlorastúcimi drevinami, Pro BioSpace, Liptovský Mikuláš.
• Poradenská a konzultačná činnosť v súvislosti s možnosťou čerpania finančných prostriedkov
v rámci PRV SR 2007–2013 – lesnícke Opatrenie č. 1.4 a lesnícke Opatrenie 2.1, Spolok
bývalých urbarialistov Pozemkové spoločenstvo Nemecká.
• Poradenská a konzultačná činnosť v súvislosti s možnosťou čerpania finančných prostriedkov
v rámci PRV SR 2007–2013 – lesnícke Opatrenie č. 1.4 a lesnícke Opatrenie 2.1, Správa
obecných lesov 962 63 Pliešovce.
• Poradenská a konzultačná činnosť v súvislosti s možnosťou čerpania finančných prostriedkov
v rámci PRV SR 2007–2013 – lesnícke Opatrenie č. 1.4 , LESAGRO s. r. o. Pravenec.
• Poradenská a konzultačná činnosť v súvislosti s možnosťou čerpania finančných prostriedkov
v rámci PRV SR 2007–2013 – lesnícke Opatrenie č. 1.4 a lesnícke Opatrenie 2.1, PILLBAN dry
board s. r. o. Ruské Pekľany.
• Poradenská a konzultačná činnosť v súvislosti s možnosťou čerpania finančných prostriedkov
v rámci PRV SR 2007–2013 – lesnícke Opatrenie č. 1.4 a lesnícke LESS &Co, s. r. o. Žilina.
• Prezentovanie poradenského systému lesného hospodárstva v rámci nasledujúcich aktivít práce
s verejnosťou v roku 2007:
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-

•
•
•

•
•
•

Lesnícke dni 2007.
Prezentovanie tvorby poradenského systému lesného hospodárstva odbornej verejnosti formou
konzultácií a informačných letákov.
- Prezentovanie poradenského systému v lesníctve. Poskytovanie informácií pre budúcich
užívateľov služieb poradenského systému v lesníctve na výstave Drevo – Les 2007, konanej
v dňoch 24.–26. 10. 2007 v Nitre.
- Prezentovanie vzdelávacích aktivít pre poradcov v poradenskom systéme lesného
hospodárstva počas konania výstavy Veda – Technika – Vzdelávanie 2007 v dňoch 14.–17.
11. 2007 v Nitre.
Príprava propagačného materiálu o PPS v LH.
Propagácia PRV SR 2007–2013 – lesnícke opatrenia v rámci výstavy Drevo – Les Nitra.
Realizácia série siedmich seminárov venovaných propagácii Sektorového operačného programu
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka SR 2004–2006 – opatrenia pre lesné hospodárstvo a
skúsenosti z programovacieho obdobia 2004–2006 ako východísk pre prípravu lesných
hospodárov a ostatných oprávnených beneficientov. (Miesto konania: Výstava Drevo – Les 2007,
Nitra, Oščadnica, Zvolen, Rožňava, Výstava Poľovníctvo – Lesy v Košiciach, Prešov, Poprad).
Realizácia školenia “Vstupná príprava poradcov v LH”.
Vklad informácií o poradenstve v LH na www.nlcsk.org
Vypracovanie vzorových projektov pre opatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2007–2013 –
Opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov a Opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného
hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení.

Národné lesnícke centrum – Lesoprojekt Zvolen
24. júla 2008 sa uskutočnilo na území OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada spoločné
terénne stretnutie vyhotoviteľov LHP z NLC–Lesoprojekt Zvolen, zamestnancov OZ, LS, LO z OZ
Liptovský Hrádok, Lesov SR, š. p., Banská Bystrica a zástupcov Krajského lesného úradu v Žiline
k problematike plánovania intenzity výchovných zásahov pri obnove LHP.

8. EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
Edičná činnosť
Vedecké a odborné publikácie s charakterom periodík
Lesnícky časopis – Forestry Journal 3/2006. Zvolen, NLC, SAP spol. s r. o. Bratislava 2007. 123 s.
ISSN 0323-1046.
Lesnícky časopis – Forestry Journal 4/2006. Zvolen, NLC, SAP spol. s r. o. Bratislava 2007. 87 s.
ISSN 0323-1046.
Lesnícky časopis – Forestry Journal 1/2007. Zvolen, NLC, SAP spol. s r. o. Bratislava 2007. 82 s.
ISSN 0323-1046.
Lesnícky časopis – Forestry Journal 2/2007. Zvolen, NLC, SAP spol. s r. o. Bratislava 2007. 85 s.
ISSN 0323-1046.
Folia Venatoria 36-37. Zostavovateľ: Hell, P. a kol. Zvolen, LVÚ 2007. 252 s. ISBN 978-80-8093030-1.
Zborníky referátov z vedeckých a odborných podujatí
Kovalčík, M. (Zost.). Aktuálne otázky ekonomiky LH SR. (Zborník referátov z odborného seminára).
Zvolen, Bratislava: NLC–LVÚ Zvolen, SL MP SR, SLS, 2007. 81 s. ISBN: 978-80-8093-022-6,
81.
Sarvaš, M., Sušková, M. (Zost.). Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej
obnovy lesa 2007. (Zborník abstraktov z medzinárodného seminára, ktorý sa konal 27.–28. marca
2007 v Liptovskom Jáne). Zvolen: NLC, 2007. 52 s. ISBN 978-80-8093-012-7.
Sarvaš, M., Sušková, M. (Zost.). Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej
obnovy lesa 2007. (Zborník príspevkov z medzinárodného seminára, ktorý sa konal 27.–28. marca
2007 v Liptovskom Jáne). Zvolen: NLC, 2007. ISBN 978-80-8093-013-4. CD-ROM.
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Kunca, A. (Zost.). Aktuálne problémy v ochrane lesa 2007. (Zborník príspevkov z medzinárodného
seminára, ktorý sa konal 12. apríla 2007 vo Zvolene). Zvolen: NLC, 2007. 140 s. ISBN: 978-808093-022-6.
Rizman, I. (Zost.). Lesnícka typológia a zisťovanie stavu lesa vo väzbe na trvalo udržateľné
obhospodarovanie. (Zborník príspevkov a prezentácií z odborného seminára konaného 3. 12.
2007). Zvolen: NLC, 2007. 72 s. ISBN 978-80-8093-033-2.
Monografie
Hlásny, T. Geografické informačné systémy; Priestorové analýzy. Zvolen: ZEPHYROS & NLC–LVÚ
Zvolen, 2007. 160 s. ISBN 978-80-8093-029-5.
Odborné príručky, metodiky, brožúry s charakterom knižnej publikácie
Minďáš, J., Konôpka, J., Novotný, J. The Forests of Slovakia. Zvolen: National Forest Centre, 2007.
222 s.
Greguš, C. Hospodárske spôsoby v dlhodobom rozvoji lesného hospodárstva na Slovensku.
(Syntetická štúdia). Zvolen: NLC, Ústav ekológie lesa SAV, 2007. 136 s. ISBN 978-80-8093-0233.
Moravčík, M., Novotný, J., Toma, P. a kol. Národný lesnícky program Slovenskej republiky –
National Forest Programme of the Slovak Republic. Bratislava, Zvolen: MP SR, NLC–LVÚ
Zvolen, 2007. 63 s. ISBN 978-80-8093-036-3.
Moravčík, M. a kol. Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2007. (Zelená správa).
Bratislava, Zvolen: MP SR, NLC–LVÚ Zvolen, 2007.164 s. ISBN 978-80-8093-018-9.
Moravčík, M. et al. Report on the status of forestry in the Slovak Republic 2007. (Green Report).
Bratislava, Zvolen: MP SR, NLC–LVÚ Zvolen, 2007. 173 s. ISBN 978-80-8093-025-7.
Jankovič, J. a kol. Projekt revitalizácie lesných ekosystémov na území Vysokých Tatier postihnutom
veternou kalamitou dňa 19. 11. 2004. Zvolen: NLC, 2007. 75 s. ISBN 978-80-8093-019-6.
Kunca, A. a kol. Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2006 a ich prognóza na rok
2007. Zvolen: NLC–LVÚ Zvolen, Stredisko LOS Banská Štiavnica, 2007. 101 s. ISBN 978-808093-016-5.
Štefančík, I., Kamenský, M., Bruchánik, R. Výchova a obnova lesných porastov v rozdielnych
ekologických podmienkach. Zvolen: NLC, 2007. 140 s. ISBN 978-80-8093-027-1.
Konôpka, J. Rozpracovanie „Programového vyhlásenia vlády SR (august 2006) – Lesné
hospodárstvo“. Zvolen: NLC, 2007. 44 s. ISBN 978-80-8093-011-0.
Čaboun, V. Základné fakty o lesoch a lesníctve na Slovensku. Viete, že...? Zvolen: NLC, 2007. 28 s.
ISBN 978-80-8093-017-2.
Greppel, E., Paluš, H. a kolektív. Kvalita dreva a obchod s drevom. Zvolen: NLC, 2007. 181 s. ISBN
978-80-8093-028-8.
Sarvaš, M., Hoffmann, J., Sušková, M., Chválová, K., Longauer, R., Takáčová, E., Tučeková, A.
Lesný reprodukčný materiál a pestovanie lesa I. Zvolen: NLC, 2007. 194 s. ISBN 978-80-8093031-8.
Patúš, P., Húska, J., Lehocká, J., Marušáková, Ľ., Roháč, J., Harkabus, Š. Podnikanie vo vidieckej
turistike – v lesoturistike. Zvolen: NLC, 2007. 106 s. ISBN 978-80-8093-032-5.
Tučeková, A., Petrášová, V., Bradovková, V. Zakladáme les : Odborný manuál pre lesných
robotníkov a robotníčky. Zvolen: NLC, 2007. 24 s.
Moravčík, M., Balogh, P. Lesy na Slovensku 2007. Zvolen: NLC–LVÚ Zvolen, 2007. 20 s. ISBN 97880-8093-020-2.
Moravčík, M., Balogh, P. Forests in Slovakia 2007. Zvolen: NLC–LVÚ Zvolen, 2007. 20 s. ISBN
978-80-8093-021-9.
Report on the forest management, employment and training opportunities in the field of the forest
management and other related sectors to the forest management : Work Package 3 –
Environmental resources management. Zvolen: NLC, 2007. ISBN 978-80-8093-015-8. CD-ROM.
Kaštier, P. Projekt zriadenia a obhospodarovania aklimatizačno-generačného zverníka a chovnej
stanice ŠL TANAP-u. Zvolen: NLC–LVÚ Zvolen, 2007. 16 s.
Vakula, J., Zúbrik, M. a kol. Projekt ochrany lesa na území TANAP-u po veternej kalamite zo dňa 19.
11. 2007 pre štátne subjekty. Zvolen: NLC–LVÚ Zvolen, 2007. 68 s.
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Tutka, J. Vakula, J. Environmentálne a ekonomické škody spôsobené podkôrnikmi v rokoch 2005
a 2006 v TANAP-e. Zvolen: NLC–LVÚ Zvolen, 2007. 27 s.
Moravčík, M., Rizman, I., Balogh, P., Krajčovič, R., Bozalková, I., Dražil, T., Baláž, D., Polák, P.,
Šeffer, J., Fleischer, P., Celer, S. Metodika rozdelenia národných parkov na zóny ochrany :
(Návrh). Zvolen, Banská Bystrica: NLC, Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici, 2007. 8 s.
Varínsky, J., Kunca, A., Zúbrik, M. Prípravky na ochranu semenáčikov a sadeníc v lesných škôlkach.
Zvolen: NLC, 2007. 11 s.
Vakula, J., Brutovský, D., Kunca, A., Gubka, A., Varínsky, J., Zúbrik, M., Leontovyč, R.,
Longauervá, V., Nikolov, CH. Vyhodnotenie monitoringu lykožrúta severského Ips. duplicatus
Sahlberg na severozápadnom Slovensku v roku 2007. Zvolen: NLC–LVÚ Zvolen, 2007. 25 s.

Publikačná činnosť
Prehľad o publikačnej činnosti pracovníkov NLC v roku 2007 je prehľadne spracovaný
v tabuľke. Impact faktor v roku 2007 dosiahol 5,438.
Počet publikácií
A. Vedecké práce publikované vo vedeckých časopisoch
v tom: v karentovaných časopisoch domácich
v karentovaných časopisoch zahraničných
v nekarentovaných časopisoch domácich
v nekarentovaných časopisoch zahraničných
Spolu
B. Odborné práce publikované v recenzovaných odb. čas.
v tom: v domácich časopisoch
v zahraničných časopisoch
Spolu
C. Vedecké práce publikované v zborníkoch konferencií
v tom: recenzované zborníky z domácich konferencií
ostatné zborníky z domácich konferencií
recenzované zborníky z medzinárodných konferencií
ostatné zborníky z medzinárodných konferencií
Spolu
D. Ostatné vedecké a odborné práce
v tom: vedecké monografie publikované v zahraničí
vedecké monografie publikované doma
odborné knižné publikácie publikované v zahraničí
odborné knižné publikácie publikované doma
učebnice knižné
učebné texty a skriptá
Spolu
E. Odborné články publikované v dennej tlači
F. Odborné periodiká vydávané OPVV
Výskumné správy
v tom: správy etapové
správy čiastkových úloh
správy úloh a projektov
Spolu
Vedecké koncepcie, projekty a programy
v tom: na celoštátnej úrovni
na regionálnej úrovni
ostatné
Spolu

0,00
1,26
13,84
4,70
19,80
46,73
5,30
52,03
2,00
21,50
5,50
54,75
83,75
0,05
1,00
0,75
19,46
0,00
0,20
21,46
9,00
2,00

0,00
10,00
50,00
50,00
8,00
0,00
0,00
8,00
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24
160
65
1 391
0
33
1 673
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PEDAGOGICKÁ, VZDELÁVACIA A VEDECKO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ
8.1

Pedagogická činnosť

Pedagogická činnosť a činnosť zamestnancov NLC pri výchove nových vedeckých
zamestnancov je sumarizovaná v tabuľke 19.
Tabuľka 19

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

Spolu

1

1

1

18

195

46

36

2

3

282

12

MZLU Brno, ČR

4

ČZU Praha, ČR

Ministerstvo
spravodlivosti SR

11

VÚŽV Nitra

UMB Banská
Bystrica

vyučovacích hodín

TU Zvolen

prednášateľov

NLC–ÚLPV
Zvolen

Počet

NLC–LVÚ
Zvolen

Organizácia

1

1

14

14

1
1
4

1
1

14
1
2

3
1

7

Menný zoznam zamestnancov, ktorí v roku 2007 vykonávali pedagogickú činnosť a vedeckú
výchovu alebo boli členmi vedeckých rád, resp. komisií:
prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.
• člen Vedeckej rady NLC–LVÚ Zvolen;
Ing. Július Ďurkovič, CSc.
• vedenie doktorandov (2), Technická univerzita Zvolen;
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 obhajobu PhD.:
- odbor hospodárska úprava lesa, Česká zemědělská univerzita Praha, Fakulta
lesnícka
a environmentální, ČR,
- hospodárska úprava lesov, LDF MZLU Brno, ČR,
• vedenie doktorandov (1), Technická univerzita Zvolen;
• vyučovanie študijného predmetu – Právne normy, funkčná účinnosť, kategorizácie, štruktúra
porastov s pôdoochrannou protieróznou funkciou (8 odprednášaných hodín), Technická univerzita
Zvolen;
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•

vyučovanie študijného predmetu – Odborné minimum pre znalcov (2 odprednášané hodiny),
Ministerstvo spravodlivosti SR;

RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.
• Člen komisie pre štátne záverečné skúšky – odbor Krajinná ekológia, Fakulta prírodných vied,
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica;
• vyučovanie študijného predmetu – Úvod do GIS (36 odprednášaných hodín), Univerzita Mateja
Bela, Banská Bystrica;
Ing. Zdeno Ivan
• vyučovanie študijného predmetu – školenie OLH v zmysle § 48 ods. 2 písm. n zákona o lesoch
č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z. (28 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 Vedeckej rady NLC–LVÚ Zvolen;
• 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), Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita Zvolen;
• vyučovanie študijného predmetu – Zabezpečenie odbornej prípravy odborného lesného hospodára,
príprava poradcov rezortu pôdohospodárstva v LH, kurzy – Vzdelávanie v ochrane lesa (35
odprednášaných hodín), NLC–ÚLPV Zvolen;
Ing. Andrej Kunca, PhD.
• vyučovanie študijného predmetu – Obranné metódy proti hubovým patogénom (8 odprednášaných
hodín), NLC–ÚLPV Zvolen;
Ing. Jana Lehocká
• vyučovanie študijného predmetu – Podnikanie vo vidieckej turistike a lesoturistike (20
odprednášaných hodín), NLC–ÚLPV Zvolen;
• vyučovanie študijného predmetu – Podnikanie v poľovníctve a chove poľovnej zveri (10
odprednášaných hodín), NLC–ÚLPV Zvolen;
Ing. Roman Longauer, CSc.
• člen komisie pre obhajobu PhD. – odbor Lesnícka fytológia, Lesnícka fakulta, Technická
univerzita Zvolen;
• člen Vedeckej rady NLC–LVÚ Zvolen;
• vedenie doktorandov (4) – školiteľ (1), školiteľ konzultant (3), Technická univerzita Zvolen;
• vyučovanie študijného predmetu – Biodiverzita a genofond (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;
Ing. Ľudmila Marušáková
• vyučovanie študijného predmetu – Lesná pedagogika, (20 odprednášaných hodín), NLC–ÚLPV
Zvolen;
• vyučovanie študijného predmetu – Podnikanie vo vidieckej turistike a lesoturistike (5
odprednášaných hodín), NLC–ÚLPV Zvolen;
Ing. Andrea Melcerová
• vyučovanie študijného predmetu – Lesná pedagogika, (20 odprednášaných hodín), NLC–ÚLPV
Zvolen;
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Ing. Martin Moravčík, CSc.
• člen Vedeckej rady NLC–LVÚ Zvolen;
prof. Ing. Július Novotný, CSc.
• člen vedeckej rady – LF TU 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. – odbor Technika a mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej
výroby, Technická univerzita Zvolen;
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
• vyučovanie študijného predmetu – Zakladanie lesov v meniacich sa ekologických podmienkach
(11 odprednášaných hodín), NLC–ÚLPV Zvolen;
• vyučovanie študijného predmetu – Pěstování lesa I (3 odprednášané hodiny), Česká zemědělská
univerzita Praha;
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.
• vedenie doktorandov (1), školiteľ špecialista, Technická univerzita Zvolen;
Ing. Igor Štefančík, CSc.
• podpredseda Vedeckej rady NLC–LVÚ Zvolen;
• vedenie doktorandov (1) – školiteľ konzultant, Technická univerzita 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. Jozef Vladovič, PhD.
• člen Vedeckej rady NLC–LVÚ Zvolen;
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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 vo
Zvolene;
• vyučovanie študijného predmetu – Nové obranné metódy proti listožravým a cicavým druhom
škodcov (6 odprednášaných hodín), NLC–ÚLPV Zvolen;
• člen Vedeckej rady NLC–LVÚ Zvolen;

8.2

Vzdelávacia činnosť

V priebehu roka sa zamestnanci zúčastnili nasledovných kurzov, školení a odborných
seminárov organizovaných odbornými vzdelávacími inštitúciami a agentúrami.
Tabuľka 20
Počet
Názov vzdelávacej činnosti
účastníkov
Inventarizácia majetku a záväzkov
6
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
1
Aktualizačný kurz BOZP
1
Zákon o ochrane osobných údajov
2
Daň z príjmov
1
Národný register emisných kvót 2007
1
Zákon č. 278/1993 Z. z.
2
Metrologické zabezpečenie chemických meraní, Bratislava
1
Daň z pridanej hodnoty
3
Zákon č. 152/1998 Z. z.
1
Slovenská priestorová observačná služba GNSS, Banská Bystrica
3
Odpisovanie majetku
1
Energetická hospodárnosť budov
1
Správa majetku štátu
3
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
1
niektorých zákonov"
Jednotné štátne účtovníctvo a výkazníctvo od 1. 1. 2008
5
Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov
3
Pokladnica a pokladničná agenda v praxi
7
Novelizácia Zákonníka práce
4
Daň z pridanej hodnoty
4
Efektívna komunikácia
2
Novely zákona o odmeňovaní ...
1
Asertívne správanie ako nástroj
1
Novelizovaný Zákonník práce
1
ArcGIS Server, Bratislava
1
Zákonník práce – zmeny a ich uplatnenie v praxi
2
Novelizácia Zákonníka práce
3
Novela Zákonníka práce
2
Interný audítor podľa ISO 90001 a ISO 19011
4
Jazyk JAVA, úvod do JDK
2
Vývoj grafických JAVA aplikácií
2
Databázové JAVA aplikácie, JDBC
2
Tvorba ultra tenkých J2E klient aplikácií
2
XML technológia a jej Java implementácia
2
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Názov vzdelávacej činnosti
XSLT – XML transformácie
XSL – Formatting Objects
Testovanie Java aplikácií
Architektúra podnikových J2E aplikácií + dokumentácia
Nové úlohy stavebných úradov a vlastníkov budov vyplývajúce zo zákona č. 555/2005 Z.
z.
Terra Explorer PRO
Zákon č. 355/207 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ...
Inventarizácia majetku a záväzkov vo verejnej správe a príprava na prechod na nové
účtovné ...
Program odpadového hospodárstva
Administratívna bezpečnosť
Fyzická bezpečnosť a objektová bezpečnosť, Informačná bezpečnosť
Ochrana osobných údajov v praxi
Novelizovaný Zákonník práce – aktuálne problémy v praxi
Daň z pridanej hodnoty – aktuálne otázky po 1. 10. 2007
Cestovné náhrady pri tuzemských a zahraničných cestách
Daň z príjmov za rok 2007
Základy kontrolnej činnosti v podmienkach EÚ
GeoMediaPro + GM Terrain
Realizácia rozpočtu v informačnom systéme štátnej pokladnice v závere roka 2007...
Protest a upozornenie prokurátora – posilnenie inštitútu po novele Občianskeho súd.
poriadku
Ochrana ovzdušia
Management informačnej bezpečnosti
SPOLU

8.3

Vedecko-výchovná činnosť
Zoznam zamestnancov NLC vo vedeckej výchove uvádza tabuľka 21.
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Počet
účastníkov
2
2
2
1
1
1
1
6
1
1
1
1
2
2
4
2
1
10
1
2
1
1
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Tabuľka 21
Meno a priezvisko
doktoranda
Ing. Vladimír Bajcar
Ing. Martin Bartko

Vedný odbor
6.2.4
lesnícka fytológia
6.2.2.
pestovanie lesa

Ing. Dagmar Bednárová

41-07-9
pestovanie lesa

Ing. Michal Bošeľa

6.2.4
lesnícka fytológia

Ing. Jozef Bučko
Mgr. Róbert Cibula
Mgr. Gabriela Debnárová
Ing. Ľuboš Halvoň

Ing. Peter Kaštier

Ing. Miroslav Kovalčík

Ing. Jana Lehocká

6.2.6
poľovníctvo
environmentálne
inžinierstvo
41-39-9
fyziológia semien
lesných drevín
6.2.3
hospodárska úprava
lesov
41-97-9
ochrana rastlín
62-03-9
odvetvové a prierezové
ekonomiky
62-03-9
odvetvové a prierezové
ekonomiky

Ing. Alžbeta Lengyelová

15-21-9
ekológia

Ing. Valéria Longauerová

41-97-9
ochrana rastlín

Ing. Eva Machanská

41-39-9
lesnícka fytológia

TU Zvolen

Ing. Roman Longauer, CSc.

TU Zvolen

prof. Ing. Ľubica Šmelková,
CSc.

Doba
štúdia
01.10.2006
30.09.2011
01.10.2006
30.09.2011

TU Zvolen

prof. Ing. Ľubica Šmelková,
CSc.

01.10.2000
30.09.2005

TU Zvolen

doc. Ing. Eva Križová, PhD.

01.10.2006
30.09.2011

TU Zvolen

prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.

TU Zvolen

doc. Ing. Vladimír Bahýl, CSc.

TU Zvolen

prof. Ing. Ľubica Šmelková,
CSc.

01.10.1999
30.09.2004

Lesnícke mapovanie a priestorová úprava
TU Zvolen
lesov

prof. Ing. Štefan Žíhlavník, CSc.

01.10.2006
30.09.2011

Zimné prikrmovanie jelenej zveri ako
súčasť opatrení na zmiernenie škôd na
lese

TU Zvolen

doc. Ing. Pavel Hell, CSc.

Metódy analýz ekonomickej efektívnosti
pri produkcii dreva

TU Zvolen

Ing. Július Ďurkovič, CSc.

01.10.2002
30.09.2007

Teoretické základy tvorby lesníckej
politiky

TU Zvolen

Ing. Július Ďurkovič, CSc.

01.09.1998
31.08.2003

doc. Ing. Tibor Benčať, CSc.

01.10.2004
30.09.2009

doc. Ing. Milan Kodrík, CSc.

01.10.2004
30.09.2009

Téma DP
Štúdium reprodukčných procesov a testy
potomstiev jaseňa štíhleho a úzkolistého
Pestovanie rýchlorastúcich drevín
(kultivarov topoľov) na Slovensku
Analýza štruktúry uznaných porastov
v SR z hľadiska ich plodnosti a využitia
pre reprodukciu lesných drevín
Veľkoplošná variabilita a vzájomné
vzťahy stanovištných charakteristík lesov
SR
Ekológia a etológia jelenej zveri vo
vybraných územiach Západných Karpát
Modelovanie pohybu vzdušných hmôt
nad terénom v GIS
Analýza biorytmu životnosti semien
počas dlhodobého skladovania

Univerzita

Ekológia a rozšírenie vybraných
introdukovaných drevín v lesných
TU Zvolen
ekosystémoch SR a ich impakt
na klimatické zmeny
Aktivizácia drevokazných druhov húb
v smrekových porastoch poškodených
TU Zvolen
imisiami
Postupy na zachovanie genetických
zdrojov in situ smreka obyčajného a jedle TU Zvolen
bielej v 6. a 7. lvs
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Školiteľ

doc. Ing. Dušan Gömöry, CSc.

Konzultant

01.10.2006
30.09.2011
01.10.2007
30.09.2012

doc. Ing. Jozef
Konôpka, CSc.

Ing. Roman
Longauer, CSc.

01.10.2002
30.09.2007

01.09.1998
31.08.2003

Poznámka

Meno a priezvisko
doktoranda

Ing. Ľudmila Marušáková

Ing. Christo Nikolov

Ing. Marián Pacalaj

Ing. Hana Pavlendová
Ing. Mária Poljovková

Vedný odbor
4.3.3
environmentálny
manažment v študijnom
programe
Environmentálna
politika v organizácii
6.2.2
pestovanie a ochrana
lesa

Téma DP

Model komunikácie s verejnosťou
v lesnom hospodárstve a manažment
lesnej pedagogiky

Univerzita

Školiteľ

Konzultant

Doba
štúdia

UMB
B. Bystrica

PaedDr. Soňa Vincíková, PhD.

01.10.2006
30.09.2011

Priestorové modelovanie šírenia
podkôrneho hmyzu v horských oblastiach TU Zvolen
Slovenska

prof. Ing. Július Novotný, CSc.

01.10.2007
30.09.2012
Ing. Ján Lipták,
CSc. do 3.2.05
Ing. Roman
Longauer, CSc.

Poznámka

41-39-9
lesnícka fytológia

Šľachtiteľské aspekty hybridizácie
v rámci druhu Pinus nigra

TU Zvolen

doc. Ing. Dušan Gömöry, CSc.

01.09.1998
31.08.2003

15-21-9
ekológia
41-08-9
hospodárska úprava
lesov

Vplyv ozónu na vybrané lesné dreviny
v oblasti horských lesov Slovenska

TU Zvolen

Ing. Blanka Maňkovská, DrSc.

01.09.1998
31.08.2003

Integrovaný monitoring a inventarizácia
lesov SR

TU Zvolen

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

01.10.2002 ZRUŠENÉ
30.09.2007 15. 5. 2007
01.10.2001
30.09.2006

Ing. Ivor Rizman

41-39-9
lesnícka fytológia

Metodika vyhodnotenia jednotiek
lesníckej typológie z hľadiska ich
uplatnenia v rámcovom plánovaní

TU Zvolen

doc. Ing. Eva Križová, PhD.

Ing. Marián Slamka

41-15-9
Racionalizácia výchovných ťažieb
technika a mechanizácia
s využitím viacoperačných strojov
poľnohosp. a les. výroby

TU Zvolen

Ing. Miroslav Stanovský, CSc.

Ing. Igor
Štefančík, CSc.

01.10.2003
30.09.2008

Ing. Miriam Sušková

41-39-9
genetika lesných drevín

Testy potomstiev smrekovca opadavého
TU Zvolen
zo semenných sadov a uznaných porastov

prof. Ing. Ladislav Paule, PhD.

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

01.09.1998
31.08.2003

6.2.2
pestovanie lesa
15-21-9
ekológia
41-97-9
ochrana rastlín

Odolnosť krytokorenného sadbového
materiálu na sucho
Ekologické dôsledky aplikácie drevného
popola do pôdy
Moderné metódy v boji s lykožrútom
severským (Ips duplicatus)

Dr. Ing. Viliam
Pichler

01.10.2005
30.09.2010
01.10.2001 Udelenie PhD.
30.09.2006 22. 11. 2007
01.10.2004
30.09.2009

Ing. Elena Takáčová
RNDr. Slávka Tóthová
Ing. Jozef Vakula

TU Zvolen

prof. Ing. Ľubica Šmelková,
CSc.

TU Zvolen

doc. Ing. Juraj Gregor, CSc.

TU Zvolen

prof. Ing. Július Novotný, CSc.
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9. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A ZAHRANIČNÉ STYKY
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
• Piata ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe (5th MCPFE)
Slovenská Republika ako člen a signatárska krajina sa zúčastňuje všetkých zasadnutí súvisiacich
s procesom Konferencií ministrov o ochrane lesov v Európe od jeho začiatku v roku 1990. Pracovníci
NLC sa zúčastňujú tohto procesu v úlohe expertov, technického personálu ako aj oficiálnych
predstaviteľov SR pri medzinárodnom dialógu o lesníckej politike. Piata konferencia ministrov sa
konala 4 roky po Viedenskej konferencii ako ďalší krok pri implementácii záväzkov európskych štátov
a stanovenie nových vízií a cieľov pri spoločnom postupe štátov v oblasti ochrany a trvalo
udržateľného obhospodarovania lesov v Európe. Delegácia Slovenskej republiky bola vedená
ministrom pôdohospodárstva Miroslavom Jureňom, ktorý na konferencii aktívne vystúpil
s vyhláseniami v mene Slovenskej republiky.
Piata ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe (5th MCPFE) sa konala v dňoch 5.–7.
novembra 2007 v hoteli Sheraton vo Varšave. Konferencie, ktorej hlavnou témou boli „Lesy
pre kvalitu života“ sa zúčastnili ministri a vysokí predstavitelia zodpovední za lesy a lesníctvo
zo 44 európskych krajín a Európskeho spoločenstva ako aj reprezentanti 14 pozorovateľských krajín
a 31 pozorovateľských organizácií. Európski ministri zároveň podpísali dve rezolúcie – Lesy, drevo a
energia a Lesy a voda a dve vyhlásenia ministrov k usporiadaniu celoeurópskeho týždňa lesov (20.–
24. 10. 2008) a o solidarite pri lesných požiaroch v Európe, na tvorbe ktorých sa pracovníci z NLC
zúčastňovali ako odborníci za SR na expertných zasadnutiach MCPFE.
Slovenská republika dosiahla významný medzinárodný úspech, keď sa stala novým členom
riadiaceho výboru ministerských konferencií, v ktorom budú slovenskí odborníci pôsobiť v rokoch
2008–2024. Konferencia zároveň potvrdila záväzok Slovenskej republiky na usporiadanie
8. ministerskej konferencie o ochrane lesov v Európe v horizonte roku 2020. Expertné činnosti, ďalšia
koordinácia procesu ako aj tvorba ľudských zdrojov pre tvorbu budúcej kancelárie procesu (Liaison
Unit) bude odborne aj personálne zabezpečované v rámci štruktúr NLC vo Zvolene.
• Rámcová dohoda o ochrane a udržateľnom využívaní Karpát (Karpatská konvencia)
Aktivity v rámci expertnej činnosti v procese implementácie:
Pracovníci z NLC–LVÚ Zvolen sa zúčastnili viacerých zasadnutí v rámci tvorby protokolu
o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov, ktorý nadväzuje na článok 7 Karpatského dohovoru
o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve a lesníctve. Uskutočnila sa séria zasadnutí v regionálnej
pobočke FAO SEUR v Budapešti, ktorých cieľom bolo vytvoriť platformu na diskusiu medzi
zainteresovanými stranami dohovoru na princípe medzisektorovej spolupráce.
V závere roka sa uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
v Taliansku, kde bol vytvorený prvý oficiálny návrh protokolu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní
lesov v spolupráci s kanceláriou UNEP vo Viedni, Univerzitou v Padove a Vedeckou akadémiou
EURAC. Tento návrh po následnom prijatí implementačnou komisiou Karpatskej konvencie bude
podaný na COP 2 na schválenie jeho finalizácie v budúcom období.
Slovenská republika ako signatár Karpatskej konvencie má možnosť prostredníctvom tohto
procesu aktívne ovplyvňovať politiku obhospodarovania krajiny na regionálnej úrovni Karpát.

9.1

Medzinárodná spolupráca a úlohy vyplývajúce z členstva SR v EÚ (úlohy
zabezpečované v rámci kontraktu medzi MP SR a NLC)

Zodpovedný riešiteľ:
Gestor za SL MP SR:
Druh a charakter úlohy:
Doba riešenia úlohy:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

prof. Ing. Július Novotný, CSc.
Ing. Boris Greguška
odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo
1. 1. 2007 – 31. 12. 2007
3 135 tis Sk
3 138 tis. Sk

Cieľom riešenia úlohy je zabezpečovanie určených úloh rezortu pôdohospodárstva, časť lesné
hospodárstvo v oblasti medzinárodných aktivít a medzinárodnej spolupráce s osobitným zameraním
na úlohy vyplývajúce z členstva v Európskej únii a úloh viazaných k ťažiskovým medzinárodným
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inštitúciám a aktivitám ako UNFF, FAO, UNECE, MCPFE, TBFRA, IUFRO, EFI, COST,
INNOFORCE, CONFOREST a pod.
Špecifikácia prác, vecný a časový harmonogram riešenia úlohy v roku 2007 vychádza z potrieb
rezortu pôdohospodárstva, časť lesníctvo v oblasti medzinárodnej spolupráce a zo záväzkov, resp.
agendy NLC v oblasti medzinárodnej spolupráce.
Úlohy sa zabezpečovali priebežne počas celého roka 2007 v nasledovných zoskupeniach:
• Odborná podpora pre SL MP SR pri plnení úloh, vyplývajúcich z členstva SR v Európskej únii,
v oblasti lesného hospodárstva a v oblasti politiky súvisiacej s lesným hospodárstvom (rozvoj
vidieka, životné prostredie, podnikanie a priemysel, energetika a pod.).
• Zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodných lesníckych aktivitách s osobitným
zameraním na EÚ, UNFF, FAO, UNECE, MCPFE, TBFRA a pod.
• Implementácia záverov z medzinárodných lesníckych aktivít v podmienkach Slovenska.
• Zabezpečenie úloh súvisiacich s prípravou a realizáciou 5. konferencie ministrov o ochrane lesov
v Európe (november 2007, Varšava), vrátane prípravy rezolúcií, informačných materiálov, knižnej
publikácie, účasti na konferencii a rozpracovania záverov konferencie na podmienky lesníctva SR.
• Zabezpečovanie úloh súvisiacich so zapojením Slovenskej republiky do medzinárodnej vedeckovýskumnej spolupráce s osobitným dôrazom na 7. rámcový program EÚ a ostatné medzinárodné
aktivity (IUFRO, EFI, COST, INNOFORCE, CONFOREST a pod.).
• Realizácia ostatných úloh súvisiacich s medzinárodnou lesníckou spoluprácou a medzinárodnou
agendou, ktoré vyplývajú z poverenia SL MP SR alebo z vlastnej agendy NLC.
Výsledkom riešenia úlohy bola implementácia záverov z medzinárodných rokovaní a aktivít
na podmienky lesníctva SR. Vypracovanie správ zo zahraničných pracovných ciest.
Kľúčoví užívatelia úlohy:
•
•
•

9.2

Ministerstvo pôdohospodárstva SR – sekcia lesnícka
Štátna správa LH
Štátne a neštátne lesnícke subjekty

Prehľad o vedeckých a odborných podujatiach NLC s medzinárodnou účasťou

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
•
Aktuálne problémy v ochrane lesa 2007, medzinárodný seminár, Zvolen, 12. apríl 2007
Medzinárodný seminár, ktorého sa zúčastnilo 202 registrovaných účastníkov, poskytol
účastníkom aktuálne informácie o problémoch ochrany lesa v roku 2006 na Slovensku, v Poľsku a
Českej republike. Zahraniční hostia informovali o dôsledkoch veternej kalamity Kyrill a o ohrození
horských lesov v Poľsku. Cieľom seminára bolo poskytnúť účastníkom aktuálne informácie
o problémoch ochrany lesa tak, ako ich registrovala v roku 2006 sekcia lesnícka MP SR a LOS
na Slovensku a porovnanie so situáciou v Českej republike a Poľsku; stave populácie podkôrneho
hmyzu 2 roky po veternej kalamite Alžbeta; najnovších poznatkoch a výsledkoch výskumu vo vzťahu
k zlepšeniu zdravotného stavu a stability lesných ekosystémov.
Seminár bol určený širokému okruhu vlastníkov a užívateľov lesa, odborným lesným
hospodárom, pracovníkom štátnej správy, lesníckych inštitúcií a ostatným záujemcom. Účastníci sa
dozvedeli o stave populácie podkôrneho hmyzu na Slovensku dva roky po kalamite Alžbeta
a o najnovších poznatkoch a výsledkoch výskumu vo vzťahu k zlepšeniu zdravotného stavu a stability
lesných ekosystémov. Seminár bol príležitosťou na výmenu skúseností s ochranou lesa medzi
zodpovednými na Slovensku ako aj so špecialistami z okolitých krajín. Invázne nepôvodné druhy
hmyzu, húb a vegetácie sú potenciálnou hrozbou pre lesy Európskej únie a rovnako aj Slovenska, čo
neuniká pozornosti špecialistom a inšpektorom LOS. O inváziách v posledných 10 rokoch
a aktuálnych hrozbách sa hovorí na medzinárodných fórach ako sú konferencie IUFRO WP 7.03.12,
EPPO a regionálne semináre napr. Aktuálne problémy v ochrane lesa, prostredníctvom ktorého
boli vlastné a medzinárodné poznatky odovzdávané účastníkom. Využívanie GIS technológií
pri analýze stavu zveri v poľovných revíroch bola zaujímavá téma pre širokú lesnícku verejnosť.
•
Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa, medzinárodný
seminár, Liptovský Hrádok, 27.–28. marec 2007
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V dňoch 27.–28. marca 2007 zorganizovalo NLC prostredníctvom svojho špecializovaného
pracoviska Strediska kontroly lesného reprodukčného materiálu v Liptovskom Hrádku už 6. ročník
medzinárodného seminára "Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy
lesa". Seminár sa uskutočnil v priestoroch hotela Máj v Liptovskom Jáne. Na seminári sa zúčastnilo
119 účastníkov. Medzi prednášajúcimi boli odborníci z Českej republiky, Nemecka, Poľska a
Maďarska. Cieľom každoročného seminára bolo predstaviť odbornej lesníckej verejnosti najnovšie
poznatky z oblasti lesného semenárstva, škôlkarstva, umelej obnovy lesa a poskytnúť informácie
o riešení tejto problematiky v zahraničí. Dôležitou súčasťou seminára bolo aj sprostredkovanie
informácií o možnostiach získania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
na financovanie činností v tejto oblasti lesného hospodárstva.
•
23. plenárne pracovné stretnutie ICP Forests (23rd Task Force Meeting Medzinárodného
kooperatívneho programu hodnotenia a monitorovania vplyvu znečistenia ovzdušia na lesy),
Zvolen – Sielnica, 12.–16. máj 2007
Task Force Meeting je najvyšším orgánom (najvyššou formou pracovného stretnutia) programu
ICP Forests, kde sa schvaľujú zásadné dokumenty, zmeny v štruktúrach projektu a pod.
Na 23. stretnutí boli prerokované a schválené zmeny štruktúr (nový výbor pre QA/QC) a personálne
doplnky (spolupredsedovia expertných panelov), Executive Report 2007 a najmä stratégia ICP Forests
do roku 2015. Zástupcovia odborných (EANET, ICP M&M, ICP IM) a výkonných orgánov (DG JRC,
DG Env.) informovali o možnostiach spolupráce.
•
Rodovým výskumom k rovnosti v zamestnateľnosti v podmienkach horských vidieckych
oblastí Slovenska TCA2 – DEEP, medzinárodný míting v rámci riešenia projektu EQUAL,
Zvolen, 19.–21. marec 2007
Prezentácia dosiahnutých výsledkov riešenia v jednotlivých pracovných skupinách v rámci
nadnárodnej spolupráce projektu EQUAL.
•
Rodovým výskumom k rovnosti v zamestnateľnosti v podmienkach horských vidieckych
oblastí Slovenska TCA1-NSIRW, medzinárodný míting a seminár v rámci riešenia projektu
EQUAL, Zvolen, 21.–23. máj 2007
Prezentácia záverečného Albumu o nových obrazoch vidieckych žien a dosiahnutých výsledkov
v rámci nadnárodnej spolupráce projektu EQUAL.
•
Rodovým výskumom k rovnosti v zamestnateľnosti v podmienkach horských vidieckych
oblastí Slovenska TCA2 – DEEP, medzinárodný míting v rámci riešenia projektu EQUAL,
Zvolen, 10.–12. jún 2007
Prezentácia dosiahnutých výsledkov riešenia v jednotlivých pracovných skupinách:
• typické lokálne produkty
• manažment lesných zdrojov
• malé a stredné podnikanie v znevýhodnených oblastiach
• turizmus
•
Aktuálne otázky ekonomiky LH SR, medzinárodný seminár, Zvolen, 6. november 2007
Cieľom odborného seminára bolo oboznámiť sa a prerokovať v kruhoch širokej lesníckej
verejnosti aktuálne výsledky lesného hospodárstva SR, najmä Súhrnného lesníckeho ekonomického
účtu, hospodárske výsledky LH za rok 2006, možnosti využitia Európskych fondov v tomto odvetví
v programovom období 2007–2013 a poukázať na význam verejnoprospešných funkcií lesov a LH.
Pozornosť sa zamerala aj na problematiku informačného zabezpečenia analýz LH.
•
CZELO, seminár, Zvolen, 3. december 2007
Informačný seminár CZELO bol zameraný na prehľad aktuálnych výziev 7. rámcového
programu, komunitárnych programov súvisiacich s vedou a výskumom, rozhodovacím procesom,
finančným pravidlám projektov 7. RP a finančnému manažmentu projektov EÚ.
CZELO (Czech Liaison Office) je českou styčnou kanceláriou pre výskum v Bruseli, ktorá sa
v roku 2007 stala aktívnym subjektom voči NLC, najmä informačným a poradenským prepojením
na EC Brusel.
NLC participovalo ako spoluorganizátor na medzinárodnej vedeckej konferencii Technickej
univerzity vo Zvolene: Bioklimatologické riziká a degradácia prírodného prostredia, ktorá sa konala
17.–20. septembra na Poľane.
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9.3

Zahraničné pracovné cesty
Prehľad o zahraničných pobytoch pracovníkov NLC
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
pracovníkov
1
64
60
94

Počet
človekodní
122
275
284
307

47

93

64
331

199
1283

Prehľad o smerovaní zahraničných pobytov podľa krajín
Počet
pracovníkov
21
1
95
2
3
12
6
5
2
1
2
1
20
2
16
21
3
48
5
2
26
1
11
1
5
12
2
2
3
331

Krajina
Belgicko
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Holandsko
Južná Afrika
Lotyšsko
Luxemburg
Maďarsko
Malta
Nemecko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko
Slovinsko
Srbsko
Škótsko
Španielsko
Švajčiarsko
Švédsko
Taliansko
Turecko
USA
Veľká Británia
Spolu
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Počet
človekodní
53
3
248
9
23
88
29
28
8
6
13
3
38
10
176
82
12
104
25
11
129
4
56
6
22
52
12
18
15
1 283
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Prehľad o pobytoch zahraničných pracovníkov na NLC
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 vyžiadaná
organizátorom
Účasť na vedeckých – odborných podujatiach (Task force
meeting 12.–16. máj 2007)
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
pracovníkov

Počet
človekodní

53

197

53

265

106

462

Prehľad o vysielajúcich krajinách zahraničných hostí
Krajina

Počet pracovníkov

Belgicko
Česká republika
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Holandsko
Írsko
Japonsko
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Nemecko
Nórsko
Poľsko
Rakúsko
Rumunsko
Taliansko
Turecko
Srbsko
Slovinsko
Španielsko
Švajčiarsko
Švédsko
USA
Spolu

2
2
5
3
1
2
2
2
1
2
1
1
8
5
27
2
2
5
4
18
2
2
3
2
2
106

Počet
človekodní
10
2
17
15
5
10
6
10
5
10
5
5
40
17
35
10
10
17
20
166
2
10
15
10
10
462

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)
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P. č.
1.

Meno
Kunca Andrej

Štát
Švédsko

Evid. č.

Dátum

Skratka

1/07

4.-7. 2.

M

Účel zahraničnej pracovnej cesty
1. stretnutie krajín zúčastnených na riešení medzinárodného VTP z 6. RP EÚFORTHREATS

2.

Leontovyč Roman

Maďarsko

2/07

18. 19. 1.

O

Kontrola zdravotného stavu topoľových sadeníc pre OZ Palárikovo

3.

Marušáková Ľudmila

Lotyšsko

3/07

4.-7. 2.

K

Workshop k príprave projektu o lesnej pedagogike cez Comenius 2.1.

4.

Figa Daniel
Kovalčík Miroslav
Petráš Rudolf

Rakúsko

3a/07

4. a 7. 2.

I

Dovoz/odvoz na letisko/z letiska

Rakúsko

4/07

23.-24. 1.

P

Stretnutie v rámci projektu INTERREG IIIC-Network Mountain Forest

5.
6.

Pavlenda Pavel

Belgicko

5/07

6.-9. 3.

K

Workshop k projektu v rámci schémy EÚ Forest Focus – BioSoil- klasifikácia
pôd podľa WRB 2006

7.

Cibula Róbert
Pôbiš Ivan
Hlásny Tomáš

Česká republika

6/07

28.-31. 1.

K

Konferencia GIS Ostrava 2007

8.

Tutka Jozef

Česká republika

7/07

22.-24. 1.

O

Rokovanie expertnej rady k záverečnej správe riešenia výskumného projektu
NAZV č. QF 3233

9.

Vakula Jozef

Česká republika

8/07

5.-28. 2.

O

Získavanie nových vedomostí, zhromažďovanie materiálov na napísanie
projektu dizertačnej práce

10.

Baláž Peter

Rakúsko

9/07

29.-31. 1.

P

Pracovné stretnutie európskeho projektu CECILIA

11.

Priwitzer Tibor

Španielsko

10/07

13.-18. 3.

O

2. pracovné stretnutie expertov pre rast lesa, meteorológiu, fenológiu na
monitorovacích plochách úrovne II.

12.
13.
14.
15.

Ivanič Ľuboš
Pirchala Martin
Hlásny Tomáš
Hlásny Tomáš

Rakúsko
Česká republika
Nemecko
Nemecko

11/07
12/07
13/07
14/07

4., 7. 2.
8.-9. 2.
19.-21. 2.
28. 2.-3. 3.

I
K
M
M

Dovoz/odvoz na letisko/z letiska
Konferencia Ohrožené dřeviny
Pracovné stretnutie RACE 2040
6. stretnutie k vegetačným databázam, aktívna účasť

16.

Pavlenda Pavel

Belgicko

15/07

3. 3.

M

Pracovné stretnutie k implementácii nariadenia Forest Focus a k príprave
programu monitoringu lesa počas predsedníctva Nemecka

17.

Černota Mikuláš

Veľká Británia

16/07

13.-17. 2.

K

Konferencia Lesníctvo – nová budúcnosť pre európsky vidiek

Portugalsko

17/07

20.-23. 3.

M

Rokovanie lesníckej skupiny EPPO k problematike inváznych druhov hmyzu
a húb

Francúzsko

18/07

18.-22. 4.

M

5. pracovné stretnutie Akcie COST E47

Rumunsko
Nemecko

19/07
21/07

13.-18. 3.
30. 3.-1. 4.

M
M

Školenie GIS Training session
Medzinárodná poľovnícka výstava Jagen und Fischen 2007

18.

19.
20.
21.

Zúbrik Milan
Kunca Andrej
Longauerová Valéria
Priwitzer Tibor
Sarvaš Milan
Bednárová Dagmar
Bučko Jozef
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P. č.
22.
23.
24.

25.

Meno
Moravčík Martin
Moravčík Martin
Černota Mikuláš
Kmeťová Zuzana
Valach Ľubomír
Kučera Ján
Hatala Norbert

Evid. č.
22/07
23/07
24/07

Dátum
26. 2-1. 3.
14.-15. 3.
20. 2.

Skratka
O
O
M

Srbsko

25/07

12.-16. 3.

P

Pracovná cesta v rámci projektu NPOA/G44/2005

Štát
Česká republika
Česká republika
Belgicko

Účel zahraničnej pracovnej cesty
Kurz štatistiky
Kurz štatistiky
Zasadnutie pracovnej skupiny FAO-COORD FAO

26.

Černota Mikuláš

Maďarsko

26/07

2. 3.

P

Zasadnutie k projektu GOFOR – otázky spravovania zdrojov pri regionálnych
medzinárodných konvenciách v regiónoch Álp, Karpát a Balkánu

27.

Pavlenda Pavel

Nemecko

27/07

26.-28. 3.

P

Pracovné stretnutie skupiny pre QA/QC a rozšírené zasadnutie PCG ICP
Forests k stratégii ICP Forests a prerokovaniu návrhov projektu

28.

Novotný Július

Taliansko

28/07

11.-16. 3.

M

Zasadnutie Lesníckeho výboru (COFO) FAO, zastupovanie Slovenska

29.
30.

Čárny Štefan
Konôpka Jozef
Pavlenda Pavel

Rakúsko
Česká republika

28a/07
29/07

11., 16. 3.
12.-13. 3.

I
O

Taliansko

30/07

19.-25. 3.

M

Česká republika

31/07

14.-16. 3.

O

Dovoz/odvoz na letisko/z letiska
Rokovanie k aktuálnym otázkam výskumu na roky 2009–2013
Rokovanie expertného panelu pre biodiverzitu a vegetáciu ICP Forests/Cost
Action E43 WG3/spoločný seminár EPBGV a COST k príprave projektu o
biodiverzite v lesoch
Pracovná návšteva laboratória pre kultúry in vitro

Maďarsko

32/07

7. 3.

O

Rokovanie a výmena reprodukčného materiálu rýchlorastúcich drevín

Rakúsko

33/07

21.-23. 3.

K

Medzinárodná konferencia o lesnej pedagogike v rámci pilotného projektu
PAWS na Slovensku

31.
32.

Čaboun Vladimír

Česká republika

34/07

15. 3.

O

Doprava prístrojov na opravu a prevzatie objednaného tovaru

36.

Lengyelová Alžbeta
Bartko Martin
Csóka Ondrej
Melcerová Andrea
Sarvaš Milan
Baláž Peter
Šulko Ján
Ferko Peter

Maďarsko

35/07

I

Dovoz/odvoz na letisko/z letiska

37.

Malatinec Jozef

Maďarsko

36/07

I

Dovoz/odvoz na letisko/z letiska

38.

Sarvaš Milan

Česká republika

38/07

18., 21. 3.
18., 19.,
21. 3.
29.-31. 3.

33.
34.
35.

O

Rokovanie v oblasti vzdelávania

39.

Černota Mikuláš

Poľsko

39/07

28.-30. 3.

M

Stretnutie MCPFE pre prípravu oficiálnych materiálov pre konferenciu
ministrov vo Varšave

40.

Konôpka Milan

Rakúsko

40/07

26., 28. 3.

I

Dovoz/odvoz na letisko/z letiska

41.

Longauer Roman

Slovinsko

41/07

21.-25. 5.

M

5. stretnutie riadiaceho výbor Európskeho programu pre lesné genetické zdroje

42.

Jankovič Jaroslav

Poľsko

42/07

14.-18. 4.

M

Pracovné stretnutie projektového centra CONFOREST
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P. č.

43.

Meno
Štefančík Igor
Hlásny Tomáš
Šebeň Vladimír
Konôpka Milan

44.

Leontovyč Roman

Evid. č.

Dátum

Skratka

Rakúsko

43/07

18., 22. 4.

I

Dovoz/odvoz na letisko/z letiska

Česká republika

44/07

9.-10. 4.

K

Seminár LOS ČR: Hlavné problémy v ochrane lesa na Slovensku v roku 2006

Španielsko

45/07

16.-19. 4.

P

Pracovné stretnutie k európskym databázam pre šľachtenie lesných drevín
v rámci projektu TreeBreedEx 6. rámcového programu

Taliansko
Česká republika

46/07
47/07

11.-13. 4.
10.-11. 4.

P
M

Prvé pracovné stretnutie projektu EU RESGEN
Pracovný výbor pre semená drevín na kongrese ISTA, príprava správy

Stretnutie riadiaceho výbor, pracovný workshop a 1. medzinárodný seminár
v rámci nadnárodnej spolupráce projektu Equal

Štát

Účel zahraničnej pracovnej cesty

Grécko

48/07

6.-11. 5.

K

49.
50.

Longauer Roman
Foffová Elena
Longauer Roman
Foffová Elena
Petrášová Viera
Kovalčík Miroslav
Černota Mikuláš
Kučerová Alžbeta
Klimentová Lívia
Šulek Štefan
Hasara Michal
Ferko Peter
Sarvašová Zuzana

Rakúsko
Estónsko

48a/07
49/07

6., 11. 5.
13.-17. 5.

I
M

51.

Štefančík Igor

Česká republika

50/07

2.-3. 5.

K

52.

Sarvašová Zuzana

Francúzsko

51/07

22.-26. 5.

K

53.

Čárny Štefan
Kmeťová Zuzana
Hatala Norbert
Valach Ľubomír
Kučera Ján

Rakúsko

51a/07

22., 26. 5.

I

Dovoz/odvoz na letisko/z letiska
Stretnutie PC Innoforce a riadiaceho výbor a pracovných skupín Cost E51
Seminár Odkaz doc. Ing. Vladimíra Peřinu, CSc. pre lesnícky výskum
v histórii a súčasnosti, aktívna účasť
Medzinárodná konferencia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
v lesníctve (FAO/UNECE/ILO)
Dovoz/odvoz na letisko/z letiska

Srbsko

52/07

30. 4.-4. 5.

P

Pracovná cesta v rámci projektu NPOA/G44/2005

Bajcar Vladimír

Maďarsko

53/07

25. 4.

O

Rokovanie o návrhu na zmeny v monitorovaní podľa Dohody medzi vládou
Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o niektorých dočasných
opatreniach a prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena Dunaja

Poľsko

54/07

8. 5.-11. 5.

K

Účasť na plánovanom seminári v rámci projektu SUFALNET

Fínsko

55/07

10.-14. 6.

M

Účasť na pracovnom stretnutí v rámci COST-42

45.
46.
47.

48.

54.

55.

56.
57.

Lalkovič Milan
Tóthová Slávka
Klusová Jana
Štefančík Igor
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P. č.
58.
59.

60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

68.
69.
70.

71.

72.
73.
74.
75.

Evid. č.

Dátum

Skratka

Taliansko

56/07

24.-25. 5.

P

Fínsko

57/07

28. 5.-1. 6.

P

Ročné koordinačné stretnutie projektu 6. RP EÚ TreeBreedEx

Španielsko

58/07

13.-17. 5.

M

3. zasadnutie riadiaceho výboru a jednotlivých pracovných skupín WGI, WG2
a WG3 v rámci COST Action E445

Rakúsko
Škótsko
Rakúsko

58a/07
59/07
59a/07

13., 17. 5.
20.-23. 5.
20., 23. 5.

I
M
I

Dovoz/odvoz na letisko/z letiska
Pracovné stretnutie tímu špecialistov EHK OSN/FAO
Dovoz/odvoz na letisko/z letiska

Česká republika

60/07

23.-24. 5.

K

Odborná konferencia Zjišťování početních stavů zvěře a myslivecké plánovaní,
prednesenie referátu

Nemecko

61/07

29. 5.-2. 6.

M

Pracovné stretnutie Akcie COST E52

Veľká Británia

62/07

15.-19. 9.

M

4. stretnutie aktivity COST E38, aktívna účasť

Meno
Pavlenda Pavel
Longauer Roman
Foffová Elena
Kovalčík Miroslav
Černota Mikuláš
Tutka Jozef
Balogh Peter
Ferko Peter
Moravčík Martin
Ferko Peter
Finďo Slavomír
Bučko Jozef
Priwitzer Tibor
Baláž Peter
Raši Rastislav
Tutka Jozef
Ďurkovič Július
Moravčík Martin
Priwitzer Tibor
Čaboun Vladimír
Kriššáková Ingrid
Takáčová Elena
Štefančík Igor
Čaboun Vladimír
Kamenský Martin
Balogh Peter
Čaboun Vladimír
Jankovič Jaroslav
Trangoš Tibor
Trangoš Tibor
Trangošová Danica
Melcerová Andrea
Šulko Ján

Štát

Účel zahraničnej pracovnej cesty
Prvé technické pracovné stretnutie pre pôdny modul
demonštračného projektu BioSoil v rámci schémy Forest Focus

európskeho

Česká republika

63/07

9.-10. 5.

O

Zasadnutie ekonomickej komisie odboru lesného hospodárstva České
akademie zemědělských věd

Fínsko

64/07

6.-10. 6.

M

Pracovné stretnutie COST Akcie E43

Rakúsko
Veľká Británia

65/07
66/07

7. 5.
15.-19. 9.

I
M

Dovoz/odvoz na letisko/z letiska
4. stretnutie aktivity COST E38, aktívna účasť

Česká republika

67/07

24.-25. 5.

K

Odborný seminár Aká je budúcnosť hospodárenia v strednom lese?

USA

68/07

2.-10. 8.

K

3. medzinárodná konferencia Environmental Science and Technology

Rakúsko

68a/07

2. 8.

I

Dovoz/odvoz na letisko/z letiska

Rakúsko

69/07

12. 5.

I

Dovoz/odvoz na letisko/z letiska

Rakúsko

70/07

12. 5.

I

Dovoz/odvoz na letisko/z letiska
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76.
77.
78.
79.
80.
81.

Meno
Trangoš Tibor
Mihál Ján
Mihál Ján
Pavlendová Hana
Foffová Elena
Sušková Miriam
Pavlenda Pavel
Čaboun Vladimír
Novotný Július
Černota Mikuláš

Evid. č.

Dátum

Skratka

Rakúsko

71/07

16. 5.

I

Dovoz/odvoz na letisko/z letiska

Rakúsko
Lotyšsko

72/07
73/07

17. 5.
1.-9. 6.

I
K

Dovoz/odvoz na letisko/z letiska
Školiaci seminár ACCENT Training Workshop

Fínsko

74/07

15.-17. 6.

O

Stretnutie EFNA

Belgicko

75/07

28.-29. 5.

K

Workshop k finalizácii návrhu programu monitoringu lesa v Európe

Poľsko

76/07

4.-7. 6.

M

Prípravné a expertné zasadnutie MCPFE pre prípravu oficiálnych dokumentov
konferencie ministrov vo Varšave

Štát

Účel zahraničnej pracovnej cesty

82.

Foffová Elena

Belgicko

77/07

21. 5.

M

Zasadnutie Stáleho výboru EÚ, zastupovanie NLC ako oficiálneho orgánu pre
dohľad nad lesným reprodukčným materiálom v SR

83.

Konôpka Milan
Tutka Jozef
Kovalčík Miroslav
Sitková Zuzana

Rakúsko

78/07

16. 5.

I

Dovoz/odvoz na letisko/z letiska

Rakúsko

79/07

22.-24. 5.

O

Študijná cesta v rámci programu TAIEX

Kamenský Martin

Česká republika

80/07

30. 5.-1. 6.

K

Medzinárodný seminár Zdravotní stav lesních porostů ve Slezských Beskydech

84.

85.

Kulla Ladislav
Hlásny Tomáš
86.

Grécko

81/07

12.-16. 6.

P

Pracovné stretnutie k projektu CECILIA

87.
88.
89.
90.
91.

Baláž Peter
Šiška Bernard
Ferko Peter
Čárny Štefan
Petráš Rudolf
Konôpka Milan
Pavlenda Pavel

Rakúsko
Rakúsko
Česká republika
Rakúsko
Rakúsko

82/07
83/07
84/07
85/07
86/07

21. 5.
22., 26. 5.
5.-8. 6.
1. 6.
9. 6.

I
I
O
I
I

Dovoz/odvoz na letisko/z letiska
Dovoz/odvoz na letisko/z letiska
Štátnice
Dovoz/odvoz na letisko/z letiska
Dovoz/odvoz na letisko/z letiska

92.

Moravčík Martin

Nemecko

87/07

19.-22. 6.

K

93.

Foffová Elena

Nemecko

88/07

18. 6.

K

Maďarsko

89/07

9.-10. 6.

I

Dovoz/odvoz na letisko/z letiska

Rakúsko

90/07

12., 16. 6.

I

Dovoz/odvoz na letisko/z letiska

94.
95.

Čárny Štefan
Figa Daniel
Konôpka Milan
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Konferencia Posilňovanie konkurencieschopnosti lesníckeho sektora, oficiálne
zastupovanie SR
Seminár Klimatická zmena, výzva pre lesnícku genetiku a šľachtenie lesných
drevín
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P. č.
96.
97.
98.

Meno
Černota Mikuláš
Ferko Peter
Bošeľa Michal
Bahledová Mária
Harazinová Katarína

Evid. č.
91/07

Dátum
10.-15. 6.

Skratka
K

Maďarsko

92/07

13. 6.

I

Dovoz/odvoz na letisko/z letiska

Česká republika

93/07

13. 6.

O

Školenie k 7. RP

Štát
Francúzsko

Účel zahraničnej pracovnej cesty
Medzinárodný seminár Nové prístupy k spravovaniu a riadeniu lesov

99.

Novotný Július

Belgicko

94/07

3. 7.

K

Odborný seminár Európskeho parlamentu k problematike spracovania veternej
kalamity vo Vysokých Tatrách, rokovanie o ďalšom smerovaní lesníckeho
výskumu v rámci 7. RP na úrovni Lesníckej technologickej platformy EZ,
zastupovanie Slovenska

100.

Česká republika

95/07

21. 6.

I

Odvoz členov komisie habilitačného konania RNDr. Jany Krajňákovej

Rakúsko

96/07

25.-27. 6.

P

Medzinárodný míting v rámci projektu INTERREG IIIC – Network Mountain
Forest – NMF

Česká republika

97/07

20.-23. 6.

K

Seminár Oracle

Česká republika

98/07

27.-28. 6.

K

Seminár "Břehové porosty"

Taliansko
Česká republika
Belgicko
Rumunsko

99/07
100/07
101/07
102/07

11.-13. 7.
28.-30. 6.
28. 6.
18.-22. 9.

K
O
M
M

EFICP Workshop
Plnenie predmetu medzinárodnej zmluvy
Zasadnutie ad hoc pracovnej skupiny pri Stálom lesníckom výbore
Pracovné stretnutie v rámci COST-42

Estónsko

103/07

14.-22. 7.

I

14. EFOL

Turecko

104/07

16.-21. 10.

K

Medzinárodné sympózium Problémy, riešenia a priority v kontexte funkcií
lesných zdrojov

Srbsko

105/07

16.-20. 7.

P

Pracovné stretnutie riešiteľov projektu

111.
112.

Halák Alexander
Petráš Rudolf
Kovalčík Miroslav
Lupták Ivan
Nemec Branislav
Kamenský Martin
Čaboun Vladimír
Kmeťová Zuzana
Oravec Milan
Černota Mikuláš
Štefančík Igor
Prékop Juraj
Šebeň Vladimír
Moravčík Martin
Čaboun Vladimír
Longauer Roman
Kunca Andrej
Štefančík Igor
Pavlenda Pavel
Konôpka Milan

Taliansko
Rakúsko

106/07
106a/07

15.-17. 7.
17. 7.

P
I

Príprava projektu FutDiv ako súčasti monitoringu lesov v Európe pre LIFE+
Dovoz/odvoz na letisko/z letiska

113.

Novotný Július

Belgicko

109/07

18.-19. 7.

M

Rokovanie s Európskou komisiou a so zástupcami oddelenia infringementu
k začatiu procesu infringementu EK proti SR, zastupovanie MP SR

Poľsko

110/07

23.-26. 7.

O

Zasadnutie spoločnej slovensko-poľskej lesníckej pracovnej skupiny na
najvyššej úrovni za účasti SL MP SR, Lesy SR GR a NLC

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

110.

Novotný Július
114.
Konôpka Jozef
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P. č.

Evid. č.

Dátum

Skratka

Taliansko

111/07

18.-22. 9.

M

Aktivita COST E47

Srbsko

113/07

2.-8. 8.

P

Pracovné stretnutie riešiteľov projektu

Slovinsko

114/07

25.-30. 8.

O

8. interkalibračný kurz hodnotenia viditeľného poškodenia ozónom

Malta

115/07

30. 10.
- 4. 11.

M

Aktivita Cost E 39

Kaštier Peter

Česká republika

116/07

9.-10. 8.

O

Štúdium priestorovej a porastovej štruktúry a manažmentu bažantej zveri v
bažantniciach

Sušková Miriam
Debnárová Gabriela
Vakula Jozef
Gubka Andrej
Nikolov Christo

Česká republika

117/07

10.-12. 9.

K

Medzinárodný seminár Kvalita reprodukčního materiálu lesních dřevin

Rakúsko

118/07

9.-15. 9.

K

Konferencia IUFRO Natural enemies and other multi-scale influence on forest
insects, aktívna účasť

122.

Novotný Július

Poľsko

119/07

2.-5. 9.

M

Zasadnutie hlavného koordinačného výboru a expertného výboru konferencie
ministrov pre ochranu lesov v Európe, výročná konferenia Európskeho
lesníckeho ústavu, zastupovanie Slovenska

123.

Novotný Július

Rakúsko

120/07

10.-13. 9.

M

Zasadnutie pracovných skupín IUFRO WP 7.03.06 a vedecká konferencia
Integrated management of forest defoliating insects

Česká republika

121/07

30.-31. 8.

O

Dvojstranné pracovné stretnutie slovenského a českého tímu pre monitoring
zdravotného stavu lesov a environmentálnych interakcií

115.

116.
117.
118.
119.
120.

121.

124.

Meno
Sarvaš Milan
Longauerová Valéria
Priwitzer Tibor
Longauer Roman
Kunca Andrej
Foffová Elena
Pavlendová Hana
Čaboun Vladimír
Priwitzer Tibor

Pavlenda Pavel
Priwitzer Tibor
Pavlendová Hana
Raši Rastislav
Pajtík Jozef
Šebeň Vladimír

Štát

Účel zahraničnej pracovnej cesty

Konôpka Milan
Leontovyč Roman
Šulko Ján
125.

Vančo Michal

Nemecko

122/07

6.-7. 9.

K

Seminár a diskusia o finančných nástrojoch EÚ a možnosti financovania z
Európskeho fondu pre rozvoj vidieka

126.

Novotný Július
Zúbrik Milan
Konôpka Jozef

Česká republika

123/07

27. 8.

O

Rokovanie o spolupráci medzi Lesníckou a drevárskou fakultou MLZU Brno a
NLC a stretnutie vedcov a akademikov pri príležitosti 80. narodenín doc.
Miroslava Čapeka
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P. č.
127.

Meno
Čárny Štefan

Štát
Česká republika

Evid. č.
123a/07

Dátum
27. 8.

Skratka
I

128.

Černota Mikuláš

Poľsko

124/07

3.-5. 9.

O

Expertné stretnutie MCPFE pre prípravu a schvaľovanie oficiálnych materiálov
pre konferenciu ministrov vo Varšave

129.

Zúbrik Milan
Petráš Rudolf
Mecko Julián

Poľsko

125/07

4.-7. 9.

K

Výročná konferencia EFI a zasadnutie IUFRO

Česká republika

126/07

25. 9.

K

Konferencia Topol – dřevina roku 2007 u LČR, s. p.

131.

Bartko Martin

Maďarsko

127/07

6.-7. 9.

O

Nová rajonizácia topoľov, vŕb a agáta bieleho. Selekcia rýchlorastúcich drevín
pre suché stanovištia

132.

Kovalčík Miroslav

Nemecko

128/07

1. 9.-31. 1.

O

Výskumný pobyt zameraný na možnosti hodnotenia efektívnosti poskytovania
verejnoprospešných funkcií lesa s využitím neparametrických metód

Fínsko

129/07

24. 9.-6. 10.

P

Mobilitná akcia v rámci projektu Neformálne a informálne štúdium
v lesníckom vzdelávaní a príprave

Rakúsko
Rakúsko

129a/07
129a/07

24. 9.
6. 10.

I
I

Dovoz/odvoz na letisko/z letiska

Maďarsko

130/07

13.-15. 9.

M

10. stretnutie expertného panelu pre depozície EU/ICP Forests

Štefančík Igor

Česká republika

131/07

16.-18. 10.

K

Česká republika

132/07

12.-14. 9.

K

139.
140.

Tóthová Slávka
Leontovyč Roman
Foffová Elena
Foffová Elena

Holandsko
Švédsko

133/07
134/07

9.-13. 9.
25.-29. 9.

O
K

141.

Petráš Rudolf

Česká republika

135/07

4.-5. 10.

K

142.

Gaál Konštantín
Dobias Jozef

Česká republika

136/07

10.-11. 9.

K

130.

Účel zahraničnej pracovnej cesty
Dovoz/odvoz na letisko/z letiska

Vančo Michal
Sarvaš Milan
Marušáková Ľudmila

133.

Melcerová Andrea
Húšťák Marián
Figúrová Anna
Tököly Miroslav

134.
135.
136.
137.
138.

Šturcel Marián
Šimová Katarína
Gogola Peter
Čárny Štefan
Malatinec Jozef
Stančíková Anna
Pavlenda Pavel

144

Aktívna účasť na vedeckej konferencii „Význam prírode blízkych spôsobov
pestovania lesov pre ich stabilitu, produkčné a mimoprodukčné
funkcie“s prezentáciou príspevku
Konferencia a odborné konzultácie v oblasti výskumu aplikácie drevného
popola
Stretnutie pracovnej skupiny pre semenársku legislatívu
Konferencia v rámci projektu TREEBREEDEX
Seminár Štatistické metódy v akosti – súčasný vývoj v metódach a softvér
QCExpert 3.0
Konferencia GeoForum 2007
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P. č.

Meno
Morong Igor
Duben Zdeněk

Evid. č.

Dátum

Skratka

143.

Longauer Roman

Česká republika

137/07

10.-12. 9.

M

144.

Svitok Roman

Belgicko

138/07

30. 9.-1. 10.

K

145.

Longauer Roman

Francúzsko

139/07

26.-28. 9.

M

Výročné zasadnutie Schémy OECD pre dohľad nad lesným reprodukčným
materiálom v medzinárodnom obchode, zastupovanie SR

146.

Černota Mikuláš

Maďarsko

140/07

19.-20. 9.

K

Expertný seminár pre prípravu protokolu o lesnom hospodárstve v rámci
článku 4 a článku 7 Karpatského dohovoru

147.
148.
149.

Bartko Martin
Priwitzer Tibor
Konôpka Milan
Pavlenda Pavel
Čaboun Vladimír

Česká republika
Rumunsko
Rakúsko

141/07
142/07
142a/07

25. 9.
4.-7. 10.
4., 7. 10.

K
M
I

Seminár TOPOL – dřevina roku 2007 u Lesov ČR, s. p.
Pracovné stretnutie Cost Akcie E52
Dovoz/odvoz na letisko/z letiska

Nemecko

143/07

8.-11. 10.

K

Séria mítingov pre prípravu programu monitoringu lesov v Európe

Rumunsko

144/07

24.-28. 10.

M

9. pracovné stretnutie v rámci COST E 43

Česká republika

146/07

25.-29. 9.

P

2. pracovné rokovanie k medzinárodnému VTP

Česká republika

147/07

2.-5. 10.

K

Medzinárodná konferencia Druhová diverzita, populační struktura a vliv
živočichů a hub na funkce lesa v antropogenně ovlivněných biotopech se
zaměřením na horské smrečiny

150.

Štát

Účel zahraničnej pracovnej cesty

Medzin0árodný seminár Kvalita reprodukčního materiálu lesních dřevin,
prednesenie príspevku
Konferencia EFORWOOD

Šebeň Vladimír
151.
152.
153.

Priwitzer Tibor
Čaboun Vladimír
Kunca Andrej
Kunca Andrej
Leontovyč Roman
Gubka Andrej

154.

Zúbrik Milan

Česká republika

148/07

2. 10.

K

Medzinárodná konferencia Druhová diverzita, populační struktura a vliv
živočichů a hub na funkce lesa v antropogenně ovlivněných biotopech se
zaměřením na horské smrečiny

155.

Novotný Július

Portugalsko

149/07

24.-27. 10.

M

Zasadnutie generálnych riaditeľov zodpovedných za lesné hospodárstvo v
členských krajinách EÚ, prednesenie informácií o stave a monitoringu lesov na
Slovensku

156.
157.
158.

Čárny Štefan
Lalkovič Milan
Malatinec Jozef
Lalkovič Milan
Tóthová Slávka
Klusová Jana

Maďarsko
Južná Afrika
Rakúsko

149a/07
150/07
150a/07

24., 27. 10.
10.-15. 10.
10., 15. 10.

I
P
I

Dovoz/odvoz na letisko/z letiska
Rokovanie k protipožiarnemu monitorovaciemu systému
Dovoz/odvoz na letisko/z letiska

Belgicko

151/07

13.-16. 11.

P

Záverečný seminár projektu SUFALNET, Interreg IIIC

160.

Longauer Roman

Dánsko

152/07

22.-26. 10.

O

161.

Bednárová Dagmar

Dánsko

153/07

22.-25. 10.

O

159.

145

Pracovné stretnutie projektu EÚ EUFGIS Dokumentácia opatrení na ochranu
lesných genetických zdrojov v Európe
Pracovné stretnutie projektu EÚ EUFGIS Dokumentácia opatrení na ochranu

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2007
P. č.

Evid. č.

Dátum

Skratka

Česká republika

154/07

8.-9. 10.

K

Medzinárodná konferencia Lužní lesy – systémy lesnického hospodaření
a obnova lesů na lužních stanovištích

Maďarsko

155/07

9.-11. 10.

O

Harmonizácia metód monitoringu lesov v oblasti VD Gabčíkovo – pracovné
stretnutie

Švajčiarsko
Rakúsko

156/07
156a/07

7.-12. 10.
7., 12. 10

M
I

65. schôdzka Drevárskeho výboru EHK OSN
Dovoz/odvoz na letisko/z letiska

Meno

Štát

Účel zahraničnej pracovnej cesty
lesných genetických zdrojov v Európe

164.
165.

Kamenský Martin
Bartko Martin
Leontovyč Roman
Raši Rastislav
Bajcar Vladimír
Moravčík Martin
Ferko Peter

166.

Novotný Július

Česká republika

157/07

16.-18. 10.

O

Zasadnutie spoločnej slovensko-českej lesníckej pracovnej skupiny na
najvyššej úrovni za účasti SL MP SR, Lesy SR GR a NLC

167.

Čárny Štefan
Valach Ľubomír
Hatala Norbert
Kučera Ján
Rizman Ivor
Morong Igor
Jankovič Jaroslav
Lichý Milan
Leontovyč Roman
Tóthová Slávka
Kriššáková Ingrid
Kunca Andrej
Zúbrik Milan
Rizman Ivor
Fulier Pavol
Ruman Kornel
Kučera Ján
Dolniaková Sidónia
Hlásny Tomáš
Baláž Peter
Petrášová Viera
Ferko Peter

Česká republika

157a/07

16.-18. 10.

I

Dovoz/odvoz na letisko/z letiska

Srbsko

158/07

8.-12. 10.

P

Projekt BBF NPOA/2005/01/026

Česká republika

159/07

8.-12. 10.

K

Seminár Hospodárska úprava lesov v NP Šumava

Česká republika

160/07

10.-12. 10.

O

Diskusia o tvorbe LHP na podklade podnikovej inventarizácie s pracovníkmi
IFER spojená s terénnou ukážkou podnikovej inventarizácie za účasti
pracovníkov MP SR a pracovníkov ŠOP BB

Maďarsko
Holandsko

161/07
162/07

15. 10.
7.-9. 11.

O
K

Kontrola zdravotného stavu reprodukčného materiálu pre OZ Palárikovo
Medzinárodný seminár k projektu European waste management

Belgicko

163/07

16.-17. 10.

K

POLSCA meeting

Česká republika

164/07

29.-30. 10.

K

Seminár Nové trendy v meraní dendrometrických veličín

Poľsko

165/07

11.-12. 10.

K

Konferencia Informatizácia slovenskej spoločnosti

Belgicko

166/07

21.-23. 10.

M

Stretnutie Forest Focus

Nemecko

167/07

28.-30. 10.

P

Záverečné stretnutie projektu NMF

Švédsko

168/07

10.-14. 10.

O

Expertné stretnutie výskumnej skupiny pre lesnícku politiku Švédskej
univerzity pre poľnohospodárske vedy

162.

163.

168.
169.
170.
171.
172.
173.

174.

175.
176.
177.
178.

Černota Mikuláš
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P. č.
179.

188.

Meno
Oravec Milan
Tutka Jozef
Ďurkovič Július
Svitok Roman
Mecko Julián
Šebeň Vladimír
Pôbiš Ivan
Strmeň Slavomír
Raši Rastislav
Černota Mikuláš
Ferko Peter
Novotný Július
Zúbrik Milan
Kriššáková Ingrid
Čárny Štefan

189.

Bošeľa Michal

180.
181.

182.

183.
184.
185.
186.
187.

Štát
Česká republika

Evid. č.
169/07

Dátum
18.-20. 10.

Skratka
O

Česká republika

170/07

21.-23. 10.

O

Zasadanie ekonomickej komisie odboru lesného hospodárstva České akademie
zemědělských věd

Luxembursko

171/07

13.-15. 11.

O

Stretnutie pracovnej skupiny Lesnícka štatistika

Česká republika

172/07

30. 10.

K

Seminár Nové trendy v měření dendrometrických veličin

Česká republika
Poľsko
Poľsko
Poľsko

173/07
174/07
174a/07
175/07

28.-30. 10.
4.-8. 11.
4.-8. 11.
4.-7. 11.

K
K
K
K

Seminár Ekologické metódy ochrany lesa pred podkôrnym hmyzom
5. ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe
5. ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe
5. ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe

Švédsko

176/07

25.-28. 11.

P

Výmenná mobilita v rámci projektu INTERREG

Rakúsko

177/07

I

Dovoz/odvoz na letisko/z letiska

Španielsko

178/07

4., 6. 11.
25. 11.
- 1. 12.

O

Kurz Bayesové metódy štatistiky pri hodnotení netrhových tovarov a služieb

Poľsko

179/07

8.-9. 11.

P

Rokovanie v rámci prípravy projektu slovensko-poľskej cezhraničnej
spolupráce

Účel zahraničnej pracovnej cesty
Plnenie predmetu zmluvy ZoD

Belgicko

180/07

10.-14. 12.

O

Pracovné rokovanie v DG Research, FTP Platform, CZELO

192.
193.

Hrbáľ Peter
Vančo Michal
Kriššáková Ingrid
Zúbrik Milan
Oravec Milan
Prékop Juraj

Maďarsko
Nemecko

181/07
182/07

O
I

Hodnotenie rubnej doby agátových porastov
Zasadnutie medzinárodného výboru EFOL

194.

Ivanič Ľuboš

Rakúsko

183/07

15. 11.
22.-27. 11.
28. 11., 10.,
14. 12.

I

Dovoz/odvoz na letisko/z letiska

190.
191.

Španielsko

184/07

2.-6. 12.

M

Stretnutie riadiaceho výboru a sprievodné podujatia organizované v rámci
medzinárodného projektu COST E45

196.

Tutka Jozef
Černota Mikuláš
Balogh Peter
Černota Mikuláš

Belgicko

185/07

19.-20. 11.

K

Konferencia k projektu EUROFORENET – Sieť pre Európsku energiu z lesov

197.

Černota Mikuláš

Taliansko

186/07

21.-24. 11.

M

Zasadnutie pracovnej skupiny pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, rozvoj
vidieka a lesníctvo Karpatskej konvencie

198.
199.

Selešová Dagmar
Malatinec Jozef
Longauer Roman
Tučeková Anna

Bulharsko
Rakúsko

187/07
187a/07

16.-18. 12.
16., 18. 12.

P
I

Pracovné stretnutie projektového tímu LANSAWOOD
Dovoz/odvoz na letisko/z letiska

Srbsko

188/07

10.-14. 12.

P

Pracovné stretnutie riešiteľov projektu SlovakAid

195.

200.
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P. č.
201.
202.

Meno
Foffová Elena
Foffová Elena
Dobias Jozef
Halvoň Ľuboš
Kornel Ruman
Kučera Ján
Valach Ľubomír
Hatala Norbert
Kmeťová Zuzana

Štát
Česká republika
Rakúsko

Evid. č.
189/07
190/07

Dátum
3.-5. 12.
16.-18. 12.

Skratka
P

Účel zahraničnej pracovnej cesty
Konzultácia v rámci projektu APVV – 27–023204
Konzultácia v rámci projektu APVV – 27–023204

Srbsko

191/07

11.-14. 12.

P

Pracovná cesta v rámci projektu BBF NPOA/2005/01/026

204.

Sarvašová Zuzana

Česká republika

192/07

17.-19. 12.

O

205.
206.
207.
208.
209.

Priwitzer Tibor
Konôpka Milan
Moravčík Martin
Oravec Milan
Balogh Peter

Taliansko
Rakúsko
Česká republika
Česká republika
Česká republika

193/07
193a/07
194/07
195/07
196/07

17.-18. 12.
18. 12.
6.-8. 12.
9.-11. 12.
12.-15. 12.

O
I
K
P
O

203.
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Stretnutie výboru manažmentu a pracovných skupín Akcie COST E 51
a stretnutie partnerov PC EFI INNOFORCE
Pracovný pohovor pre pozíciu národného experta v JRC Ispra
Dovoz/odvoz na letisko/z letiska
Odborný seminár Úhrada újmy na lesním hospodaření
Plnenie predmetnej zmluvy zahraničného projektu
Kurz Časové rady a predikcie
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9.4

Členstvá v medzinárodných organizáciách

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
V roku 2007 pracovníci NLC–LVÚ Zvolen realizovali aktivity v nasledovných medzinárodných
organizáciách, pracovných skupinách a projektových centrách:
Európska spolupráca v oblasti vedecko-technického výskumu (European Co-operation in the
Field of Scientific and Technical Research – COST)
COST Action E42: Pestovanie cenných listnatých drevín (Growing Valuable Broadleaved
Tree Species)
• Riadiaci výbor: Ing. Igor Štefančík, CSc., Ing. Roman Longauer, CSc.
• Doba riešenia: november 2004 – december 2008
COST Action E43: Harmonizácia národných inventarizácií: systém spoločného podávania
správ (Harmonisation of National Inventories in Europe: Techniques for Common Reporting)
• Riadiaci výbor: Ing. Martin Moravčík, CSc.
• Účastníci: prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc., Ing. Tibor Priwitzer, PhD.
• Doba riešenia: september 2004 – december 2008
COST Action E45: Európske lesné externality (European forest externalities – EUROFOREX)
• Riadiaci výbor: Ing. Miroslav Kovalčík
• Účastníci: Ing. Mikuláš Černota, Ing. Peter Balogh, PhD., Ing. Jozef Tutka, CSc., Ing. Martin
Moravčík, CSc.
• Doba riešenia: júl 2006 – december 2009
COST Action E51: Integrácia inovácií a rozvoja politiky pre lesnícky sektor (Integrating
Innovation and Development Policies for the Forest Sector)
• Riadiaci výbor: Ing. Zuzana Sarvašová, PhD.
• Doba riešenia: marec 2006 – marec 2010
COST Action E52: Hodnotenie bukových genetických zdrojov pre trvalo udržateľné lesníctvo
(Evaluation of Beech Genetic Resources for Sustainable Forestry)
• Účastníci: Ing. Tibor Priwitzer, PhD.
• Pracovná skupina 1 Ekofyziológia populácií buka a ich citlivosť na zmeny klímy (Working Group
1 Ecophysiology of European beech populations and their sensitivity to changes in climate)
• Doba riešenia: marec 2006 – marec 2010
COST – Riadiaca komisia: Dr. Ing. Bohdan Konôpka
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
COST Action E47: Manažment lesnej vegetácie – smerom k environmentálnej udržatelnosti
(Forest Vegetation Management – Towards Environmental Sustainability)
• Riadiaci výbor: Ing. Milan Sarvaš, PhD.
• Doba riešenia: február 2005 – apríl 2009
Medzinárodný zväz lesníckych výskumných organizácií (International Union of Forest Research
Organizations – IUFRO)
Divízia 1 – Pestovanie lesa (IUFRO Division 1 Silviculture)
IUFRO 1.01.09 Ekológia a pestovanie jedle bielej (Ecology and silviculture of European silver fir)
Ing. Roman Longauer, CSc.
Divíztia 2 – Zdravotný stav lesov (IUFRO Division 7 Forest Health)
IUFRO 7.03.06 Integrovaný manažment lesného hmyzu spôsobujúceho defoliáciu (Integrated
management of forest defoliating insects)
prof. Ing. Július Novotný, CSc., Ing. Milan Zúbrik, PhD.
IUFRO 7.03.12 Nepôvodné invazívne druhy a medzinárodný obchod (Alien invasive species and
international trade)
Ing. Milan Zúbrik, PhD., Ing. Andrej Kunca, PhD., Ing. Roman Leontovyč, PhD., Ing. Jozef
Vakula, Ing. Andrej Gubka, Ing. Christo Nikolov
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IUFRO 7.03.10 Metodológia prieskumu lesného hmyzu a chorôb (Methodology of forest insect and
disease survey)
Ing. Andrej Kunca, PhD.
IUFRO 7.01.04 Dopady znečistenia ovzdušia na lesné ekosystémy (Impacts of air pollution and
climate change on forest ecosystems)
Ing. Roman Longauer, CSc.
Európsky lesnícky ústav (European Forest Institute – EFI)
Projektové centrá EFI: CONFOREST, EUFORIC, IEFC, INNOFORCE, MEDFOREX, PHOENIX,
PROCES
Konverzia druhotných ihličnatých lesov (EFI Project Centre CONFOREST – Conversion of
secondary coniferous forests)
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc., Ing. Igor Štefančík, CSc., RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.,
Ing. Vladimír Šebeň, PhD., prof. Ing. Július Novotný, CSc.
Inovácie a podnikanie v lesníctve (EFI Project Centre INNOFORCE – Innovation and
Entrepreneurship in Forestry)
Ing. Zuzana Sarvašová, PhD.
Fórum OSN o lesoch (United Nations Forum on Forests – UNFF)
prof. Ing. Július Novotný, CSc.
Ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe (Ministerial Conferences on the Protection
of Forests in Europe – MCPFE)
prof. Ing. Július Novotný, CSc.
Európska hospodárska komisia OSN (United Nations Economic Commission for Europe – UN
ECE)
Lesnícky výbor EHK OSN (UNECE Timber Committee)
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Pracovná skupina WA1 – Trhy a štatistika (Markets and Statistics)
Ing. Roman Svitok, CSc.
Pracovná skupina WA2 – Hodnotenie lesných zdrojov a ukazovatele TUHL (Forest Resource
Assessment and Indicators of Sustainable Forest Management in the Region)
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Spoločná sieť expertov v rámci Integrovaného programu práce EHK OSN a FAO (Joint
FAO/ECE/ILO Experts Network within the Integrated UNECE/FAO Work Programme)
Ing. Zuzana Sarvašová, PhD. – národný expert
Stály lesnícky výbor Európskej komisie (European Commission Standing Forestry Committee –
SFC)
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Medzinárodný kooperatívny program hodnotenia a monitoringu vplyvov znečistenia ovzdušia
na lesy (International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution
Effects on Forests – ICP Forests)
Ing. Pavel Pavlenda, PhD., Ing. Tibor Priwitzer, PhD.
Európska a stredozemská organizácia na ochranu rastlín (European and Mediterranean Plant
Protection Organization – EPPO)
Ing. Milan Zúbrik, PhD., Ing. Andrej Kunca, PhD.
Stály výbor pre množiteľský materiál v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve, Európska
komisia – GR Zdravie a ochrana spotrebiteľa SANCO (Standing Committee on Reproductive
Materials in Agriculture, Horticulture and Forestry – European Commission DG SANCO Health and
Consumers´ Protection)
Ing. Roman Longauer, CSc. – zástupca SR z poverenia MP SR
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Schéma OECD pre dohľad nad lesným reprodukčným materiálom v medzinárodnom obchode
(OECD Scheme for Certification of Forest Reproductive Materials Moving in International Trade)
Ing. Roman Longauer, CSc. – zástupca SR z poverenia MP SR
Európsky program pre ochranu genetických zdrojov lesných drevín v SR od roku 2007
(European Programme for Forest Genetic Resources – EUFORGEN)
Ing. Roman Longauer, CSc., národný koordinátor za SR menovaný MP SR, zástupca SR
v pracovnej skupine pre cenné listnáče
Medzinárodné združenie pre testovanie osív (International Seed Testing Organization)
Ing. Elena Foffová, CSc. – poverená členka

10. ZHODNOTENIE SPOLUPRÁCE S ORGÁNMI ÚSTREDNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY,
VEDECKÝMI A ODBORNÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGANIZÁCIAMI S CELOŠTÁTNOU
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 sekcie lesníckej MP SR. Pre potreby špecializovanej štátnej
správy na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva sa vypracovávajú odborné stanoviská a podklady
pre ich rozhodovanie. V úzkej spolupráci s MP SR sa NLC–LVÚ podieľal na príprave zákonov
a vyhlášok, realizujú sa aktivity ako Súhrnný lesnícky účet, Zelená správa, Lesnícka ochranárska
služba, veľkoplošná ochrana porastov, Národný lesnícky program, Semenárska kontrola a pod.
Prostredníctvom uvedených aktivít NLC–LVÚ Zvolen úzko spolupracuje aj s nižšími zložkami štátnej
správy lesného hospodárstva, krajskými a obvodnými lesnými úradmi.
Spolupráca s Ministerstvom životného prostredia SR a jemu podriadenými organizáciami
(SAŽP, ŠOP) sa aj v roku 2007 orientovala na problematiku implementácie NATURA 2000, dôsledky
veternej kalamity z novembra 2004 ako aj na organizovanie spoločných odborných aktivít. Veľa
aktivít smerovalo do problematiky zonácie národných parkov a prípravy spoločných materiálov
k postupu v 5. stupni ochrany. 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.
S Ministerstvom školstva SR sa spolupracovalo na príprave zákona o vede.
V roku 2007 sme začali s nadväzovaním užších kontaktov s ústavmi SAV s príbuzným
zameraním (Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Ústav zoológie SAV Bratislava, Ústav krajinnej
ekológie SAV Bratislava) s cieľom bližšej spolupráce, ktorá by mala v budúcnosti vyústiť do podoby
spoločných projektov. V roku 2007 sa už aj podal jeden spoločný projekt s Ústavom zoológie SAV
Bratislava do schémy LIFE+.
Tradične dobrá je spolupráca s Technickou univerzitou vo Zvolene. V roku 2007 sa
zorganizovalo niekoľko spoločných aktivít – spoločných vedeckých podujatí a projektov.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
NLC–ÚLPV Zvolen v rámci svojej činnosti zabezpečovalo predovšetkým úlohy pre MP SR –
sekciu lesnícku a sekciu rozvoja vidieka. Pozornosť v oblasti vzdelávania bola zameraná na odbornú
prípravu ku skúškam Odborný lesný hospodár. Na základe poverenia MP SR sa vykonalo overovanie
odborných vedomostí v oblasti osobitnej spôsobilosti LH:
• Odborný lesný hospodár
• Spôsobilosť pre prácu s lesným reprodukčným materiálom
• Technická spôsobilosť na vyhotovovanie LHP
NLC–ÚLPV Zvolen sa spolupodieľalo na príprave a vypracovaní Programu rozvoja vidieka
2007-2013, opatrenia 1.2, 1.4 a 2.1. Pre uvedené opatrenia NLC–ÚLPV Zvolen spolupracovalo
na príprave Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z programu
rozvoja vidieka SR 2007–2013.
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V rámci spolupráce so strednými lesníckymi školami sa uskutočnili prezentácie činnosti NLC–
ÚLPV Zvolen a pripravili sa spoločné projekty v rámci výziev APVV na propagáciu vedy a výskumu.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
NLC–ÚLZI Zvolen pripravilo a predložilo sekcii lesníckej MP SR a v spolupráci s ňou
dopracovalo informačný štandard pre lesné hospodárske plány a lesnícku digitálnu mapu ako priamo
vstupujúce diela obsahujúce základné, v teréne zisťované množiny údajov. Obidva informačné
štandardy boli SL MP SR schválené a ich obsah a štruktúra premietnuté do tvorby LHP a TŠMD.
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 NLC–ÚLZI Zvolen.
Štandardnou činnosťou zabezpečovanou pre KLÚ a OLÚ (špecializovaná štátna správa) je
predovšetkým spolupráca pri zbere informácií z LHE. Pre racionalizáciu zberu, spracovania
a vyhodnocovania zmien predpisov LHP bola spracovaná analýza doterajšieho systému zberu údajov a
ich archivácie. Ďalej sú to činnosti súvisiace s usmerňovaním a poradenstvom pri vyhotovovaní LHP.
V rámci projektu integrácie dátových zdrojov, gestorovaného odborom informatiky MP SR,
prostredníctvom projektu integrovaného geografického informačného systému rezortu
pôdohospodárstva, sa NLC–ÚLZI Zvolen podieľal nielen na návrhu a realizácii uvedenej myšlienky,
ale aj priamo na tvorbe jednotného lokalizačného základu ako základnej infraštruktúry krajiny
pre potreby MP SR.
NLC–ÚLZI Zvolen v rámci správy a riadenia informačného systému LH je tiež garantom
spracovania štátneho a 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 so Štátnou ochranou prírody SR, 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
kancelárií a NLC–Lesoprojektom Zvolen najmä v oblasti poskytovania a redistribúcie informácií, ale
aj v oblasti metodického usmerňovania.
V roku 2007 sa rozvinula spolupráca s Radou združení neštátnych vlastníkov lesov vo Zvolene
v oblasti koncepcie obsahu lesných hospodárskych plánov do budúcnosti.
Na poli fotogrametrického a geodetického spracovania údajov treba spomenúť spoluprácu
s GKÚ, VÚGK Bratislava a s vojenským TOPÚ Banská Bystrica.
V rámci integrácie priestorových informácií sa NLC–ÚLZI Zvolen podieľal ako spoluriešiteľ
na projekte Národnej infraštruktúry priestorových informácií gestorovanom Prírodovedeckou fakultou
UK Bratislava. Projekt bol ukončený záverečnou oponentúrou.
Štandardná a dlhotrvajúca je spolupráca so strednými lesníckymi školami a s Technickou
univerzitou vo Zvolene, ale aj s fakultami iných univerzít, najmä v oblasti poskytovania lesníckych
aplikácií a údajov pre potreby výuky.
Národné lesnícke centrum – Lesoprojekt Zvolen
NLC–Lesoprojekt Zvolen v rámci svojej pôsobnosti a hlavnej pracovnej náplne – vyhotovenie
LHP – 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
ŠS LH v roku 2007 bola už štandardne na veľmi dobrej úrovni.

Zvolen 28. marec 2008

Ing. Emil Lováni
generálny riaditeľ
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