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ZÁKLADNÁ INFORMÁCIA O NÁRODNOM LESNÍCKOM CENTRE

1.1

Poslanie, predmet činnosti a organizačná štruktúra

Vymedzenie predmetu činnosti: Národné lesnícke centrum (ďalej 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 ekonomickosociálnych vplyvov lesa a lesníctva v podmienkach Slovenska.
− Vykonáva funkciu koordinačného pracoviska pre výskumné a vývojové úlohy v lesnom
hospodárstve a konzultačného pracoviska pre výchovno-vzdelávacie inštitúcie vo sfére
svojej pôsobnosti.
− Vypracováva výskumné projekty v rámci predmetu činnosti na základe výziev národných a
medzinárodných grantových agentúr a výskumných programov EÚ.
− Zabezpečuje
medzinárodnú
vedecko-technickú
spoluprácu
vrátane
činnosti
v medzinárodných vedeckých a odborných organizáciách pôsobiacich v oblasti predmetu
činnosti.
− Zabezpečuje overovanie a tvorivú transformáciu svetových a tuzemských poznatkov vedy
a praxe pre ich praktické uplatňovanie vo výrobnej, spoločenskej a správnej praxi.
− Vytvára podmienky pre získavanie štatútu excelentných výskumných centier
podporovaných EÚ a smerovanie do európskeho výskumného priestoru.
− Vydáva vedeckovýskumné 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 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.
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− 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.
− 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 k 31. 12. 2008
Národné lesnícke centrum
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Národné lesnícke centrum
Úsek generálneho riaditeľa

Úsek námestníka generálneho riaditeľa pre ekonomiku
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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 – Ústav pre hospodársku úpravu lesov

1.2

Hlavné úlohy

NLC zabezpečovalo v roku 2008 nasledovné hlavné úlohy:
− Výskumné úlohy financované rezortom, projekty Agentúry pre podporu vedy a výskumu
(APVV), projekty financované zo štrukturálnych fondov a medzinárodné projekty.
− Koncepčné a strategické dokumenty pre lesné hospodárstvo (LH), Zelená správa, dlhodobé
vízie LH, Národný lesnícky program, zonácie národných parkov a pod.
− Príprava legislatívnych zámerov, zákonov, vyhlášok a noriem pre LH a poľovníctvo.
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− 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.
1.3

Strednodobý výhľad organizácie

V strednodobom horizonte NLC plní úlohy definované v hlavných úlohách, resp. z nich
vybrané priority. Podľa jednotlivých ústavov ide najmä o tieto úlohy:
• NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Predkladanie návrhov na zaradenie projektov do Štrukturálnych fondov EÚ,
Operačného programu Výskum a vývoj, INTERREG, Nórsky mechanizmus, ODA, LIFE+,
APVV. Riešenie schválených vedecko-technických projektov, resp. ukončenie plánovaných
na rok 2008. Tvorba koncepčných, prognostických a strategických dokumentov, odvetvové
služby (lesnícka odvetvová služba, semenárska kontrola atď.).
• NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Poradenstvo pre vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, spracovanie návrhov projektov
v rámci PRP, odborné vzdelávanie s osobitným zreteľom na potreby štátnej správy lesného
hospodárstva, lesnícka pedagogika, práca s verejnosťou (organizácia lesníckych dní),
propagácia lesníctva a masmediálne aktivity.
• NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
Informačný systém lesného hospodárstva, komplexné zisťovanie stavu lesa, národná
inventarizácia a monitoring stavu lesov, tematické štátne mapové dielo lesného hospodárstva,
údaje a vstupy pre vypracovanie LHP, prevádzkovanie lesníckeho informačného portálu
Forestportal.
• NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
Verejné obstarávanie prác na vypracovanie LHP, leteckého monitoringu a ďalšie,
usmerňovanie vypracúvania LHP, kontrola kvality prípravy, spracúvania a vyhotovenia LHP,
v nadväznosti na novú zákonnú úpravu lesníctva – vypracovanie a zavedenie nových
pracovných postupov HÚL.
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1.4

Podujatia zorganizované NLC, účasť na výstavách

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
•

Názov: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2008 (medzinárodný odborný seminár)
Termín: 17. – 18. apríl 2008
Miesto konania: Nový Smokovec

•

Názov: Projekt REG – TRANSEKT (medzinárodný seminár)
Termín: 21. – 22. apríl 2008
Miesto konania: Zvolen

•

Názov: Diskusné fórum na tému Indikatívny akčný plán NLP SR (za účasti ministerky
pôdohospodárstva SR)
Termín: 22. apríl 2008
Miesto konania: Zvolen

•

Názov: 10. medzinárodné stretnutie žien lesníčiek (medzinárodné odborné semináre)
Termín: 25. – 30. máj 2008
Miesto konania: Trenčín (Lesníctvo účastníckych krajín), Želiezovce (Zvýšenie
zamestnanosti žien diverzifikáciou činností)

•

Názov: Žena – lesníčka a jej uplatnenie vo vidieckych oblastiach (medzinárodný
odborný seminár)
Termín: 29. máj 2008
Miesto konania: NLC, Zvolen

•

Názov: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa
2008 (medzinárodný odborný seminár)
Termín: 11. – 12. jún 2008
Miesto konania: Liptovský Ján

•

Názov: Lesy a lesníctvo – riziká, výzvy, riešenia / Forests and Forestry – Risks,
Challenges, Solutions (Jubilejná medzinárodná vedecká konferencia)
Termín: 2. – 4. september 2008
Miesto konania: Aula Technickej univerzity vo Zvolene

•

Názov: Medzinárodné stretnutie pracovnej skupiny IUFRO o ochrane lesa v Tatrách
(Working Party 7.03.10 Methodology of Forest Insects and Disease Survey
in Central Europe – Metodológia zisťovania lesného hmyzu a ochorení
v strednej Európe)
Termín: 15. – 19. september 2008
Miesto konania: Štrbské Pleso

•

Názov: CECILIA pracovné stretnutie (CECILIA Working meeting)
Termín: 25. – 27. november 2008
Miesto konania: Dunajská Streda

•

Názov: Zasadnutie odboru lesníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
(prezentácia stratégie lesníctva)
Termín: 28. november 2008
Miesto konania: Zvolen

•

Názov: Hynutie smrečín v oblasti Beskýd (Spruce forest decline in the Beskydy
mountains – medzinárodné poľsko-česko-slovenské pracovné stretnutie)
Termín: 3. – 5. december 2008
Miesto konania: Oravská Polhora
11
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•

Názov: Aktuálne otázky ekonomiky lesného hospodárstva SR (odborný seminár)
Termín: 10. december 2008
Miesto konania: Zvolen

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Podujatia:
•

Názov: Celoživotné vzdelávanie v lesníctve (bilaterálny slovensko-fínsky odborný
seminár)
Termín: 11. apríl 2008
Miesto konania: Zvolen

•

Názov: Lesnícke dni 2008
Termín: 22. apríl – 1. máj 2008
Miesto konania: Bratislava, Zvolen, Poprad – Tatry, Košice, ostatné regióny Slovenska
2. ročník celoslovenského programu akcií pre verejnosť v rámci koncepcie Stratégie
komunikácie v lesníctve nadviazali na prvý ročník Lesníckych dní 2007. Nosnou myšlienkou
celého projektu bolo motto: „Lesy spájajú generácie!“. Na príprave celého projektu sa
podieľalo 65 partnerov, z ktorých hlavnými organizátormi boli: Ministerstvo
pôdohospodárstva SR – gestor projektu, Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho
poradenstva a vzdelávania Zvolen – hlavný koordinátor projektu, Lesy SR, š. p., Banská
Bystrica, ŠL TANAP-u, Vojenské lesy a majetky SR, š. p. a Slovenská lesnícka komora.
Hlavnými centrami Lesníckych dní boli 4 kľúčové regióny: Zvolen, Bratislava, Poprad –
Tatry a Košice. Spolu s nimi prebehol slávnostný program v 27 mestách a obciach Slovenska.
Na podujatiach konaných počas Lesníckych dní sa zúčastnilo viac ako 100 000 ľudí. Pre
informovanie verejnosti bolo distribuovaných viac ako 100 000 ks propagačného materiálu a
tlačovín (plagáty, banery, brožúry, papierové tašky, balóny, samolepky, ceruzky). Pre
podporu informovanosti o projekte Lesníckych dní bola od 31. 3. 2008 spustená webová
stránka www.lesnickedni.sk. Počas trvania Lesníckych dní 2008 ju navštívilo viac ako 32 500
ľudí. Z priebehu podujatia bol vytvorený 15 minútový videozáznam v slovenskej a anglickej
jazykovej mutácii.
Vybrané podujatia Lesníckych dní 2008 so spoluúčasťou NLC:
Levické poľovnícke dni – Lesy SR, š. p., OZ Levice (13. apríl 2008)
Diskusné fórum na tému Indikatívny akčný plán NLP SR (22. apríl 2008)
Slávnostné otvorenie lesníckych dní vo Zvolene (22. apríl 2008)
Deň otvorených dverí v spoločnosti Zvolenská teplárenská, a. s. (22. apríl 2008)
Lesnícky deň v Botanickej záhrade SLŠ Banská Štiavnica (24. apríl 2008)
Lesná pedagogika pre deti ZŠ pri DFN v Banskej Bystrici (24. apríl 2008)
Lesnícky deň na Pustom hrade a Medokýši vo Zvolene (26. apríl 2008)
Bratislava pre všetkých a Lesnícky deň v Bratislave (27. apríl 2008)
Otvorenie sezóny v Lesníckom skanzene vo Vydrove (1. máj 2008)
Sprievodné celoslovenské podujatia Lesníckych dní 2008:
Stromy poznania – vysádzanie „miniarborét“ v areáloch vybraných základných škôl.
Zelená kvapka krvi – bezplatné darovanie krvi milovníkov prírody.
Literárna súťaž s názvom „Môj kamarát les“.
•

Názov: Lesy a lesníctvo – riziká, výzvy, riešenia (medzinárodná konferencia, sekcia
„Celoživotné vzdelávanie a práca s verejnosťou v LH“)
Termín: 3. – 4. september 2008
Miesto konania: Zvolen
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•

Názov: Európsky týždeň lesov
Termín: 20. – 24. október 2008
Miesto konania: Bratislava, Zvolen, Poprad – Tatry, Banská Bystrica, ostatné regióny
Slovenska
Národné lesnícke centrum v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva SR, štátnym
podnikom Lesy SR, Banská Bystrica, Štátnymi lesmi TANAP-u, Mestskými lesmi
v Bratislave a medzinárodným domom umenia pre deti BIBIANA v Bratislave sa zapojili
do výzvy vyhlásenej ministrami jednotlivých členských krajín, zodpovednými za lesníctvo
pri príležitosti konania piatej Ministerskej konferencie o ochrane lesov v Európe
a zorganizovali národné podujatia Európskeho týždňa lesov. Slávnostné otvorenie
Európskeho týždňa lesov sa na Slovensku uskutočnilo dňa 20. októbra 2008 v Bratislave
v priestoroch BIBIANY. V rámci otváracieho ceremoniálu minister pôdohospodárstva
Stanislav Becík pokrstil knižnú publikáciu „Lesy a lesníctvo na Slovensku“, vytvorenú
pod vedením prof. Čabouna z NLC-LVÚ Zvolen a detský kalendár „Práca lesníka očami
detí“. Súčasťou slávnostného otvorenia boli aj tvorivé dielne pre deti bratislavských
základných škôl zamerané na spoznávanie prírody zážitkovým učením a prezentovanie
posolstiev Európskeho týždňa lesov.
Výstavy:
•

Názov: 35. ročník medzinárodného veľtrhu Agrokomplex 2008
Termín: 21. – 25. august 2008
Miesto konania: Výstavisko Agrokomplex Nitra
Národné lesnícke centrum sa na poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu
Agrokomplex prezentovalo formou posterovej prezentácie, zameranej na informovanie
o činnosti Národného lesníckeho centra v oblasti vedy a výskumu, popularizácie vedy a
výskumu a vzdelávacích programov pre rezort pôdohospodárstva.
•

Názov: 11. ročník odbornej lesníckej výstavy LES 2008 /LIGNUMEXPO – LES 2008/
Termín: 30. september – 3. október 2008
Miesto konania: Výstavisko Agrokomplex Nitra
Národné lesnícke centrum sa spolu s Ministerstvom pôdohospodárstva SR, štátnym
podnikom Lesy SR, Banská Bystrica a Štátnymi lesmi TANAP-u zúčastnilo 11. ročníka
odbornej lesníckej výstavy LES 2008 v rámci medzinárodnej výstavy LIGNUMEXPO – LES
2008 v areáli výstaviska AGROKOMPLEX v Nitre.
Národné lesnícke centrum pripravilo pre verejnosť počas veľtrhu niekoľko sprievodných
podujatí:
Prednáška „Indikatívny akčný plán Národného lesníckeho programu“ – NLC – LVÚ Zvolen
(30. október 2008)
Videoprezentácia „Limba v ohrození“ – ŠL TANAP-u (30. október 2008)
Seminár na tému „Novodobé odumieranie smrečín – príčiny a riešenia – NLC – LVÚ Zvolen
(1. október 2008)
Seminár na tému „Nový systém tvorby LHP pre vyhotovovateľov LHP“ – NLC – ÚHÚL
Zvolen (2. október 2008)
Predstavenie nového informačného portálu o lesoch Slovenska „www.forestportal.sk“ – NLC
– ÚLZI Zvolen (3. október 2008)
Zážitkový deň pre deti nitrianskych základných škôl s aktivitami lesnej pedagogiky – NLC –
ÚLPV Zvolen (3. október 2008)
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Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
•

2

Názov: Lesnícka typológia a zisťovanie stavu lesa vo väzbe na trvalo udržateľné
obhospodarovanie lesov (odborný seminár so zahraničnou účasťou)
Termín: 2. – 3. december 2008
Miesto konania: Zvolen

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ČINNOSTI NLC

Údaje o personálnom zabezpečení činnosti NLC sú uvedené v tabuľkách 2.1 – 2.11.
Aktuálny stav počtu a štruktúry zamestnancov v jednotlivých kategóriách k 31. 12. 2008.
Personálne obsadenie a štruktúra zamestnancov NLC
Tabuľka 2.1
Kategória zamestnancov
Zamestnanci spolu
Z toho:
A. Výskumníci
B. Technici a ekvivalentný personál
C. Pomocný personál
Zamestnanci výskumu a vývoja spolu (A+B+C)
D. THZ – vysokoškolsky vzdelaní
E. THZ – stredoškolsky vzdelaní
F. Robotníci

Evidenčný stav
k 31. 12. 2008
315
77
27
3
107
118
61
29

Počty a štruktúra výskumníkov (kategória A)
Tabuľka 2.2
Kategória výskumníkov
Výskumníci spolu
Z toho:
a) vedeckí zamestnanci spolu
VKS I – DrSc.
VKS I – CSc., PhD., Dr.
v tom:
VKS IIa
VKS IIb
b) vedecko-technickí zamestnanci spolu
VTKS I
v tom:
VTKS II
VTKS III
c) ostatní výskumníci s VŠ kvalifikáciou
Vysokoškolskí profesori
Vysokoškolskí docenti
Členovia SAPV
Doktorandi

14

Evidenčný stav
k 31. 12. 2008
77
42
0
1
14
27
2
0
1
1
33
2
5
60
23
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Počty a štruktúra technického a ekvivalentného personálu (kategória B)
Tabuľka 2.3
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

Evidenčný stav
k 31. 12. 2008
27
0
24
0
3

Počty a štruktúra pomocného personálu (kategória C)
Tabuľka 2.4
Kategória a rozloženie pomocného personálu
Pomocný personál spolu
a) manažéri a admin. personál spolu
úsek riaditeľa (vedenia)
vedeckovýskumný úsek
v tom:
hospodársko-technický úsek
účelové zariadenia
b) robotnícke profesie spolu
úsek riaditeľa (vedenia)
vedeckovýskumný úsek
v tom:
hospodársko-technický úsek
účelové zariadenia
Z pomocného personálu zamestnanci s VŠ kvalifikáciou

Evidenčný stav
k 31. 12. 2008
3
0
3
2
1
0

Prehľad o vedeckej výchove a zvyšovaní kvalifikácie zamestnancov v roku 2008
Tabuľka 2.5
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:

Počet
23
6
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 2008
Tabuľka 2.6
Charakter činnosti
Odborné činnosti spolu
Výskum
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 profesijných organizáciách
Činnosti z delegovaných poverení v medzinárodných organizáciách
Ostatné činnosti
Dovolenky, sviatky, celodenné náhrady mzdy
Práceneschopnosť
Spolu

Kapacita
FTE
%
80,10
81,11
40,68
41,19
4,88
4,94
35,8
36,25
2,16
2,19
6,16
6,24
1,29
1,32
8,06
8,16
0,25
0,25
1,86
1,88
17,42
17,64
0
0
1,83
1,85
0,39
0,39
17,00
17,22
1,65
1,67
98,75
100,00

Prehľad o platových pomeroch zamestnancov výskumu a vývoja (kategória A, B, C)
v roku 2008
Tabuľka 2.7

Kategória
zamestnancov
podľa kvalifikácie

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

Priemerný
Priemerný
Priemerný
mesačný plat za
mesačný základný
mesačný základný
celý uplynulý rok
Počet
plat s príplatkami
plat
vrátane
zamestnancov
december 2008
príplatkov a
k 31. 12. 2008 december 2008
(bez odmien)
odmien
Sk ( €)
0
1
29 520 (979,89) 47 520 (1 577,38) 37 665 (1 250,25)
14
29 270 (971,59) 35 210 (1 168,76) 42 390 (1 407,10)
27
22 340 (741,56)
26 550 (881,30) 35 300 (1 171,75)
0
1
23 860 (792,01)
26 360 (875,00) 29 400 (975,91)
1
23 860 (792,01)
25 860 (858,40) 30 340 (1 007,11)
33
19 670 (652,93)
22 820 (757,49) 25 190 (836,16)
27

13 810 (458,41)

17 620 (584,88)

18 330 (608,45)

3

10 490 (348,21)

12 030 (399,33)

13 350 (443,14)
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Prehľad o platových pomeroch ostatných zamestnancov (kategória D, E, F) v roku 2008
Tabuľka 2.8
Priemerný
Priemerný
mesačný plat za
mesačný
Priemerný mesačný
základný plat celý uplynulý rok
Počet
základný plat
vrátane
s príplatkami
zamestnancov
december 2008
príplatkov a
december 2008
k 31. 12. 2008
odmien
(bez odmien)
Sk (€)

Kategória
zamestnancov
podľa kvalifikácie

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

118

16 070 (533,43)

23 370 (775,75)

27 660 (918,15)

61

12 870 (427,21)

18 350 (609,11)

20 640 (685,13)

29

10 450 (346,88)

12 730 (422,56)

15 030 (498,91)

Prehľad o platových pomeroch zamestnancov NLC v roku 2008
Tabuľka 2.9
Platová
trieda

Počet
zamestnancov
k 31. 12. 2008

Priemerný mesačný
základný plat
december 2008

1

13

9 500 (315,35)

Priemerný mesačný plat za celý
rok 2008 vrátane príplatkov
a odmien
(Sk)
10 710 (355,51)

2

3

9 830 (326,30)

12 950 (429,87)

3

3

10 220 (339,25)

14 340 (476,01)

4

4

10 820 (359,16)

15 580 (517,17)

5

6

11 240 (373,10)

16 170 (536,75)

6

4

12 480 (414,27)

18 470 (613,10)

7

54

12 670 (420,57)

19 630 (651,60)

8

30

13 510 (448,45)

19 780 (656,58)

9

20

14 990 (497,58)

22 810 (757,16)

10

43

16 380 (543,72)

23 150 (768,44)

11

74

17 100 (567,62)

27 034 (897,37)

12

49

20 440 (678,49)

32 800 (1 088,77)

13

12

26 570 (881,97)

44 760 (1 485,76)
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Veková štruktúra zamestnancov NLC, stav k 31. 12. 2008 (fyzický stav)
Tabuľka 2.10
Úsek nám.
NLC – LVÚ NLC – ÚLPV NLC – ÚLZI NLC – ÚHÚL
Spolu
GR pre
Zvolen
Zvolen
Zvolen
Zvolen
ekonomiku
Vek
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
spolu
spolu
spolu
spolu
spolu
spolu
spolu
ženy
ženy
ženy
ženy
ženy
ženy
ženy
do 25
1
1
3
3
1
7
2
25 - 34
1
1
9
5
23
5
8
5
14
2
1
56
18
35 - 44
1
1
19
16
32
10
5
2
26
11
4
2
87
42
45 - 54
9
6
30
23
29
13
3
2
24
10
10
2
105
56
55 - 64
3
19
4
15
2
4
1
8
3
4
53
10
65 a viac
2
2
3
7
0
Spolu
17
9
82
48
105
31
20
10
72
26
19
4
315
128
Úsek GR

Prehľad o pohybe zamestnancov stav k 31. 12. 2008
Tabuľka 2.11
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
8
3
6
1
1
16
4
2
19
22
41

Uvoľnení pracovníci
Dôvod ukončenia pracovného pomeru
z toho
Spolu
Výpoveď
Výpoveď
konkurzom
Dôchodok
Iný
organizácie
zamestnanca
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

3
1
3
3
8
6
1
10
15
25

–
–
–
–
–
–
1
–
–
1
1

–
–
–
–
–
1
3
–
–
4
4

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

3
1
3
3
7
2
1
10
10
20
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HOSPODÁRENIE V ROKU 2008 A MAJETOK ŠTÁTU V SPRÁVE NLC
K 31. 12. 2008

Ministerstvo pôdohospodárstva SR (MP SR) uzatvorilo s Národným lesníckym centrom
(NLC) na rok 2008 kontrakt č. 5267/2007-710, predmetom ktorého bolo finančné
zabezpečenie stanovených úloh v celkovom objeme 175 849 tis. Sk zaradených
do jednotlivých programov (veľkoplošná ochrana lesov, výskum na podporu trvalo
udržateľného lesného hospodárstva, odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo,
rozvoj hospodárskej úpravy lesa, vyhotovenie lesných hospodárskych plánov, monitoring
lesov ohrozených požiarmi, vzdelávanie). V priebehu roka 2008 boli úlohy NLC upresňované
a dopĺňané o nové činnosti, napr. štátne štatistické zisťovania, vypracovanie krátkodobých a
strednodobých prognóz ako podklad pre rozhodovacie procesy, úlohy súvisiace
s revitalizáciou smrečín a ochranou smrekových porastov, riešenie webových aplikácií
a služieb pre poskytovanie údajov z geodatabáz NLC atď. Uvedené zmeny boli
uskutočňované vo forme dodatku č. 1 ku kontraktu v celkovej sume 20 000 tis. Sk. Dodatkom
č. 2 ku kontraktu bola celková hodnota prác určená na realizáciu činností v rámci kontraktu
na rok 2008 znížená o 3 %, teda o 5 875 tis. Sk, čím celková hodnota kontrahovaných úloh
na rok 2008 bola stanovená vo výške 189 974 tis. Sk.
Všetky uvedené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu boli rozpísané
v programovej štruktúre a v plnom rozsahu zaslané pre potreby NLC, ich rozpis podľa
programov je uvedený v tabuľke 3.1.
Príjmy zo štátneho rozpočtu boli použité na výdavky stanovené v rozpočte. Čerpanie
rozpočtu sa realizovalo v objeme 189 974 tis. Sk, t. j. na 100 % z upraveného rozpočtu.
Uvedený rozpočet tvoril súčasť celkových výnosov NLC za rok 2008, ktorých celkový
objem dosiahol výšku 349 826 tis. Sk. Okrem príspevku zo štátneho rozpočtu výnosy NLC
tvorili prostriedky z Agentúry na podporu výskumu a vývoja, z Európskeho spoločenstva,
z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, z kooperačných projektov, prostriedky určené
pre lesné hospodárske plány (LHP), znalecké posudky, výnosy z uzatvorených zmlúv o dielo
na zabezpečovanie rôznych činností vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny, zahraničné projekty
a ostatné príjmy.
Prehľady o výnosoch z hľadiska konkrétnych činností a podľa ekonomického druhu
tržieb sú uvedené v tabuľkách 3.2 a 3.3.
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. Prehľad nákladov podľa nákladových druhov je uvedený v tabuľke 3.4 a
analýzu nákladov vynaložených podľa plnenia programov, resp. činností uvádza tabuľka 3.5.
Celkovými dosiahnutými výsledkami hospodárenia v rozpočtovom roku 2008 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. 2008 boli vo výške 349 826
tis. Sk, náklady vo výške 339 859 tis. Sk, z toho vyplývajúci hospodársky výsledok bol zisk
vo výške 9 967 tis. Sk.
Národné lesnícke centrum je štátna príspevková organizácia a spravuje majetok, ktorého
vlastníkom je štát. Organizácia vznikla k 1. 1. 2006 splynutím troch štátnych príspevkových
organizácii (Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen, Lesoprojektu Zvolen a Ústavu
pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen) vrátane
majetku štátu, ktorý uvedené organizácie spravovali v predchádzajúcich obdobiach. Prehľad
o stave dlhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2008 je uvedený
v obstarávacích cenách v tabuľke 3.6, ktorej súčasťou sú aj obežné aktíva NLC.
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V priebehu rozpočtového roka 2008 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 3.7.
Organizácia nemá žiadne prijaté ani poskytnuté úvery a finančné výpomoci.
Pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov sú zachytené v evidenciách.
Priebežne sledované a nevyrovnané vzťahy po lehote splatnosti sú upomínané a odovzdávané
na riešenie právnemu referátu NLC.
Vyhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v r. 2008 (v Sk)
Tabuľka 3.1
Ukazovateľ
Bežný transfer (641 001) celkom
z toho:
program 08V0202
Rozvoj hospodárskej úpravy lesa

program 08V0203
Vyhotovenie lesných hospodárskych plánov

program 08V0204
Monitoring lesov ohrozených požiarmi

program 08V0205
Veľkoplošná ochrana lesov

program 08V0301
Výskum na podporu trvalo udržateľného lesného hospodárstva

program 08V0302
Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo

program 0900102
Vzdelávanie

Pôvodný
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

175 849 000

189 974 000

189 974 000

37 181 000

37 041 000

37 041 000

58 768 000

56 268 000

56 268 000

5 700 000

7 700 000

7 700 000

4 500 000

20 000 000

20 000 000

32 700 000

34 700 000

34 700 000

32 500 000

27 640 000

27 640 000

4 500 000

4 125 000

4 125 000

1 200 000

1 200 000

1 300 000

1 300 000

program 0900401
Pôdohospodársky informačný systém

program 0900501
Štatistické zisťovanie

v rámci transferu - záväzné limity
Kapitálové výdavky (721 001)
* APVV – Agentúra na podporu výskumu a vývoja
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Prehľad o výnosoch ústavu v roku 2008 (v tis. Sk)
Tabuľka 3.2

Plán
Položka*
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
**

Skutočnosť

Celkom

ŠR

Celkom

ŠR

37 041
56 268
7 700
20 000
34 700
27 640
4 125
1 200
1 300
10 268
16 831
3 728
415
56 979
34 579
312 774

37 041
56 268
7 700
20 000
34 700
27 640
4 125
1 200
1 300

37 041
56 268
7 700
20 000
34 700
27 640
4 125
1 200
1 300
7 955
14 961
3 661
704
51 617
80 954
349 826

37 041
56 268
7 700
20 000
34 700
27 640
4 125
1 200
1 300

189 974

189 974

Štruktúra výnosov
VTP

Bežný
transfer

Ostatná
hlavná
činnosť

Podnikateľská
činnosť

37 041
56 268
7 700
20 000
34 700
27 640
4 125
1 200
1 300

189 974

7 955
14 961
3 661
704
51 617
80 954
159 852

* – 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

Ostatné
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Rozbor výnosov za rok 2008
Tabuľka 3.3
Položka
v tis. Sk
349 826
Výnosy celkom – hlavná činnosť
výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
189 974
tržby za vlastné výkony a tovar
81 630
tržby z predaja majetku
50 284
zúčtovanie rezerv
2 566
z toho:
ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
9 879
finančné výnosy
36
výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov
15 457
verejnej správy a mimo verejnej správy
Výnosy celkom – podnikateľská činnosť (špecifikovať podľa hlavných druhov)
z toho:
Výnosy celkom za hlavnú a podnikateľskú činnosť

349 826

Rozbor nákladov NLC za rok 2008 a hospodársky výsledok
Tabuľka 3.4
Položka
Náklady celkom
Spotrebované nákupy
v tom:
spotrebovaný materiál
Služby
opravy a udržiavanie
cestovné
v tom:
náklady na reprezentáciu
ostatné služby
v tom:
Osobné náklady
mzdové
v tom:
sociálne poistenie
sociálne náklady
Dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Odpisy, rezervy, opravné položky
Finančné náklady
Výnosy celkom
Hospodársky výsledok - zisk
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v tis. Sk
339 859
22 808
16 338
111 275
3 418
5 351
85
102 421
134 293
95 998
33 482
4 813
7 395
35 649
26 354
2 085
349 826
+ 9 967
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Prehľad o nákladoch NLC v roku 2008 (v tis. Sk)
Tabuľka 3.5
Položka*
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
LHP, zmluvy o dielo, ZnP
Kooperácie
Ostatné
**
•
**
BT
LHP
ZnP

Plán
celkom

Skutočnosť
celkom

37 041
56 268
7 700
20 000
34 700
27 640
4 125
1 200
1 300
10 268
16 831
3 728
56 979
415
34 579
312 774

38 126
57 453
8 248
20 518
35 256
36 932
4 577
1 201
1 448
8 648
11 768
2 906
66 991
518
45 269
339 859

Z toho ŠR
37 041
56 268
7 700
20 000
34 700
27 640
4 125
1 200
1 300

189 974

Priamy
materiál
1 074
307
115
1 137
1 622
1 525
97
52
7
431
705
74
3 479
336
737
11 698

Štruktúra nákladov
Priame
Ostatné priame
Režijné
mzdy
náklady
náklady spolu
16 035
8 393
12 624
1 517
54 297
1 332
388
7 409
336
5 899
6 688
6 794
12 958
9 003
11 673
11 120
12 059
12 228
1 973
991
1 516
558
193
398
681
281
479
3 228
3 371
1 618
4 284
6 063
716
797
1 567
468
13 641
27 962
21 909
72
82
28
2 271
42 261
73 151
140 630
114 380

– 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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Prehľad o stave majetku NLC k 31. 12. 2008
Tabuľka 3.6
Položka
Dlhodobý hmotný majetok spolu (v obstarávacej cene)
pozemky
budovy, haly a stavby
z toho:
stroje, prístroje a zariadenia
dopravné prostriedky
iný hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (v obstarávacej cene)
software
z toho:
iný nehmotný majetok
Obstaranie dlhodobého majetku (nezaradeného)
Poskytnuté preddavky
Obežný majetok spolu
zásoby (v obstarávacej cene)
z toho:
pohľadávky (v obstarávacej cene)
finančný majetok

v tis. Sk
362 499
25 925
160 034
131 925
41 021
3 594
34 136
33 471
665
279
0
104 688
1 796
23 473
79 419

Kapitálové výdavky NLC v roku 2008 (v tis. Sk)
Tabuľka 3.7
Ukazovateľ
Pozemky
Stavebné investície
Strojové investície
dopravné prostriedky
ostatné zariadenia
v tom:
výpočtová technika
laboratórne zariadenia
Ostatné investície
Nehmotné investície
v tom:
software
Kapitálové výdavky spolu

Výdavky
Celkom

Zdroje
štátny rozpočet vlastné

3 475
6 876

3 475
6 497

1 970
4 191
715

1 970
3 812
715

5 510
5 510
15 861

5 510
5 510
15 482
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379

379

379
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4

PLNENIE STANOVENÝCH CIEĽOV PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY

4.1

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

Účastník programu/podprogramu/prvku: Národné lesnícke centrum
Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška schváleného rozpočtu (v tis. Sk):
32 700
Výška upraveného rozpočtu (v tis. Sk):
34 700
Zámer: Aplikovateľný výskum a vývoj podporujúci udržateľné lesné hospodárstvo a výkon
štátnej správy v intenciách zákona o lesoch
Cieľ:
I. V roku 2008 spracovaním 15 odborných prác vytvoriť systém hodnotenia a oceňovania
funkcií lesov a spoločenstiev drevín v krajine z hľadiska ich multifunkčného využívania
v podmienkach rôznej formy vlastníctva lesov.
II. V roku 2008 spracovaním 20 odborných prác vypracovať návrh systému adaptačných
a mitigačných opatrení na zmiernenie dôsledkov klimatickej zmeny na lesy SR.
III. V roku 2008 publikáciou 20 odborných prác naformulovať modely a zásady hospodárenia
pre lesné porasty nepôvodných smrečín s rôznym stupňom hynutia s cieľom ich trvalo
udržateľného obhospodarovania a plnenia všetkých požadovaných funkcií.
Merateľný ukazovateľ:
1. Počet odborných prác
2. Počet odborných prác
3. Počet odborných prác
Typ
Hodnota
ukazovateľa
k cieľom 1 a 2

Výstup
(cieľ)

Tabuľka 4.1
Merná
jednotka

ks

Báza
rok

Rok
Hodnota

Báza

2008

1.
2.
3.

Plánovaná
hodnota

15,0
20,0
20,0

1.
2.
3.

Skutočná
hodnota

26,0
27,0
30,0

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
Plánované výstupy – počty publikovaných prác – boli vo všetkých troch cieľoch
výrazne prekročené. Súvisí to s pokročilým štádiom riešenia úlohy „Výskum, klasifikácia a
uplatňovanie funkcií lesa v krajine“, ukončením riešenia úlohy výskumu a vývoja „Vplyv
globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska“ v roku 2007 a úlohy „Rekonštrukcie
nepôvodných lesných spoločenstiev ohrozených zmenou prírodných podmienok (najmä
klímy) na ekologicky stabilnejšie ekosystémy“ v roku 2008. NLC okrem toho bolo v roku
2008 spracovateľom viacerých odborných materiálov v súvislosti s uznesením vlády SR
č. 990/2007 k správe o zdravotnom stave lesov.
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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):
32 500
Výška upraveného rozpočtu (v tis. Sk):
27 640
Zámer: Odborná pomoc podporujúca udržateľné lesné hospodárstvo a výkon štátnej správy
v intenciách zákona o lesoch
Cieľ:
I. V roku 2008 preveriť 450 ha lesných škôlok (LŠ) z hľadiska genofondu lesných drevín.
II. V roku 2008 prekontrolovať 90 % lesných pozemkov z hľadiska pôsobenia škodlivých
činiteľov v lesných ekosystémoch.
III. V roku 2008 odobrať a vyhodnotiť vzorky zo 119 monitorovacích plôch na sledovanie
zdravotného stavu lesov.
IV. V roku 2008 spracovať 15 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.

Tabuľka 4.2
Rok
Hodnota

Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2008
450,0
90,0
119,0
15,0
450,0
90,0
119,0
23,0

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
K cieľu I.: Plánovaná výmera preverených lesných škôlok bola dodržaná.
K cieľu II.: V roku 2008 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 III.: V roku 2008 sa vykonalo zisťovanie stavu lesa na 119 pokusných plochách
na monitorovacej sieti I. a II. úrovne v SR (vrátane odberu, analýz a hodnotení vzoriek
rôznych zložiek lesných ekosystémov). Činnosť je súčasťou dlhodobého európskeho systému
monitorovania lesov, realizuje sa v súlade s európskymi i národnými prioritami v oblasti
lesníctva i životného prostredia (Akčný plán – FAP).
K cieľu IV.: V roku 2008 sa vypracovali nasledujúce koncepčné a strategické materiály
hodnotiace stav LH:
− Správa o riešení systému integrovaných ekologických a ekonomických účtov pre LH SR
v roku 2008;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
4.3

Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2008;
Report on the status of forestry in the Slovak Republic 2008 – Green Report;
Stratégia rozvoja lesníctva;
Indikatívny akčný plán Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky;
Pripomienky k návrhu zákona o ochrane prírody a starostlivosti o krajinu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov;
Kvantifikácia finančného dopadu navrhovaných úprav zákona č. 582/2004 Z. z.
na rozpočty správcov dane (obce);
Podklady k Národnej správe Global Forest Resources Assessment 2010 (GFRA 2010);
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zrušení klasifikácie surového dreva;
Stanovisko k nariadeniu Rady a Európskeho parlamentu, ktorým sa ustanovujú povinnosti
hospodárskych subjektov pri uvádzaní dreva a produktov z dreva na trh;
Stanovisko k Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT, Bali 2001);
Prehľad zákonov, vyhlášok a noriem, týkajúcich sa ťažby, dodávky a predaja dreva;
Príčiny exportu dreva na Slovensku;
Podklady pre národnú správu o TUOL na Slovensku (údaje o jednotlivých indikátoroch
k 31. 12. 2007).
Program/podprogram/prvok: 08V0202 Rozvoj hospodárskej úpravy lesa

Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška schváleného rozpočtu (v tis. Sk):
38 181
Výška upraveného rozpočtu (v tis. Sk):
37 041
Zámer: Lesy obhospodarované na princípe trvalej udržateľnosti, zabezpečujúce produkčné a
mimoprodukčné funkcie
Cieľ:
I. V roku 2008 vykonať komplexné zisťovanie stavu lesa na výmere 188,8 tis. ha lesných
pozemkov pre účely rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov.
II. V roku 2008 spracovať podklady pre vyhotovovateľov lesných hospodárskych plánov
(LHP) na 195,2 tis. ha lesných pozemkov určených na rozpracovanie LHP v roku 2008.
III. V roku 2008 vykonať tvorbu, spracovanie a archiváciu štátneho mapového diela
s tematickým (TŠMD) obsahom lesného hospodárstva na výmere 195,2 tis. ha lesných
pozemkov.
Merateľný ukazovateľ:
1. Plocha lesných pozemkov v tis. ha
2. Preverená plocha lesných pozemkov v tis. ha
3. Plocha lesných pozemkov v tis. ha
Typ
Hodnota
ukazovateľa
Výstup

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

Báza rok
Báza
1.
2.
3.
1.
2.
3.
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Tabuľka 4.3
Rok
Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2008
188,8
195,2
195,2
188,8
195,2
195,2
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Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
K cieľu I.: Vonkajšie zisťovania boli ukončené do konca novembra 2008. Podklady
pre vyhotoviteľov plánov boli odovzdané v termíne do konca februára 2008. Zásadné
pripomienky neboli počas konaní pre vyhotovenie LHP vznesené. Priebežne boli dopĺňané
chýbajúce modely hospodárenia pre dokončované LHP na požiadanie vyhotoviteľov.
Rozpracoval sa aj nový systém tvorby modelov hospodárenia, aby sa zabezpečila
automatizácia a predišlo sa potrebe neustáleho dopĺňania modelov z dôvodu zmeny hodnôt
identifikátorov aktualizovaných zariaďovateľom. Ku koncu roku sa už dopĺňali modely
hospodárenia na základe zmien zistených pri taxačných prácach v roku 2008.
K cieľu II.: Podklady pre vyhotoviteľov plánov boli odovzdané podľa ich objednávky
v termíne do konca februára 2008 a to:
− mapové náležitosti (v digitálnej a analógovej forme);
− súbory dát z aktualizovaného LHP;
− súbory dát z tabuľky plochovej (TP);
− aktualizovaný zápisník;
− softvér pre záznam údajov z LHP (LHPtax);
− softvér pre vyhotovenie TP;
− ostatné podľa požiadaviek vyhotoviteľov LHP.
Zásadné pripomienky neboli počas konaní pre vyhotovenie LHP vznesené. Drobné
zmeny boli vykonané z dôvodu požiadaviek orgánov štátnej správy.
K cieľu III.: Plnenie cieľa bolo zamerané hlavne na zber, spracovanie a poskytovanie
jednotných geopriestorových údajov so zameraním na les a hospodárenie v lese, podrobnejšie
zisťovanie (mapovanie) dôležitých prvkov a zmien v lese pre potreby aktualizácie
geopriestorovej databázy informačného systému lesného hospodárstva (IS LH) a tvorbu LHP.
V rámci plnenia cieľu boli vykonané hlavne tieto činnosti:
− kontrola lesníckej digitálnej mapy (LDM) a overenie kartografickej správnosti
u vyhotoviteľov LHP;
− vydávanie mapových podkladov, leteckých snímok a ortofotomáp pre vyhotovenie LHP
2008;
− vyhotovenie fotogrametrických projektov na 2 066 leteckých meračských snímkach
(LMS);
− predvyhodnotenie lesníckej situácie na 31 LHC = 195,2 tis. ha LP, dovyhodnotenie
na základe klasifikovaných snímok na 28 LHC = 650 modelov LMS;
− vyhotovenie pracovných ortofotomáp na 31 LHC = 1 534 mapových listov (ML) štátneho
mapového operátu (ŠMO) 1:5 000 = 4 402 km2 katastrálnej výmery;
− tlač provizórnych máp a kontrola výtlačkov kartografických originálov;
− porovnanie stykov hraníc medzi jednotlivými vyhotoviteľmi LHP v rámci tvorby
súvislého TŠMD LH;
− rozpracovanie súvislej bezošvej mapy pre tlač TŠMD LH na 192,1 tis. ha LP
na katastrálnej výmere 4 536 km2;
− tlač súvislého TŠMD LH.
4.4

Program/podprogram/prvok:
plánov

08V0203

Vyhotovenie

Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška schváleného rozpočtu (v tis. Sk):
58 768
Výška upraveného rozpočtu (v tis. Sk):
56 268
Zámer: Vyhotovenie lesných hospodárskych plánov
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Cieľ:
I. V roku 2008 dopracovať 67 lesných hospodárskych plánov (LHP) pre výmeru 191,3 tis.
ha lesných pozemkov rozpracovaných v roku 2007.
II. V roku 2008 rozpracovať 75 lesných hospodárskych plánov (LHP) pre výmeru 195,2 tis.
ha lesných pozemkov.
Merateľný ukazovateľ:
1. Počet lesných hospodárskych plánov
2. Počet lesných hospodárskych plánov
Typ

Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

počet v ks

Tabuľka 4.4
Báza rok
Báza
1.
2.
1.
2.

Rok
Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota k
31.12.2008

2008
67,0
75,0
67,0
72,0

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
K cieľu I.: K 31. 12. 2008 bolo príslušnými krajskými lesnými úradmi vydaných
67 rozhodnutí o schválení LHP s celkovou výmerou lesných pozemkov 192,1 tis. ha, ktoré
k tomuto termínu všetky nadobudli právoplatnosť.
K cieľu II.: V roku 2008 sa rozpracovalo 72 LHP na celkovej výmere 196,2 tis. ha. Nižší
počet rozpracovaných LHP oproti plánu vyplýva zo skutočnosti, že niektoré lesné celky
pre obnovu LHP v roku 2008 boli vytvorené spojením viacerých bývalých užívacích celkov,
pričom celková výmera pre obnovu LHP je splnená, resp. prekročená. V prvej polovici roka
bola na základe zmlúv uzatvorených medzi NLC a vyhotovovateľmi LHP vykonaná prvá
etapa vyhotovenia LHP (vypracovanie a prerokovanie správy o hospodárení a požiadavkách
na vypracovanie pokynov na vyhotovenie plánu, vyhotovenie protokolu obsahujúceho pokyny
na vyhotovenie plánu, začiatok terénnych prác – tvorba opisu porastov a plánu hospodárskych
opatrení). V druhej polovici roka prebiehali práce na vyhotovení LHP v súlade s etapizáciou
prác podľa zmlúv o vyhotovení LHP uzavretých medzi vyhotovovateľmi LHP a verejným
obstarávateľom Národným lesníckym centrom.
4.5

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

Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška schváleného rozpočtu (v tis. Sk):
5 700
Výška upraveného rozpočtu (v tis. Sk):
7 700
Zámer: Lesy obhospodarované na princípe trvalej udržateľnosti, zabezpečujúce produkčné a
mimoprodukčné funkcie
Cieľ: V roku 2008 v rámci leteckého monitoringu lesov zrealizovať 800 letových hodín
v období zvýšeného rizika vzniku lesných požiarov.
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Merateľný ukazovateľ:
1. Počet letových hodín

Tabuľka 4.5
Merná
jednotka

Typ

Báza rok

Hodnota
ukazovateľa

Báza
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

1.
Výstup

Rok
Hodnota

ks
1.

2008
800,0
751,5

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
Letecký monitoring lesov ohrozených požiarmi bol zabezpečovaný v súlade s § 55
ods. 1 písm. k) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a bol
realizovaný v období od 24. 4. 2008 do 20. 10. 2008. Z tohto počtu bolo 112 letových dní a
102 bezletových dní – nelietalo sa pre zlé poveternostné podmienky, alebo pre nízky index
nebezpečenstva požiaru, čo bolo okrem vyššej vysúťaženej ceny za letovú hodinu, tiež
príčinou nesplnenia plánovaného počtu letových hodín. Celkovo sa uskutočnilo 173 letov a
nalietalo sa 751,5 hodín. Výsledkom leteckého monitoringu bola identifikácia 970
kontrolovaných a 50 nekontrolovaných ohnísk – spolu 1 020 ohnísk. Lety boli vykonávané
z dvoch staníc leteckej požiarnej služby (LPS) – Nitra a Lučenec. Lokalizácia a prípadná
likvidácia požiarov sa realizovala v úzkej súčinnosti s Okresným riaditeľstvom hasičského a
záchranného zboru.
4.6

Program/podprogram/prvok: 08V0205 Veľkoplošná ochrana lesov

Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška schváleného rozpočtu (v tis. Sk):
4 500
Výška upraveného rozpočtu (v tis. Sk):
20 000
Zámer: Lesy obhospodarované na princípe trvalej udržateľnosti, zabezpečujúce produkčné a
mimoprodukčné funkcie
Cieľ: V roku 2008 ochrániť 2 tis. ha lesov pred pôsobením biotických škodcov.
Merateľný ukazovateľ:
1. Počet tis. ha
Typ

Tabuľka 4.6
Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa

Báza rok

Hodnota

Báza
1.

Výstup

Rok

ks
1.

Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2008
2,0

453,6

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
Z dôvodu plnenia uznesenia vlády SR č. 990/2007 k správe o zdravotnom stave lesov
bolo potrebné riešiť najmä situáciu v smrekových porastoch na Slovensku. V rámci rozpočtu
kapitoly MP SR došlo k navýšeniu finančných prostriedkov na program „Veľkoplošná
ochrana lesov“ pričom sa zvýšil rozsah úlohy. V roku 2008 sa „Veľkoplošná ochrana lesov“
realizovala prostredníctvom vypracovania projektov na ochranu lesov pred pôsobením
biotických škodcov. Išlo o vypracovanie Krátkodobých a strednodobých prognóz vývoja
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hynutia smrečín v regiónoch Kysuce – Orava (na výmere 139 460 ha), Spiš (na výmere
51 355 ha), Rudohorie (na výmere 55 183 ha) a Centrálne Karpaty (207 652 ha) čo spolu
predstavuje projekty pre výmeru 453 650 ha. Okrem toho sa vypracovali projekty (zásady,
rámcové smernice) pre revitalizáciu smrečín pre vlastníkov lesa pre vyššie uvedené regióny a
výmery.
4.7

Program/podprogram/prvok: 0900102 Vzdelávanie – NLC

Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška schváleného rozpočtu (v tis. Sk):
4 500
Výška upraveného rozpočtu (v tis. Sk):
4 125
Zámer: Vzdelávanie pracovníkov pre oblasť lesného hospodárstva
Cieľ:
I. V roku 2008 zrealizovať 90 certifikovaných vzdelávacích aktivít pre oblasť lesného
hospodárstva.
II. V roku 2008 podporiť poradenský systém formou tvorby správ a informačných materiálov
v počte 30 kusov.
Merateľný ukazovateľ:
1. Počet vzdelávacích akcií
2. Počet správ a informačných materiálov
Typ

Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

počet

Tabuľka 4.7
Báza rok
Báza
1.
2.
1.
2.

Rok
Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2008
90,0
30,0
90,0
30,0

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
K cieľu I.: V rámci cieľa I. sa realizovali najmä nasledujúce aktivity:
− tvorba, inovácia vzdelávacích projektov s dôrazom na zvýšenie prístupnosti, motivácie a
informovanosť zamestnancov v lesnom hospodárstve – akreditácia vzdelávacích projektov
na Ministerstve školstva SR, vytvorenie prehľadnej ponuky vzdelávania
na www.nlcsk.org a www.forestportal.sk;
− preverenie odborných vedomostí v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov, vyhlášky č. 441/2006 Z. z. o skúške odbornej spôsobilosti
na vyhotovenia LHP, č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi, č. 571/2004 Z. z.
o zdrojoch lesného reprodukčného materiálu;
− realizácia celkovo 90 akreditovaných akcií ako napr. špecializačné kurzy manažmentu,
personálny manažment, tréningové programy, špecifické vzdelávacie programy pre rozvoj
vidieka, školenia zamerané na zavádzanie informačných technológií do lesníckej
prvovýroby, projektovanie ťažby, manažment lesných porastov v zmenených
ekologických podmienkach, škodlivé činitele ovplyvňujúce aktuálne hospodárenie
v smrečinách so zameraním na podkôrny a drevokazný hmyz, lesný reprodukčný materiál
a pestovná činnosť v lesníctve, technológia výroby biomasy, sortimentácia a manipulácia
drevnej hmoty, environmentálne minimum a pod.
K cieľu II.: V rámci cieľa II. sa realizovali najmä nasledujúce aktivity:
− vytvorenie zložky „PORADENSTVO“ na www.nlcsk.org , www.forestportal.sk;
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− v rámci vytvorenej zložky PORADENSTVO na príslušných www stránkach boli
pravidelne aktualizované informačné materiály pre poradcov vo forme správ a platných
všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku lesného hospodárstva;
− v intenciách zámerov vlády a Sekcie lesníckej MP SR boli vypracované informačné
materiály pri príležitosti odborných seminárov, ktoré boli odovzdávané účastníkom
seminárov a budú v roku 2009 sprístupnené aj na www stránkach;
− v spolupráci so Sekciou lesníckou MP SR bol vytvorený celoštátny zoznam držiteľov
OLH, ktorý je uverejnený na www.mpsr.sk, www.nlcsk.org;
− v spolupráci s Agroinštitútom Nitra, Pôdohospodárskou platobnou agentúrou bol
uverejnený zoznam poradcov v LH na príslušných webových stránkach.

5

ZHODNOTENIE AKTIVÍT NLC

5.1

Štátne programy vedy a výskumu

V rámci štátnych programov vedy a výskumu neboli v roku 2008 na NLC riešené
žiadne projekty.
5.2

Výskumné úlohy financované rezortom

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Gestori za MP SR:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Výskum, klasifikácia a uplatňovanie funkcií lesa v krajine
NLC – LVÚ Zvolen
prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.
Ing. Tomáš Šimúth, Ing. Pavol László
2006 – 2009
9 300 tis. Sk (308,7 tis. €)
9 333 tis. Sk (309,8 tis. €)

Úloha výskumu a vývoja sa člení na tri čiastkové úlohy:
ČÚ 01 – Výskum a klasifikácia funkcií lesov a ich využívania v krajine
ČÚ 02 – Výskum metód a postupov ekonomického hodnotenia funkcií lesa
ČÚ 03 – Implementácia systematiky, hodnotenia a oceňovania funkcií lesa v riadiacom,
legislatívnom a plánovacom procese
Na základe trojročného spoločného riešenia problematiky funkcií lesov a mimo les
rastúcich drevín bola vytvorená základná koncepcia rozvoja a využívania funkcií lesov
na Slovensku.
V rámci koncepcie sú uvedené základné informácie, z ktorých koncepcia rozvoja a
využívania funkcií lesov na Slovensku vychádza. Je to predovšetkým ponímanie funkcií
lesov. Podľa ekologického (ekosystémového) prístupu, ktorý pri našom riešení
uprednostňujeme, les nie je schopný plniť spoločnosťou požadované funkcie ako služby, ale
ľudská spoločnosť by mala byť schopná čo najoptimálnejšie využívať jeho funkcie, ktoré
chápeme ako vplyvy na jednotlivé zložky ekosystému.
Ďalej je vysvetlený dôvod nového členenia funkcií lesov, ďalšia predstava rozvoja
lesného hospodárstva s ohľadom na funkcie lesov a objasnená je aj problematika
kategorizácie funkcií lesov. Na záver tejto koncepcie je naznačená problematika ekonomiky
využívania funkcií lesov.
ČÚ 01 – Výskum a klasifikácia funkcií lesov a ich využívania v krajine
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.
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V roku 2008 bolo vytvorené systémové riešenie metodologického prístupu k funkciám
lesov a ich členenie. Vysvetlené boli aj širšie súvislosti, z ktorých sa pri riešení vychádza, ako
napr. zmysel a praktický význam štruktúry a ekologickej stability lesa.
Na základe ekosystémového prístupu k funkciám lesov bolo vytvorené triedenie funkcií
lesov, mimo les rastúcich drevín a ich spoločenstiev v krajine. Komplex uvedených funkcií,
chápaných ako komplex vplyvov, môže skupina ľudí, jednotlivci, alebo aj ľudská spoločnosť
v konkrétnych podmienkach parciálne, alebo integrovane využívať na hospodárske, alebo
sociálne účely. Možnosti integrovaného využitia funkcií drevín a ich spoločenstiev sú
spracované prehľadnou formou.
Experimentálny výskum hodnotenia funkcií lesov prebiehal paralelne vo viacerých
oblastiach:
− Ako prvá oblasť je uvedená kvantifikácia a porovnanie protieróznej, protideflačnej a
protizosuvovej funkcie lesa v Slovenskej a Českej republike.
− Druhou problematikou, ktorá bola riešená, je analýza problematiky modelovania vodnej
erózie v prostredí GIS. Výsledky hodnotenia protieróznej funkcie lesa boli zrealizované
na modelovom území v Tatranskom národnom parku, v rámci podcelku Západné Tatry,
v časti Liptovské Kopy.
− Ďalšou problematikou bolo vyhodnotenie vplyvu rozličných typov lesných ekosystémov
na hydrologický režim vybraných území. Na modelovom území Kysuce bol sledovaný
hydrologický režim povodia s prevahou smreka v lesných ekosystémoch. Výsledky
modelu SWIM boli porovnané a vyhodnotené s prietokmi v závere povodia a
vyhodnotená bola aktuálna evapotranspirácia.
− V modelovom území Bebrava bol sledovaný hydrologický režim povodia s prevahou buka
a duba v lesných ekosystémoch. Bolo popísané modelové územie „Bebrava“, vypracovaná
bola stručná charakteristika hydrologického modelu FRIER, popísané sú vstupné dáta
použité do modelu povodia Bebravy, vyhodnotené a porovnané boli výsledky modelu
FRIER – hydrologický model povodia Bebravy s výsledkami terénnych meraní v povodí
Bebrava (bukovo dubové územie). V rámci týchto aktivít boli vyhodnotené fyzikálne a
hydrofyzikálne vlastnosti pôd, ako aj merania meteoprvkov a objemovej vlhkosti pôd
v povodí Bebravy.
− Za veľmi dôležitý považujeme aj experimentálny výskum využitia funkcií lesov
v poľnohospodárskej krajine. Vytypovali sa hlavné problémy poľnohospodárskeho
využitia územia a reálnosť výskytu prírodných hrozieb. Zhodnotili sme vlastnosti
prírodného prostredia, hospodársko-technické pomery a ekonomické podmienky členitého
a rovinatého poľnohospodársky využívaného územia. V členitom území boli vyhodnotené
straty pôdy pôsobením vodnej erózie, stanovili sme triedy eróznej ohrozenosti v blokoch
ornej pôdy, vypracovaný bol časový faktor hodnotenia eróznej ohrozenosti, zistené boli
prispievajúce plochy vo vzťahu k zastavanému územiu z hľadiska povodňových hrozieb.
Navrhnuté sú riešenia vodohospodárskych problémov pomocou poldrov na Turnianskom
potoku a jeho prítokoch v obvode pozemkových úprav Trenčianska Turná. Doplňujúce
návrhy riešenia vodohospodárskych problémov sa týkajú možnosti ovplyvňovania pohybu
vody a materiálu, určenia miest vhodných na spomaľovanie odtoku vody z územia a
ochranu pôdy pred účinkami vetra.
− V rovinatom poľnohospodárskom území bola urobená analýza antropogénneho
ovplyvňovania miestnych klimatických pomerov, hydrologických pomerov a podzemnej
vody. Vytypované boli hlavné problémy poľnohospodárskeho využívania územia
z hľadiska klimatických a hydrologických pomerov a stanovená bola eliminácia
nedostatku vody zavlažovaním na jednej strane, odvodnenie a odvedenie nadbytočnej
vlahy na strane druhej.
− Ďalšou riešenou problematikou bolo sledovanie vlhkostného režimu lesných pôd v 2. –
5. vegetačnom stupni v oblasti Kremnických vrchov a v 5. a 6. vegetačnom stupni
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v oblasti Nízkych Tatier v NPR Pod Latiborskou hoľou. Popri analýze teplotných a
zrážkových pomerov v roku 2008 z meteostanice Sliač, bola urobená analýza dynamiky
vlhkosti pôdy v roku 2008 na transekte Hronská Dúbrava – Mláčik a analýza zmien
celkových trendov vlhkosti pôdy podľa sledovaných vegetačných stupňov.
Na záver tejto časti je uvedená rámcová kvantifikácia uplatnenia najdôležitejších funkcií
v krajine Slovenska.
Podstata riešenia klasifikácie funkcií lesov spočíva v dôslednej, jasnej a zrozumiteľnej
klasifikácii, teda špecifikácii a kvantifikácii jednotlivých parciálnych funkcií drevín a ich
spoločenstiev v krajine vzhľadom na to, kde sa tieto nachádzajú a ako sa ich funkcie môžu
využívať. To znamená, že pre všetky parciálne funkcie (každý vplyv) drevín musí byť
vytvorený samostatný klasifikačný systém podľa pre neho rozhodujúcich ekologických
podmienok a súčasne systém možnosti a miery využitia tejto funkcie v rôznych ekologickofunkčných a sociálno-ekonomických podmienkach.
Podľa schémy funkcií lesov a ich využívania bola vytvorená základná poznatková báza
pre vytvorenie klasifikačného systému funkcií lesov, mimo les rastúcich drevín a ich
spoločenstiev v krajine. V súčasnej schéme je uvedených 52 parciálnych funkcií lesov, ale
systém je vytvorený ako otvorený, teda počíta sa s jeho dopĺňaním.
Podobne je to aj so základnou poznatkovou bázou pre vytvorenie klasifikačného
systému využívania funkcií lesov, mimo les rastúcich drevín a ich spoločenstiev v krajine.
Naznačených je 63 rôznych spôsobov využitia funkcií lesov, ktoré bude potrebné
v budúcnosti špecifikovať a kvantifikovať, aby bolo možné ponúknuť ich ako produkty a
služby.
Vzhľadom k tomu, že celá problematika funkcií a využívania funkcií lesov a mimo les
rastúcich spoločenstiev drevín je problematika vzťahov a vplyvov drevín na jednotlivé zložky
ich životného prostredia, ide o riešenie vzájomných vzťahov medzi organizmami
(predovšetkým drevinami) navzájom a organizmami a ich prostredím. Táto problematika je
náplňou ekológie ako vednej disciplíny. Preto triedenie a klasifikácia vzťahov je základný
predpoklad úspešného riešenia funkčnej účinnosti lesa, mimo les rastúcich drevín a ich
spoločenstiev v krajine. Preto bola na záver zaradená podkapitola: „Triedenie a klasifikácia
vzťahov – základný predpoklad riešenia funkčnej účinnosti lesa, mimo les rastúcich drevín a
ich spoločenstiev v krajine“.
Na záver ČÚ 01 je uvedený ďalší postup riešenia a využitia navrhovaného systému
v budúcnosti, pričom je uvedený stručný metodický postup pri integrovanom využití funkcií
lesov v LHC a metodický postup pri integrovanom využití funkcií lesov v prevažne
poľnohospodársky využívanej krajine, čo má veľký význam najmä pre rozvoj vidieka.
ČÚ 02 Výskum metód a postupov ekonomického hodnotenia funkcií lesa
Hlavným cieľom ČÚ 02 je analýza a zhodnotenie princípov, metód a postupov a návrh
metód a algoritmov hodnotenia a oceňovania funkcií lesa.
Pri zabezpečovaní cieľa analýzy a zhodnotenia princípov, metód a postupov a návrhu
metód a algoritmov hodnotenia a oceňovania funkcií lesa sa v roku 2008 venovala zvýšená
pozornosť tretej a štvrtej vecnej etape. Riešenie v prvej a druhej etape ďalej precizovalo
poznatky nových zistení a analýz štruktúry funkcií lesov a služieb odvetvia a metodiky ich
hodnotenia. Pozornosť sa venovala problematikám externalít lesnej výroby a netrhového
oceňovania. Prezentuje sa štruktúra funkcií lesa a služieb odvetvia, ktoré sú spoločensky
akceptovaným výberom z ekologickej bázy funkcií na základe ich jednosmernej alebo
obojsmernej a spravidla účelovej väzby na ekuménu. Prezentuje sa charakteristika a princípy
ďalších metód a modelov sociálno-ekonomického hodnotenia funkcií lesa a služieb odvetvia,
ako výsledok ich rámcovej analýzy hodnotenia pred podrobnou analýzou a úpravami ich
uplatnenia pri finančnej kvantifikácii úžitkov čiastkových funkcií, alebo skupiny funkcií lesa.
V rámci etapy návrhu systému, modelov a algoritmov hodnotenia funkcií lesa sa uvádza
prehľad čiastkových funkcií a relevantných metodík hodnotenia ich úžitkov, analyzuje sa
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vývoj zmien cien vstupov a výstupov lesnej výroby metódou cenových nožníc pre posúdenie
relevantnosti sadzieb ťažbového výnosu uplatnených vo vyhláške č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v znení neskorších zmien. Podstatný priestor tejto
vecnej etapy sa vyhradil popisu podstaty modelov a metodických postupov ako aj konkrétnym
postupom a dosiahnutým výsledkom ocenenia agroprodukčnej funkcie lesa metódou akcie –
reakcie (dose – response) a rekreačnej funkcie lesa metódami CVM a TCM. V štvrtej vecnej
etape sa uvádzajú výsledky anketového a terénneho prieskumu a zisťovania množstiev
skutočnej ročnej produkcie a jednotkovej trhovej ceny lesných plodov a lesných húb.
ČÚ 03 Implementácia systematiky, hodnotenia a oceňovania funkcií lesa v riadiacom,
legislatívnom a plánovacom procese
Hlavným cieľom ČÚ 03 je zabezpečenie implementácie systematiky, hodnotenia a
oceňovania funkcií lesa v riadiacom, legislatívnom a plánovacom procese.
Navrhuje sa akceptovať koncepciu kategorizácie lesov primárne založenú na ich
funkčnej integrácii. Jej podstatou je súlad a cielené využitie všetkých schopností lesov
v každej jednotke priestorového rozdelenia lesa. Vychádza z ekosystémového poňatia,
rešpektujúceho funkčné schopnosti lesov. Za základnú kategóriu sa považujú „lesy
polyfunkčné“, ktoré zabezpečujú funkčné potreby spoločnosti bez posilňovania jednej funkcie
na úkor druhej. Uplatňuje sa tu funkčne integrované (polyfunkčné) lesné hospodárstvo.
Záujmy vlastníkov lesa sa uspokojujú cez trhovo realizované využívanie funkcií, najmä
drevoprodukčnej. Súbežne s tým sa chráni a zlepšuje plnenie funkcií lesa a spoločnosti sú
k dispozícii jeho úžitky. Pri tomto hospodárení môžu vznikať zvýšené náklady za
vykonávanie špecifických opatrení nad rámec bežného hospodárenia (zlepšovanie
drevinového zloženia, porastovej štruktúry a pod.). Za to patrí obhospodarovateľovi lesa
náhrada, resp. podpora, ktorá sa z dôvodu, že sa jedná o opatrenia vo verejnom záujme
uhrádza z verejných zdrojov. Ďalšiu základnú kategóriu funkcií lesov tvoria „lesy
s prednostným využívaním spoločensky významných funkcií“, v ktorých určitá funkcia je
aktuálnym prioritným spoločenským záujmom. V takýchto lesoch (spravidla s výnimkou
„ochranných“) vznikajú ich vlastníkom zvýšené náklady alebo majetková ujma z dôvodu
uplatňovania funkčne diferencovaného obhospodarovania – osobitného režimu hospodárenia,
ktoré by mal uhrádzať „objednávateľ“ prednostného využívania vybranej funkcie, t. j. štát
alebo iná právnická, či fyzická osoba. Tieto lesy by sa mali vyhlasovať rozhodnutím orgánu
štátnej správy lesného hospodárstva. Za poslednú samostatnú kategóriu sa navrhujú „lesy
s prednostným využívaním produkčných funkcií“, v ktorých by sa malo uplatňovať funkčne
diferencované lesné hospodárstvo zamerané na podporu využívania produkčných funkcií:
drevoprodukčnej (lesné plantáže, energetické porasty) a s prednostným využívaním lesov
na poľovnícke účely a ostatnú lesnú produkciu. Funkčná diferenciácia je tu predovšetkým
v záujme obhospodarovateľa lesa, preto sa neuvažuje s finančnou podporou týchto funkcií.
Takéto lesy by sa vyhlasovali rozhodnutím orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
Vykonala sa analýza a špecifikácia hospodárskych opatrení na ovplyvňovanie plnenia
funkcií lesov a diferencovanie bežného hospodárenia a osobitného režimu hospodárenia
v podmienkach lesov s preferenciou využívania hydrických a pôdoochranných funkcií.
Na základe výsledkov sa rámcovo definovali hospodárske opatrenia, ktoré pôsobia
na zlepšovanie plnenia daných funkcií lesov, nie sú súčasťou bežného obhospodarovania, a
teda by sa mali hradiť z prostriedkov žiadateľa osobitného režimu hospodárenia.
Zanalyzovali sa možnosti konštrukcie integrovaného ukazovateľa a modelu
prirodzenosti lesa na základe údajov z databázy výskumu horských smrečín západných Karpát
na území Slovenska. Jej základné princípy sú plne využiteľné aj pre iné typy lesa v rôznych
geografických podmienkach. Súčasne sa podáva návrh konštrukcie takéhoto modelu v dvoch
variantoch, a to na princípe diskriminačného a aditívneho modelu. Signifikantnými
ukazovateľmi stupňa prirodzenosti sa vo vybranom modelovom území preukázali aritmetický
priemer korunovosti, zásoba odumretého dreva, pokryvnosť tráv, pokryvnosť machov a
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lišajníkov a agregačný index. Ukazovateľ variačný koeficient hrúbky stromov sa do modelu
dodal, pretože vylepšoval správnosť klasifikácie stupňa prirodzenosti lesa. Navrhnutý
diskriminačný model má úspešnosť správnej klasifikácie 74,5 %. Pri variante s aditívnym
modelom sa odvodili štatistické rámce pravdepodobnosti stupňa prirodzenosti lesa. Celková
úspešnosť správnej klasifikácie stupňa prirodzenosti pomocou tohto modelu je 73 %. Ďalej sa
na podporu rozhodovania navrhla schéma použitia stupňa prirodzenosti v procese určovania
lesných chránených území. Stupeň prirodzenosti sa tu považuje za základné kritérium
pri stanovení prírodno-ochrannej hodnoty lesných ekosystémov. Ako ďalšie rozhodovacie
kritériá sa identifikovali: možnosť obnovy, resp. zvýšenia stupňa prirodzenosti menej
prirodzených lesných ekosystémov, ktoré sa navrhujú na vyhlásenie za chránené, výskyt
biotopu ohrozených druhov a iných prírodných hodnôt.
Cieľom úlohy je vytvoriť štruktúrovanú databázu obsahujúcu krátke, citáciami
kompletne podložené texty, charakterizujúce jednotlivé funkcie lesa, ich význam
pre spoločnosť a vplyv lesa a LH na tieto funkcie. Bude slúžiť ako podporná báza
pre rozhodovanie, argumentáciu voči iným rezortom a prípravu odborných stanovísk. Tento
cieľ sa napĺňa zhromaždením zdrojov (odborné články a publikácie), vyhľadaním príslušných
argumentov pre rozhodovanie a ich zakomponovaním do krátkych textov (hesiel) zostavených
do hierarchicky usporiadanej štruktúry prepojenej krížovými referenciami. Navigácia
v argumentačnej báze sa rieši pomocou úvodnej HTML stránky a hypertextových odkazov.
Pre jej využívanie stačí ľubovoľný webový prehliadač. Väčšina „hesiel“ sa v súčasnosti
nachádza v štádiu rozpracovania.
Z vykonaných analýz systému, inštitucionálneho zabezpečenia a obsahu poradenstva a
administratívnej pomoci vlastníkom pri získavaní finančných zdrojov na rozvoj funkcií lesa
vyplynuli najmä tieto dôležité poznatky: pri organizačnom zabezpečení poradenstva v oblasti
funkcií lesov sa treba sústrediť najmä na realizačnú časť (štátna správa, externí poradcovia) a
okrem dobudovania realizačnej časti sa bude treba následne zamerať aj na metodickú pomoc
pre externých poradcov a štátnu správu, pomocou tvorby a novelizácie materiálov slúžiacich
pre potreby poradenských aktivít v oblasti funkcií lesov.
Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Gestor za MP SR:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Výskum
efektívneho
využívania
environmentálneho,
ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Ing. Pavel Toma
2008 – 2011
15 900 tis. Sk (527,8 tis. €)
16 330 tis. Sk (542,1 tis. €)

Rok 2008 bol prvým rokom riešenia projektu. Uskutočnila sa úvodná oponentúra a
pripravila sa metodika pre riešenie. V niektorých problematikách sa začalo s terénnymi a
laboratórnymi pokusmi, ktoré boli čiastočne aj vyhodnotené. Projekt má päť hlavných cieľov:
I. Výskum zefektívnenia riadenia zdrojov lesného reprodukčného materiálu a
environmentálne priaznivých postupov pestovania lesa a lesníckych technológií.
II. Výskum ekológie, štruktúry a dynamiky lesných ekosystémov v meniacich sa
podmienkach.
III. Výskum metód komplexnej ochrany lesných ekosystémov ovplyvnených pôsobením
biotických a abiotických faktorov a GKZ.
IV. Výskum konkurencieschopnosti a ekonomickej životaschopnosti lesníctva.
V. Výskum inovácií metód HÚL adaptovaných na nové sociálne, environmentálne a
ekonomické podmienky.
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− Naštudovala sa potrebná literatúra, vypracovala a overila sa metodika riešenia vecných
úloh.
− Spracovali sa údaje o množstve a kvalite semennej úrody na Slovensku v r. 2008 a
vplyv skladovania na kvalitu semena. Pripravilo sa prepojenie Národného registra
Strediska kontroly LRM a databázy LIC určené na analýzu ohrozenosti uznaných
porastov pre zber semena škodlivými činiteľmi. Zmerala sa séria plôch
provenienčného pokusu IUFRO-1972 v nadmorských výškach 330 – 950 m n. m.
s cieľom vyhodnotenia adaptability smreka obyčajného.
− Vypracovala sa metodika a bol zistený stav starších pokusných plôch na testy
potomstiev vybraných druhov lesných drevín. Dopestoval sa sadbový materiál
na založenie nových pokusných plôch na testovanie potomstiev jaseňa štíhleho a
úzkolistého, zozbieralo sa semeno na založenie testu potomstiev čerešne vtáčej, získali
sa tiež podkladové údaje pre testovanie potomstiev smrekovca opadavého.
Na testovanie klonov topoľov z pohľadu adaptácie na zmenené podmienky prostredia
so zameraním na sekciu Aigeros bola založená pokusná plocha z odrezkov získaných
z klonového archívu Gabčíkovo. Za účelom vypracovania najvhodnejšej technológie
mikropropagácie bol namnožený materiál z 30 klonov topoľov a jedného hybridného
klonu T69xC23, ktorý sa nachádza v etape multiplikácie, z ďalšieho materiálu boli
založené dve pokusné plochy.
− Overil sa klasický postup dopestovávania krytokorenného sadbového materiálu
s modifikáciou aplikácie hydroabsorbentov do substrátu a skracovaním dĺžky
fotoperiódy v jesennom období. Okrem toho sme získali poznatky o účinnosti nových
ekologických, melioračných a vododržných a mikrobiologických materiálov
pridávajúcich sa v technologických postupoch výsadby a sejby. Pri zakladaní a obnove
lesa sme sa zamerali na možnosti zvýšenia adaptability sadbového materiálu
na zmenené ekologické podmienky (najmä klimatické zmeny) vo vybraných
modelových územiach na ich znižovanie.
− Vypracovala sa rámcová a podrobná metodika úlohy a vybrali sa modelové územia,
výskumné objekty a skusmé plochy, resp. príprava nových experimentov. Založila sa
jedna TVP pre výskum rekonštrukcií lesných porastov, kde sa okrem biometrických
meraní vykonalo aj hodnotenie kvality (s ohľadom na početnosť, výškové postavenie a
kvalitu kmeňa a koruny jednotlivých drevín dosiahnutého obnovného zloženia)
nárastov (mladín) po nepriamych prevodoch dubovo-cerových porastov nízkeho tvaru
vo vybraných porastoch na OZ Levice. Pri výchove porastov sa okrem výberu
vhodných výskumných plôch vykonali na 14 plochách biometrické merania,
klasifikácia stromov a vyznačenie výchovných zásahov. Spracovali sa výsledky
z jednej TVP z hľadiska pestovno-produkčných vzťahov.
− Rozšírili sa poznatky o ťažbových technológiách stromovej biomasy za účelom
zlepšenia ich technicko-ekonomických a ekologických parametrov. Pripravili sa a
vykonali prvé terénne merania vybraných lesných strojov a technologických postupov.
Pri meraniach vývoznej súpravy JD 810 D sa zistila priemerná hodinová výkonnosť
1,9 m3, resp. 1,8 m3 za motohodinu. Pri meraniach technologického uzla
pozostávajúceho z harvestera a vývoznej súpravy sa zistila priemerná hodinová
výkonnosť 13,5 m3 a spotreba paliva 11,3 litra.
− Získali sa niektoré nové poznatky o produkcii palivovej drevnej biomasy v lesnom
hospodárstve, úprave jej vlastností a energetickom využití. Založili sa 3 modelové
plochy rýchlorastúcich drevín a vykonali sa merania ich stavu a produkčných
schopností. Zozbierali sa údaje potrebné k návrhu modelovej realizácie. Produkcia
stromovej biomasy v prvom vegetačnom období sa pohybovala v rozpätí 5,1 až
22,8 m3. Výrobné náklady na palivovú biomasu sa v hodnotenom prípade pohybovali
v rozpätí 34 až 51 Euro.t-1.
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− Bol spracovaný rozbor vybraných literárnych zdrojov, zameraných na problematiku
modelovania klímy, klimatické extrémy a odozvy vybraných parametrov lesa
na dopady klimatických zmien. Boli spracované možnosti využitia existujúcich
klimatických a lesníckych databáz a modelovo boli analyzované časové rady
vybraných klimatických prvkov na modelových lokalitách v rámci SR. Na základe
získaných výsledkov sme vypracovali zoznam využiteľných klimatických indexov a
vykonali sme modelový výpočet niektorých klimatických indexov pre vybrané stanice
na území SR.
− Kvantifikovali sa ekologické spektrá spoločenstiev a odoziev jednotlivých druhov
na ekologické faktory prostredia, ako východisko pre hodnotenie dopadov globálnych
klimatických zmien na diverzitu druhovej skladby lesných ekosystémov.
− Získali sa satelitné snímky MODIS, zrealizovala sa analýza ich kvality, ich
predspracovanie a prvé štúdie ich využiteľnosti pre modelovanie fenologického
vývoja a modelovanie primárnej produkcie. Zabezpečili sme technické a softvérové
produkty potrebné pre riešenie projektu.
− Výskum sa zameral na: časovo-priestorovú analýza nebezpečných smerov vetra, snehu
a námrazy, hodnotenie vplyvu porastotvorných vlastností a charakteristík prostredia
na intenzitu poškodenia lesných porastov abiotickými činiteľmi a sledovanie významu
vlastností koreňových systémov na stabilitu drevín. Riešenie paralelne prebiehalo
na viacerých úrovniach, zakladajúc sa na niekoľkých informačných bázach. Sú to
predošlé poznatky z literatúry, z našich prác, ďalších terénnych šetrení, databáz z LHP,
LHE, SHMÚ, leteckých snímok, a informačných vrstiev v GIS. Zatiaľ
najvýznamnejšie výsledky sa dosiahli pri sledovaní koreňových systémov smreka
s ohľadom na pôdne pomery. Ďalej sa pokračovalo v analýze nebezpečných smerov
vetra na území Slovenska.
− Stanovila sa účinná koncentrácia prípravku Boveril na lykožrúta smrekového (Ips
typographus) a spôsoby jeho aplikácie v laboratórnych podmienkach. Vytvorili sa
predpoklady pre štúdium možností nepriamej podpory prirodzeného bioregulačného
spektra mníšky veľkohlavej (Lymantria dispar) formou umelého zvýšenia početnosti
hostiteľa. Optimalizovali sa metódy biotechnických opatrení voči lykožrútovi
severskému (Ips duplicatus), ako jednému z nebezpečných zástupcov inváznych
druhov hmyzu.
− Bola vykonaná analýza jednotlivých druhov rodu Armillaria. Získané výsledky
zo smrekových porastov poukazujú na prítomnosť viacerých druhov rodu Armillaria,
nielen na A. Ostoyae, ako uvádza literatúra.
− Aktualizovali sa poznatky o domácich a zahraničných metódach ochrany kultúr pred
škodlivým pôsobením nežiaducej vegetácie a zameraní výskumu v tejto oblasti.
Analyzovalo sa spektrum burinových druhov na kalamitných holinách, vylíšili sa
expanzívne a invázne burinové druhy.
− Testovali sa progresívne metódy sledovania zveri. GPS telemetria predstavuje
principiálne novú, vysoko efektívnu technológiu výskumu voľne žijúcej zveri, ktorá
na Slovensku dosiaľ nebola použitá pre monitorovanie časovo-priestorovej aktivity
veľkých šeliem. Prvé výsledky o veľkosti domovského okrsku medveďa poukazujú
na nesprávne tvrdenia obsiahnuté v slovenskej lesnícko-poľovníckej literatúre, ktoré
uvádzajú veľkosť domovského okrsku medveďa v rozmedzí 3 000 – 5 000 ha (napr.
HELL, SLAMEČKA 1999). Ako sme uviedli vyššie, okrsok asi 10-ročného samca
od júna do októbra 2008 bol 12 723 ha, pričom v ďalšom období možno ešte
predpokladať jeho zväčšenie.
− Analyzovali sa politické dokumenty a právne predpisy súvisiacich odvetví a rezortov
na národnej i európskej úrovni. Z analýzy vyplynuli a naformulovali sa niektoré
dôležité závery, ktoré sa v ďalšom riešení problematiky využijú na vypracovanie
38

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2008

−

−

−

−

−

−
−

−

opatrení, zameraných na zlepšenie medzisektorovej spolupráce LH. Predbežné
výsledky sa už aj využili pri vypracovaní Stratégie rozvoja lesníctva v roku 2008.
Vykonala sa analýza dodávok dreva v rokoch 1993 – 2007 a spotreby
spracovateľských odvetví v kategóriách: piliarska výroba ihličnatá a listnatá, výroba
drevných panelov, celulózy a papiera, energetické využívanie dreva, a nedrevné lesné
produkty v lesníctve Slovenska v pred krízovom období ako aj základné obchodné
vzťahy medzi neštátnymi lesníckymi subjektmi a spracovateľmi piliarskej guľatiny
na strednom Slovensku.
Študovala sa podstata konkurencieschopnosti lesníctva na nadnárodnej, vnútroštátnej
a vnútroodvetvovej úrovni. Získali sa prvé čiastkové výsledky riešenia o rámcovom
porovnaní konkurencieschopnosti lesníctva SR, ČR, Rakúska a Nemecka
v kapitálovom vybavení, cene práce a analýzy faktorov konkurencieschopnosti
lesných podnikov SR.
Študovali sa sociálno-ekonomické aspekty využívania lesov na Slovensku, možnosť
diverzifikácie činností využívaním pestovania rôznych kultúr na pôde, vplyv
jednotlivých podporných opatrení na zvyšovanie kvality života na vidieku. SWOT
analýza v prípade vzniku nového podporného lesníckeho fondu sa spracovala
z hľadiska právnej formy vzniku fondu a z hľadiska vlastníctva fondu.
Doterajšia analýza sa zamerala na súčasné medzinárodné lesopolitické dokumenty
vzhľadom na ich prepojenie a obsahovú stránku s lesníckou vedou. Vykonaný prehľad
bibliografie ukázal viaceré prístupy pri presadzovaní výsledkov vedy a výskumu
do dokumentov na všetkých úrovniach. Medzi hlavné patrí uplatňovanie
interdisciplinárneho výskumu, prepojenie tradičných znalostí s modernou lesníckou
vedou, tvorba partnerstiev medzi sektorom výskumu, verejnosti a politiky, zreteľ
na reálne potreby a vytvárať dostatočnú bázu údajov pre nastupujúce témy.
Podrobne sa analyzovali a zhodnotili výsledky výskumu rubnej zrelosti, ktoré dosiahol
Halaj a kol. (1990). Študovali sa aj ďalšie publikované poznatky z tejto oblasti.
Odvodili sa modely vývoja modálneho zakmenenia pre kategóriu hospodárskych lesov
SR podľa PIL k 1. 1. 2003 pre všetkých 5 drevín. Zbierali sa podklady pre vývoj cien
sortimentov surového dreva a nákladov pre ťažbovú činnosť. Vypracoval sa
algoritmus výpočtu hodnotovej produkcie a jej prírastkov vrátane vekov kulminácie
pre modelové zakmenenia.
Získali sa nové poznatky o dynamike rastových procesov drevín a tvorbe ČPP
v mladých smrekových a bukových porastoch.
Riešil sa systém prevádzkovej inventarizácie stavu lesa na strednej úrovni, majetku
konkrétneho lesníckeho subjektu. Prepojil sa súčasný systém zisťovania stavu lesa
taxáciou po jednotlivých jednotkách priestorového rozdelenia stavu lesa a jeho
sumarizácia cez aktualizáciu údajov z predchádzajúceho LHP a preverovaním stavu
na základe nového LHP na výberových JPRL až po systém štatistickej výberovej
inventarizácie nezávislej na rozdelení lesa. Počas roka 2008 sa vypracoval návrh
na uplatnenie rôznych variantov zisťovania stavu na konkrétnom území – LHC
Uľanka, zakladanie a terénny zber údajov sa plánuje na rok 2009 – 2010.
Zabezpečila sa technická a softvérová podpora pre riešenie úlohy hodnotenia stavu
lesa. Preverila sa funkčnosť jednotlivých softvérových balíkov, zabezpečila
a otestovala sa funkčnosť importu ortorektifikovaných leteckých snímok z prostredia
Image Station do prostredia PhotopoL pre interpretáciu snímok v 3-D prostredí.
Zabezpečili sa historické letecké snímky vybraných lokalít. Priebežne sa zabezpečoval
empirický materiál z výskumných plôch a objektov, dopĺňal sa o hemisférické snímky
a doplňujúce zisťovania. Overila sa metóda aproximácie na báze existujúcich
poznatkových báz. Navrhla sa východisková schéma štrukturálnej typizácie a
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rozpracovala sa revízia floristických definícií vybraných vegetačných jednotiek
na báze spracovania datasetu opakovaných fytocenologických zápisov na TRP.
− Riešila sa problematika zberu a aktualizácie terénnych javov, procesov a objektov
lesníckeho výskumu v prostredí mobilných geoinformačných technológií
a modelovania vývoja hlavných porastových parametrov pre Lesy SR, š. p., Banská
Bystrica v období do realizácie ďalšieho cyklu NIML. Pripravil sa modelový návrh
geodatabázy, diagram použitia a návrh konceptuálneho modelu aplikácií pre
využívanie mobilných zariadení a technológií pri zbere terénnych údajov. Tiež sa
vytvoril interface na prepojenie dát NIML SR na rastový simulátor SIBYLA
a aplikácia na kalibráciu rastového modelu SIBYLA na základe údajov NIML SR.
− Na príklade vybraných 11 lesných oblastí v dvoch regiónoch Slovenska bol
analyzovaný vzťah odporúčaných cieľových zastúpení a rubných zrelostí hlavných
drevín v súčasných modeloch hospodárenia k použitým kritériám rozhodovania
pre vybrané HSLT. Použila sa metóda analýzy variancie s post hoc testovaním
rozdielov a metóda analýzy hlavných komponentov rozptylu (PCA). Získali sa
objektívne informácie ktoré sa využijú v ďalšom riešení pri optimalizácii
priestorových rámcov a rozhodovacích kritérií v inovovanom systéme rámcového
plánovania na Slovensku.
5.3

Projekty APVV

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Názov projektu:

Výskum vplyvu výchovy na
bukových porastov
Evidenčné číslo projektu: APVT – 27 – 001104
Riešiteľský ústav:
NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
doc. Ing. Igor Štefančík, CSc.
Doba riešenia:
2005 – 2008
Plánované náklady:
0 tis. Sk (0,0 tis. €)
Skutočné náklady:
0 tis. Sk (0,0 tis. €)

vývoj

smrekovo-jedľovo-

Projekt základného výskumu, zameraný na rozšírenie, resp. získanie nových základných
vedeckých poznatkov o pestovno-produkčných vzťahoch v zmiešaných smrekovo-jedľovobukových porastoch a ich zmenách vplyvom výchovných zásahov. Výskumný projekt sa
členil 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:
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
V roku 2008 sa riešenie projektu ukončilo etapou E 06 a vypracovaním a odovzdaním
záverečnej správy. V rámci poslednej etapy vykonali nasledovné práce:
− Z databázy údajov získaných z výskumných plôch sa zhodnotili ukazovatele
kvantitatívnej produkcie porastov (kruhová základňa, zásoba, prírastky a pod.) a
kvalitatívnej produkcie (počet cieľových stromov) na štyroch sériách TVP Stará Píla,
Motyčky, Korytnica a Hrable.
− Zhodnotili sa poznatky o dynamike produkčných a prírastkových zmien v zmiešaných
porastoch v procese výchovy.
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− 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:

Výskum bukových lesných ekosystémov z hľadiska pôdnych
pomerov a biodiverzity
APVT – 27 – 006504
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
2005 – 2008
73 tis. Sk (2,4 tis. €)
0 tis. Sk (0,0 tis. €)

Riešenie tohto projektu po vecnej aj finančnej stránke bolo ukončené v roku 2007,
na základe žiadosti bolo odsúhlasené odovzdanie správy do konca júla 2008. Počas roka boli
čiastočne prezentované a publikované výsledky riešenia a bola odovzdaná záverečná správa
o riešení projektu, ako aj záverečná karta projektu.
Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Reakcia diverzity lesných fytocenóz na zmenu edafickoklimatických podmienok Slovenska
APVT – 27 – 009304
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Jozef Vladovič, PhD.
2005 – 2008
653 tis. Sk (21,7 tis. €)
511 tis. Sk (17,0 tis. €)

Hlavným cieľom riešeného projektu bola analýza reakcie diverzity bylinnej vrstvy
lesných fytocenóz (ekoanalýza) na zmeny edaficko-klimatických podmienok a preskúmanie
posunu ekologického spektra spoločenstva za posledných 50 až 30 rokov vzhľadom
k najvýznamnejším ekologickým faktorom z pohľadu zmien v druhovej bohatosti, druhovej
vyrovnanosti a heterogenite. Vykonané analýzy vychádzajú z rozsiahleho empirického
materiálu z obnovy typologických reprezentatívnych výskumných plôch (TRP), ktoré boli
zakladané v rámci všeobecného a podrobného typologického prieskumu a boli obnovované
v rámci riešenia projektu na celom území Slovenska. Celkovo bolo v teréne znovu
obnovených, lokalizovaných a skompletizovaných 2 310 TRP. Z toho 200 TRP obsahuje
podrobné merania dendrozložky a na 542 TRP boli pri obnove odobrané a analyzované
pedologické vzorky v celkovom počte 1 772 vzoriek. Rozsiahle informačné spektrum údajov
je uložené v relačnej databáze a napojené na vytvorený informačný systém projektu. Ten je
naviazaný na centrálnu geodatabázu NLC. Z výsledkov analýz je možné súhrne konštatovať,
že druhová bohatosť drevín stúpla vo všetkých vegetačných stupňoch (vs), na čom má
výrazný podiel nástup prirodzeného zmladenia. Druhová bohatosť bylín poklesla v 5., 6. a 7.
vs. Druhová vyrovnanosť bylinných druhov mierne vzrástla vo všetkých vs. Zmeny
v druhovej skladbe bylín vyjadrené ekoanalýzou poukazujú na nárast podielu nitrofilných
druhov v 1. až 3. vs a nárast podielu acidofilných druhov v edaficko-trofických radoch A a
A/B v 5. a 6. vs. Výrazné šírenie invázneho druhu Impatiens parviflora od 1. až po 6. vs.
Výsledky analýz pôdnych vzoriek potvrdili všeobecnú acidifikáciu lesných pôd. Signifikantný
pokles reakcie bol zistený v pôdach vo všetkých vs živného radu B, v 5. a 6. vs radov A a
A/B, ako aj v 4. vs v radoch B/C a C. Ciele projektu sa v plnom rozsahu splnili. Výsledky sú
uplatňované v pôdohospodárstve (lesníctve), životnom prostredí (ochrane prírody), vede a
školstve. Sú východiskom pre nový projekt APVV-0632-07. Výsledky riešenia boli
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publikované v 62 pôvodných prácach, prezentáciách a posteroch vo vedeckých periodikách,
na konferenciách, sympóziách a seminároch.
Názov projektu:

Hodnotenie
verejnoprospešných
funkcií
lesných
poľnohospodárskych ekosystémov a služieb odvetví
Evidenčné číslo projektu: APVV – 27 – 019805
Riešiteľský ústav:
NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Jozef Tutka, CSc.
Doba riešenia:
2006 – 2009
Plánované náklady:
2 631 tis. Sk (87,3 tis. €)
Skutočné náklady:
2 557 tis. Sk (84,9 tis. €)

a

V treťom roku riešenia sa kontinuálne nadviazalo na výsledky výskumných aktivít
prvých dvoch rokov riešenia. Postup prác sa čiastočne modifikoval v zmysle záverov analýzy
a zhodnotenia faktografických informácií uvedených vo výročnej správe druhého roku
riešenia projektu a rozšíril na všetky vecné etapy podľa harmonogramu riešenia projektu.
Pokračovali práce na zhromažďovaní, analýze a hodnotení širokej škály novozískaných
zahraničných
a
domácich
faktografických
informácií
o
verejnoprospešných
(mimoprodukčných) funkciách lesných a poľnohospodárskych ekosystémov krajiny a
funkciách a službách odvetví. Pokračoval výskum v oblasti podstaty a obsahu úžitkov funkcií
a modelov štruktúry funkcií lesných a poľnohospodárskych ekosystémov a služieb odvetví
pre verejnosť, ako aj funkcií odvetví. Ťažisko výskumných prác tvorila analýza podstaty a
návrh úprav alebo nových metodických postupov a algoritmov ekonomického hodnotenia a
oceňovania funkcií ekosystémov. Zhodnotili sa výsledky anketových dotazníkových
prieskumov za minulé roky. Realizovala sa rámcová identifikácia dopytu po úžitkoch
vybraných funkcií ekosystémov a stanovenie ich hodnoty priamymi a nepriamymi
preferenčnými metódami. Realizoval sa anketový dotazníkový prieskum funkcií lesa
a odvetvia lesníctva za rok 2008. Navrhli sa algoritmy a metodické postupy stanovenia časti
funkcií ekosystémov a odvetvia. Zhodnotili a overili sa získané výsledky oceňovania a
možnosti ich využitia a uplatnenia v hospodárskej praxi.
V jednotlivých vecných etapách projektu sa realizovali tieto výskumné aktivity:
01 – Výskum princípov a štruktúry funkcií ekosystémov a služieb odvetví pre verejnosť
− Pokračovalo spresňovanie a dotváranie charakteristík a definícií podstaty funkcií
ekosystémov, externalít lesnej výroby a hierarchických modelov štruktúry funkcií
ekosystémov v odvetví lesníctva a poľnohospodárstva a funkcií týchto odvetví
zo sociálno-ekonomického hľadiska. Spresňovali sa postupy identifikácie prírodných a
výrobných faktorov naturálnej kvantifikácie úžitkov a relatívneho nefinančného
ohodnotenie čiastkových funkcií ekosystémov a odvetví.
02 – Hodnotenie a oceňovanie verejnoprospešných funkcií lesa
− Pokračovalo rozlišovanie čiastkových užitočných funkcií lesa i agroekosystémov a
pozitívnych externalít výrobných procesov v škále zistiteľných prírodných, výrobných a
inštitucionálnych faktorov, pre 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
− Ďalej sa rozpracovali varianty návrhov definícií a obsahu služieb odvetvia lesníctva a
poľnohospodárstva verejnosti a vymedzili ich väzby na štruktúru funkcií ekosystémov a
externalít výroby ako celku a k jednotlivým verejnoprospešným funkciám, ktoré
podmieňujú ich vznik a realizáciu. Pokračovala analýza a výber vhodných metód
určovania úrovne ponuky čiastkových funkcií lesa a identifikácie úrovne potreby ich
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04 –
−

−
−

výroby (dopytu) vo forme služieb verejnosti. Rozpracoval sa návrh metodického
postupu ekonomickej kvantifikácie služieb odvetví pre verejnosť a analýza a
zhodnotenie existujúcich a návrh možných spôsobov úhrady ich realizácie z verejných
zdrojov a podnikateľskej sféry.
Hodnotenie a oceňovanie verejnoprospešných funkcií agroekosystémov a služieb
odvetvia verejnosti
Ukončil sa zber a analýza identifikácie a rozlišovania čiastkových funkcií
poľnohospodárskej pôdy a agroekosystémov a zodpovedajúcich prírodných a výrobných
faktorov ich užitočnosti. Vymedzili sa varianty naturálnej a relatívnej veličiny
potenciálnej, efektívnej a skutočnej produkcie funkcií. Pokračovala analýza,
zhodnotenie a výber algoritmov, modelov a metodických postupov ekonomického
hodnotenia funkcií agroekosystémov zo zhromaždených preferenčných a
nepreferenčných skupín modelov predovšetkým užitočných funkcií agroekosystémov.
Na základe upravených alebo navrhnutých algoritmov oceňovania a výsledkov
prípadových štúdií sa odvodila ekonomická veličina úžitku vybratých funkcií
agroekosystémov na plošnú alebo objemovú meraciu jednotku a celkom.
Ukončili sa analýzy a navrhli možné postupy stanovenia úrovne dopytu po úžitkoch
funkcií a definovania štruktúry a potreby služieb zabezpečovaných výrobou a
poskytovaných odvetvím poľnohospodárstva pre verejnosť. Pokračovalo sa
na vypracovaní návrhu postupov ekonomickej kvantifikácie služieb odvetvia, stanovení
efektívnosti ich výroby a možného zdroja ich financovania.

Názov projektu:

Výskum základných ekologických aspektov prirodzenej
autovegetatívnej obnovy smreka na hornej hranici lesa
Evidenčné číslo projektu: APVT – 27 – 029404
Riešiteľský ústav:
NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Doba riešenia:
2005 – 2007
Plánované náklady:
0 tis. Sk (0,0 tis. €)
Skutočné náklady:
0 tis. Sk (0,0 tis. €)
Riešenie projektu s pôvodným termínom ukončenia do 31. 12. 2007 bolo na základe
schválenej žiadosti APVV predĺžené o 6 mesiacov bez nároku na čerpanie finančných
nákladov. V roku 2008 boli spracovávané výsledky poľných pokusov, pripravila sa 1 pôvodná
vedecká práca na publikovanie a v požadovanom termíne sa vypracovala a odovzdala
na APVV záverečná správa o riešení projektu a záverečná karta projektu.
Názov projektu:

Možnosti zvýšenia kvantity a kvality drevnej produkcie
vybraných rýchlorastúcich lesných drevín
Evidenčné číslo projektu: APVV – 0373 – 06
Riešiteľský ústav:
NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Martin Kamenský, CSc.
Doba riešenia:
2007 – 2009
Plánované náklady:
1 768 tis. Sk (58,7 tis. €)
Skutočné náklady:
1 277 tis. Sk (42,4 tis. €)
Projekt je zameraný na riešenie dvoch problematík v rámci uplatňovania technickej
koncepcie pestovania lesov. Prvou je výskum pestovania osiky, najmä v oblastiach
postihnutých hynutím smrečín a druhou je výskum pestovných opatrení zameraných
na zvyšovanie kvality agátových porastov.
V druhom roku riešenia sa kontinuálne nadviazalo na výskumné aktivity a výsledky
prvého roku riešenia. Riešenie projektu prebiehalo v zmysle metodiky v troch etapách.
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E 01 Pestovanie intenzívnych porastov osiky
− Pokračovalo sa s podrobným hodnotením vybraných stromov osiky. V rámci riešenia
projektu sme takto ohodnotili 183 stromov a v súčasnosti prebieha legislatívny proces ich
schvaľovania za výberové stromy, ktoré sú jednou z kategórií semenných zdrojov. Ďalších
13 stromov, ktoré spĺňajú kritéria výberových stromov máme vyhľadaných na OZ Revúca,
LS Jelšava, dielec 480. Z väčšiny týchto stromov sa v zimných mesiacoch odobrali
(odstrelili) vetvy a z nich sa následne získali púčiky na zdokonaľovanie a overovanie
vegetatívneho in vitro množenia osiky. V rámci týchto prác sa podarilo rozmnožiť 50
výberových stromov osiky. Zo sadbového materiálu dopestovaného touto metódou
v minulom roku sa založili prvé dve pokusné plochy na OZ Námestovo, jedna pokusná
plocha sa založila z osiky generatívneho pôvodu.
− Nie všetky plánované práce sa však podarilo vykonať. Zodpovedná riešiteľka tejto etapy
Ing. E. Takáčová ukončila s riešiteľskou organizáciou pracovný pomer, prestala
na projekte pracovať a nepodarilo sa ju doposiaľ nahradiť plnohodnotne iným
pracovníkom. Z tohto dôvodu sa nepodarilo vykonať kontrolovanú hybridizáciu vhodných
jedincov a dopestovať z nich sadbový materiál a taktiež sa nepracovalo na overovaní
množenia osiky z koreňových odrezkov 1 až 2-ročných sadeníc. Finančné prostriedky
plánované na tieto práce sa nevyčerpali a preto museli byť vrátené.
E 02 Výchova agátových porastov
− Vykonávali sa plánované práce na plochách založených v roku 2007. Na pokusných
plochách Podhájska, Santovka 1 a Santovka 2 sa hodnotil zdravotný stav a vykonali sa
biometrické merania. Na pokusnej ploche Telka sa vykonal prečistkový zásah, tvarový
orez, zistila sa početnosť podľa jednotlivých árov a zmerali sa výšky stromov.
− Pokračovalo sa v zakladaní pokusných plôch a ich obhospodarovaní, ale v odlišných
prírodných podmienkach v porovnaní s plochami z predchádzajúceho roku. Založili sa
dve nové pokusné plochy. Pokusná plocha Čaka 1 bola založená na čerstvej holine
po rubnej ťažbe agátového porastu v januári. Ide o porovnávaciu plochu s pokusnou
plochou Telka, ale s odlišnými stanovištnými podmienkami, najmä s odlišnou absolútnou
bonitou, ktorá má na ploche Telka hodnotu 29 a na ploche Čaka 1 len 22. Tejto ploche,
podobne ako v roku 2007 ploche Telka, sme venovali „optimálnu“ pestovnú starostlivosť
s cieľom zistiť, či je možné v daných podmienkach dostatočnou starostlivosťou
dopestovať kvalitnú mladinu. Druhou novozaloženou pokusnou plochou je plocha Čaka 2,
ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pokusnej plochy Čaka 1, je založená
v 3-ročnom agátovom poraste, v ktorom sa doposiaľ nevykonávali žiadne pestovné
opatrenia. Porovnaním početnosti a kvality stromčekov na týchto plochách získavame
informácie o vplyve zanedbania (odkladu) pestovných opatrení (odstraňovanie pňových
výmladkov, prečistka, tvarový orez) na stav agátovej mladiny.
− Začalo sa hodnotením jednorazových skusných plôch s cieľom získať informácie o vplyve
stanovištných podmienok na kvantitu a kvalitu produkcie agáta. Išlo o plochy na rôznych
stanovištiach s veľkosťou 3 až 5 árov (20 – 30 stromov), na ktorých sme merali dva na
seba kolmé priemery vo výške d1,3, výšku stromov, výšku nasadenia koruny a hodnotili
sme kvalitu kmeňa a koruny a tiež zdravotný stav.
E 03 Ekonomické zhodnotenie intenzívneho pestovania osiky a agátových porastov
− Pokračovalo sa v prieskume a získavaní relevantných faktografických informácií
o štruktúre pestovateľských a ťažbových výkonov realizovaných v hospodárskej praxi
v podmienkach lesných porastov s reálnym alebo potenciálnym zastúpením osiky a agáta,
alebo príbuzných drevín. Okrem alternatívy zhromažďovania údajov nákladovosti
z podmienok výskytu osiky, topoľa sivého, topoľa bieleho a agáta sa pripravila alternatíva
kalkulácie nákladov výkonov normatívnym spôsobom. Vykonal sa pokusný zber údajov
nákladovosti z prvotnej lesnej evidencie z LS Čadca a Stará Bystrica z OZ Čadca
44

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2008

a Oravská Polhora z OZ Námestovo. Pre drevinu agát sa organizačne zabezpečil prieskum
a zber údajov z lesných správ (LS) OZ Palárikovo a OZ Levice.
Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Náchylnosť vetrom destabilizovaných lesných ekosystémov
voči pôsobeniu vybraných disturbančných faktorov
APVV – 0612 – 07
NLC – LVÚ Zvolen
prof. Ing. Július Novotný, CSc.
2008 – 2010
1032 tis. Sk (34,3 tis. €)
803 tis. Sk (27,6 tis. €)

Hlavným cieľom projektu je analyzovať vývoj v lesných porastoch destabilizovaných a
fragmentovaných veternými kalamitami, a to s ohľadom na pôsobenie najvýznamnejších
druhov škodlivých činiteľov. Keďže išlo iba o štvrťrok riešenia úlohy, hlavné úsilie sa
vynaložilo na zakladanie výskumných plôch a vytváranie informačných báz (letecké snímky,
údaje z LHE, LHP, GIS vrstvy a pod.). Záujmovým územím sú Vysoké Tatry a čiastočne aj
Nízke Tatry.
Práce na projekte postupovali v členení na šesť okruhov:
− vplyv abiotických škodlivých činiteľov (najmä vetra a snehu) na lesné ekosystémy;
− následky hubových ochorení na lesné dreviny (odrastené porasty, ale aj iniciálne štádiá
vývoja);
− ničivé pôsobenie podkôrneho hmyzu na vetrom fragmentované a fyziologicky oslabené
lesné komplexy;
− správanie a vplyv lesnej zveri na lesné ekosystémy destabilizované veternou kalamitou,
ako aj na následné kultúry;
− výskyt nežiaducej vegetácie v mladých lesných porastoch vzniknutých po veternej
kalamite a ich negatívne účinky;
− význam lesných požiarov, s hlavným ohľadom na kalamitné plochy a k nim priliehajúce
porasty, faktory ovplyvňujúce ich vznik.
Názov projektu

Progresívne postupy pestovania sadbového materiálu a
umelej obnovy lesných porastov po kalamitách veľkého
rozsahu
Evidenčné číslo projektu: APVV – 0628 – 07
Riešiteľský ústav:
NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Anna Tučeková, PhD.
Doba riešenia:
2008 – 2010
Plánované náklady:
987 tis. Sk (32,8 tis. €)
Skutočné náklady:
903 tis. Sk (30,0 tis. €)
Cieľom projektu je rozšírenie, resp. získanie nových základných a aplikovaných
vedeckých poznatkov o progresívnych technológiách pestovania sadbového materiálu a
následného zalesňovania kalamitných holín. Výskum sa uskutočňuje na kalamitných holinách
vo vybraných lokalitách OZ Lesov SR. V týchto vytypovaných lokalitách sa využijú jednak
v minulosti sledované výskumné, poloprevádzkové a prevádzkové plochy a zároveň sa
založia nové výskumné plochy so zameraním na využitie nových technologických postupov
zalesňovania.
Výskumný projekt sa člení na päť vecných etáp, v ktorých sa v zmysle harmonogramu
riešenia v r. 2008 vykonali nasledovné práce:
E 01 Pestovanie krytokorenného sadbového materiálu a hodnotenie kvantitatívnych a
kvalitatívnych znakov
E 02 Progresívne spôsoby pestovania voľnokorenného sadbového materiálu
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V obidvoch etapách sa rozšírili základné vedecké poznatky o dopestovávaní nových
typov sadeníc na Slovensku a ich adaptačnom procese v prvých rokoch po výsadbe.
Zo založených výskumných pokusov v ŠS Čermošná a Dobšiná, Liptovský Hrádok sa
získavali poznatky o účinku pôdnych kondicionérov (Stockosorb Micro, Aquaholder,
Bactofil) na rast a fyziologické parametre pestovaného krytokorenného (E01) a
voľnokorenného sadbového materiálu (E02).
E 03 Výskum zalesňovania vybraných kalamitných holín rôznymi postupmi a typmi
sadbového materiálu s aplikáciou melioračných a vododržných materiálov
V spolupráci s prevádzkou sa vytypovali lokality výskumu, na ktorých sa rôznymi
technologickými postupmi zalesňovali kalamitné holiny väčšieho rozsahu (OZ Beňuš, OZ
Čadca, OZ Námestovo a TANAP-u). Po 1. vegetačnom období sa získavali poznatky
o účinnosti nových melioračných a vododržných materiálov pridávajúcich sa
v technologických postupoch výsadby a sejby.
E 04 Výskum koreňového systému krytokorenných a voľnokorenných semenáčikov a sadeníc
v prvých rokoch po výsadbe až do zabezpečenia kultúry
Podrobne sa skúmal vývoj koreňového systému výsadieb a výsevov počas vegetačnej
periódy. Pri krytokorennom sadbovom materiáli sa hodnotil stav prekoreňovania nielen
priestoru obalov, ale aj okolitej minerálnej pôdy, zisťovali sa príp. deformácie. Podrobne sa
vyhodnocoval vývoj koreňového systému voľnokorenného sadbového materiálu po aplikácii
rôznych podporných prípravkov.
E 05 Vypracovanie návrhu progresívnych technológií pestovania sadbového materiálu a
umelej obnovy kalamitných holín
Na základe výsledkov riešenia projektu sa v poslednej etape riešenia navrhne
používanie najvhodnejších progresívnych technológií pri pestovaní sadbového materiálu a
následnom zalesňovaní kalamitných holín väčšieho rozsahu.
Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Výskum metód klasifikácie a štrukturálnych modelov
priaznivého stavu lesných ekosystémov Slovenska –
Hodnotenie stavu a vývoja lesov v krajine s podporou DPZ
APVV – 0632 – 07
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Jozef Vladovič, PhD.
2008 – 2008
631 tis. Sk (21,0 tis. €)
614 tis. Sk (20,4 tis. €)

Riešený projekt bol formulovaný ako systémové pokračovanie a nadstavba ukončeného
projektu APVT – 27 – 009304 Reakcia diverzity lesných fytocenóz na zmenu edafickoklimatických podmienok Slovenska. Uskutočnila sa koordinačná porada riešiteľského
kolektívu a 3 písomné usmernenia k postupu prác projektu. V úvodnej časti riešenia sme sa
sústredili na racionálne zosúladenie výskumných prác, najmä v nadväznosti na obnovené
výskumné plochy po 50 až 30 rokoch. V spolupráci s Topografickým ústavom Banská
Bystrica sa zabezpečili historické letecké meračské snímky z rokov 1949, 1971 – 1979, 1983
– 1992 vybraných modelových lokalít v Nízkych Tatrách a Veporských vrchoch v digitálnom
formáte. K dispozícii je archív satelitných snímok Landsat, SPOT a ASTER s rozlíšením
od 10 do 30 m od roku 1979 po aktuálne snímky z roku 2008. Systematické terestrické
podporné snímkovanie porastových textúr a štruktúr sa vykonáva priebežne a je tesne
previazané na modelové lokality a podklady DPZ. Priebežne sa tiež vykonávali doplňujúce
zisťovania na výskumných plochách, hemisférické a dokumentačné snímkovanie v digitálnom
formáte. V r. 2008 sa podrobnejšie zisťovania sústredili najmä do oblastí Nízkych Tatier,
Slovenského stredohoria, Veporských vrchov a Poľany. Aktuálne letecké snímky identických
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lokalít sa zabezpečujú priebežne v spolupráci s NLC – ÚLZI Zvolen. Zabezpečila sa
technická a softvérová podpora riešenia. Rozpracovala sa metodológia poznatkových
báz, metód tematického mapovania porastových štruktúr a metóda segmentácie
pri klasifikácii satelitných a leteckých snímok. Priebežné výsledky riešenia boli v r. 2008
publikované celkom v 10 pôvodných prácach, prezentáciách a posteroch vo vedeckých
periodikách, na konferenciách, sympóziách a seminároch.
Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Satelitne založené sledovanie odozvy lesných ekosystémov na
globálne sa meniace podmienky prostredia
APVV – 0670 – 07
NLC – LVÚ Zvolen
Dr. Ing. Tomáš Bucha
2008 – 2010
476 tis. Sk (15,8 tis. €)
275 tis. Sk (9,1 tis. €)

Podľa harmonogramu bol v roku 2008 naplánovaný začiatok riešenia 1. etapy. V jej
rámci sme:
− Vykonali analýzu informačných zdrojov a vytvorili sme validačnú bázu dát. Riešenie
zakladáme na produkte MOD09. V archíve MODIS sme prehliadli všetky snímky od roku
2004 do 2008, kvalitou vyhovujúce sme stiahli do nášho archívu. Ako validačné údaje
máme k dispozícii údaje z terénnych meraní listového indexu a sledovania nástupu
jednotlivých fenologických fáz, najmä z monitorovacích plôch ČMS Lesy. K dispozícii sú
celoslovenské údaje z opisu porastov po JPRL v grafickej aj textovej podobe
integrovaných v prostredí ArcGIS.
− Ohľadom denných údajov FPAR z celého nášho územia potrebných do modelu produkcie
sme kontaktovali spoločnosť Geomodel s. r. o. Bratislava. Po vyriešení problému downscalingu do rozlišovacej úrovne 250 m a spracovania údajov v týždňovom cykle je
predpoklad, že potrebné údaje FPAR do produkčného modelu zakúpime od uvedenej
spoločnosti.
− Pre potreby spracovania snímok sme získali software MODIS Reprojection Tool version
4.0. Softvér nám umožnil transformovať súbory z „HDF-EOS v sinusoidálnej projekcii
do „tif“ formátu a zároveň vykonať georeferenciáciu snímok.
− V rámci technického a softvérového zabezpečenia riešenia projektu sme združili
plánované kapitálové výdavky APVV s investičnými zdrojmi NLC a zabezpečili sme
zakúpenie diskového poľa o kapacite cca 2 TG. Pre tvorbu regionálneho informačného
systému (RIS) ekologického a produkčného stavu lesa sme získali a ako nadstavbu
nad ArcGIS 9.3 nainštalovali systém pre podporu priestorového rozhodovania EMDS ver.
3.0.2. Pre tvorbu poznatkových báz, v ktorých spracujeme jednotlivé algoritmy
hodnotenia ukazovateľov, sme zakúpili softvér NetWeaver Engine v. 16.4.4.
− Získali a spracovali sme literatúru z oblasti využitia satelitných snímok vo fenológii a
modelovania produkcie lesov. Orientovali sme sa najmä na karentované časopisy Remote
Sensing of Environment a BioScience.
Predbežné analýzy využiteľnosti získaných údajov z MODIS:
I. Dopady klimatických zmien na produkciu lesov
S cieľom overiť využiteľnosť produktu MOD09 ako vstupu pre riešenie etáp 2 a 3 sme
vykonali základnú štúdiu jeho vhodnosti pre odvodenie ročného priebehu normalizovaného
vegetačného indexu (NDVI). Výsledok z cerových porastov z okolia trvalej monitorovacej
plochy (TMP) Čifáre potvrdzuje využiteľnosť údajov MODIS-u (produkt MOD09)
pre odvodenie priebehu NDVI vo vzťahu k stanoveniu nástupu jednotlivých fenofáz lesných
drevín v našich podmienkach.
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II. Dopady klimatických zmien na produkciu lesov
Riešenie uvedenej problematiky sme začali s tzv. nulovým variantom, ktorý je založený
na príprave poznatkových báz v prostredí Netweaver vychádzajúcich z existujúcich
poznatkov a prístupov uplatnených pri odvodení čistej a hrubej produkcie (ďalej NPP a GPP)
z MODIS snímok. Prvým výstupom riešenia je vývojový diagram „nulového variantu“
výpočtu dennej GPP a PSNnet, podľa ktorého sme začali tvoriť poznatkovú bázu v prostredí
NetWeaver Engine v. 16.4.4.
V kategórii výstupy do vzdelávania a popularizácie vedy sme iniciovali na Lesníckej
fakulte TU Zvolen vypísanie diplomových prác (DP). Predmetom riešenia sú dve práce, a to
na tému „Odvodenie vegetačného indexu lesných ekosystémov z MODISu a „Odhad
produkcie lesných porastov z MODISu“. Vedúci DP je prof. Ing. Ľubomír Scheer, CSc.,
konzultantom je koordinátor APVV Dr. Ing. Tomáš Bucha.
Názov projektu:

Integrácia rozvojových, inovačných a environmentálnych
politík pre lesníctvo
Evidenčné číslo projektu: APVV – 0692 – 07
Riešiteľský ústav:
NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Zuzana Sarvašová, PhD.
Koordinačné pracovisko: TU Zvolen
Doba riešenia:
2008 – 2010
Plánované náklady:
345 tis. Sk (11,5 tis. €)
Skutočné náklady:
341 tis. Sk (11,3 tis. €)
Cieľom projektu riešeného v kooperácii s LF TU Zvolen je výskum integrácie a
koordinácie politík pre lesníctvo s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj vidieka. Teoretický
rámec spočíva v teórii governance, ktorá je v súčasnosti „main stream“ politologickou teóriou
a je precizovaná v rôznych oblastiach významných pre koordináciu a integráciu politík
v lesnom hospodárstve. V prvom roku riešenia bolo potrebné oboznámiť sa s teoretickým
rámcom a predstaviť otázky a hypotézy výskumu na základe uvedených teórií na úrovni
formulácie programov, ich implementácie a správania sa aktérov vo vzťahu ku koordinácii a
integrácii politík. K tomu slúžia zvolené prístupy analýz dokumentov a prípadové štúdie
zamerané na intersektorálnu kooperáciu s účasťou lesných podnikov.
V rámci riešenia projektu sa v roku 2008 uskutočnilo:
− Príprava monografie „Governance v lesníctve“.
− Vypracovanie prípadových štúdií a práca na publikáciách v spolupráci s medzinárodnými
sieťami INNOFORCE a COST e51 (Knižná publikácia COST E51 “Integrating
Innovation and Development Policies for the Forest Sector”, Národná správa – ŠÁLKA, J.,
SARVAŠOVÁ, Z., ŠULEK R., 2008: Analysis of integration of innovation in different policy
areas and their implementation mechanisms – Slovakia, Prípadové štúdie Lesná turistika
v klížskych lesoch, Vydrovská dolina).
− Vydanie publikácií z riešenia projektu.
Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinačné pracovisko:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Hodnotenie úrovne stresu suchom lesných porastov z aspektu
vodnej bilancie stromu a porastu
APVV – 0022 – 07
NLC – LVÚ Zvolen (ako spoluriešiteľská organizácia)
Ing. Peter Baláž
TU Zvolen
2008 – 2010
124 tis. Sk (4,1 tis. €)
103 tis. Sk (3,4 tis. €)
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Projekt rieši aktuálne a doteraz nedoriešené otázky vplyvu sucha a stresu suchom
na lesné porasty. Výskum sa sústredí na kvantifikáciu sucha a stresu suchom pomocou indexu
sucha a fyziologickej odozvy drevín na stres suchom. Navrhnutý index bude vychádzať
zo zjednodušeného modelu vodnej bilancie porastu so zohľadnením špecifických nárokov
danej dreviny na dostupnosť vody. Výsledky budú využité na integráciu modelu
evapotranspirácie do rastového simulátora SIBYLA, ako informácia o výdaji vody lesnými
porastmi pri hodnotení funkcií lesa a aj pre priestorové hodnotenie výskytu stresu suchom
v krajine pomocou GIS.
Práce na projekte v roku 2008 boli značne obmedzené zmenou začiatku riešenia
projektu. Nakoľko nastala zmena oproti pôvodne plánovanému začatiu riešenia projektu
(plánovaný začiatok vo februári 2008, skutočnosť september 2008) nebolo možné v roku
2008 využiť vegetačné obdobie na terénne experimenty. V prvom roku riešenia sme sa preto
sústredili najmä na výber vhodných pokusných plôch v Biosférickej rezervácii Poľana,
založenie nádobového pokusu so sadenicami v arboréte Borová hora a na prípravu metodík a
doplnenie potrebného prístrojového vybavenia. Kvôli výraznému kráteniu rozpočtu zo strany
APVV sme tiež museli redukovať ciele a z plánovaných dvoch modelových drevín (smrek a
buk) pre ďalšie riešenie počítame iba so smrekom.
Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinačné pracovisko:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Výskum, modelovanie a realizácia energetického využitia
trvale obnoviteľných lignocelulózových zdrojov
APVV – 0131 – 07
NLC – LVÚ Zvolen
doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc.
ŠDVÚ Bratislava
2008 – 2010
70 tis. Sk (2,3 tis. €)
84 tis. Sk (2,8 tis. €)

Riešiteľský ústav má v projekte aplikovaného výskumu kvantifikovať energetický
potenciál naturálnej potencie topoľových klonov Robusta a I-214 a odvodiť optimálne veky
rubnej zrelosti ich porastov pre produkciu energetickej dendromasy.
Pre kvantifikáciu energetického potenciálu naturálnej produkcie topoľových klonov
Robusta a I-214 sa vypracoval postup výberu stromových vzorníkov z lesných porastov,
odberu vzoriek dreva a kôry z týchto stromov, postup merania objemu týchto vzoriek,
stanovenia ich čerstvej a suchej hmotnosti a ich prípravy pre stanovenie spalného tepla
v kalorimetri. Na overenie celého postupu sa v oblasti lesného závodu Palárikovo zrúbalo 5
stromových vzorníkov. Z piatich miest na každom strome sa odobrali vzorky dreva a kôry a
stanovil sa ich objem. Projekt sa realizuje podľa zmluvného harmonogramu.
Názov projektu:

Analýza adaptácie lesných drevín na zmenu stanovištných
podmienok na základe provenienčného výskumu a
genetických markérov
Evidenčné číslo projektu: APVV – 0441 – 07
Riešiteľský ústav:
NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Roman Longauer, CSc.
Koordinačné pracovisko: TU Zvolen
Doba riešenia:
2008 – 2010
Plánované náklady:
196 tis. Sk (6,5 tis. €)
Skutočné náklady:
191 tis. Sk (6,3 tis. €)

Zámerom projektu je posúdenie adaptačnej schopnosti hlavných lesných drevín
Slovenska na klimatické a pôdne podmienky na základe prierezového vyhodnotenia
provenienčných pokusov a analýz pomocou genetických markérov. Cieľom je identifikovať
dedične podmienené geografické trendy v rastových, adaptívnych a fyziologických znakoch a
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posúdiť ich závislosť na pôdnych faktoroch. Vypracujú sa podklady na prípadnú úpravu
pravidiel prenosu lesného reprodukčného materiálu. Posúdia sa možnosti a navrhnú
alternatívne opatrenia na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny na lesné dreviny.
Riešenie začalo v septembri 2008 a počas neho sa:
− zmeral provenienčný pokus so smrekom IUFRO 1972, spolu 5 plôch, každá
s 30 provenienciami, vo výškovom gradiente 330 – 950 m n. m.;
− na medzinárodnom pokuse buka lesného vyhodnotila miera a geografické trendy dedičnej
podmienenosti rastu, prežívania a fenologických vlastností proveniencií;
− zabezpečil materiál (semeno z 10 proveniencií) na založenie pokusu určeného
na vyhodnotenie vplyvu pôvodu a miesta pestovania sadeníc na fenológiu a rast smreka
a buka.
Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinačné pracovisko:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Vplyv vetrovej kalamity a následného manažmentu na vývoj
lesných ekosystémov v Tatrách
APVV – 0456 – 07
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
TU Zvolen
2008 – 2010
532 tis. Sk (17,7 tis. €)
125 tis. Sk (4,2 tis. €)

Projekt základného výskumu, ktorý má za cieľ analyzovať procesy, príčiny a riziká
najvýznamnejších parametrov abiotických procesov a biotických faktorov na stav, vlastnosti a
vývojové trendy veternou kalamitou postihnutých lesných ekosystémov Tatier.
Práce na projekte v roku 2008 boli poznačené posunom začiatku riešenia projektu.
Vzhľadom k tomu boli nevyčerpané finančné prostriedky na riešenie v zmysle pokynov
z APVV presunuté na rok 2009.
− V roku 2008 sa vďaka podpore z APVV vyhodnotili prvé výsledky terestrického
monitoringu vývoja lesných porastov na území postihnutom veternou kalamitou v roku
2004, ktoré boli prezentované na Jubilejnej konferencii k 60. výročiu uzákonenia
Tatranského národného parku 18. – 19. 12. 2008, hotel Borovica, Štrbské Pleso.
− V jesennom období sa založila prvá výskumná plocha na overovanie vplyvu rôznych
technologických postupov zalesňovania kalamitnej holiny (krytokorenný a voľnokorenný
sadbový materiál 5-tich drevín (smrek, smrekovec, borovica, buk a javor).
− Vypracovali sa podklady pre priebežnú ročnú správu, ktoré boli odovzdané hlavnému
riešiteľovi projektu.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Propagácia vedy a výskumu v lesníctve
LPP – 0053 – 07
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
2008 – 2011
599 tis. Sk (19,9 tis. €)
654 tis. Sk (21,7 tis. €)

Strategickým cieľom projektu bola popularizácia vedy a výskumu. Riešenie projektu
prebiehalo podľa schváleného časového harmonogramu (prvá etapa).
Dňa 3. 6. 2008 sa uskutočnilo pracovné stretnutie partnerov projektu, kde sa
zadefinovali zmluvné vzťahy medzi koordinujúcou inštitúciou (NLC) a jednotlivými
partnerskými organizáciami (školami).
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V priebehu septembra a októbra sa pripravili posterové prezentácie a vedecko-populárne
brožúry a v novembri sa uskutočnila samotná tlač materiálov, ktoré boli následne
distribuované partnerským školám.
V decembri sa uskutočnili na partnerských školách prednášky zamerané na prezentáciu
vedeckovýskumných projektov riešených na Národnom lesníckom centre – Lesníckom
výskumnom ústave Zvolen.
Názov projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Vzdelávanie vedeckovýskumných pracovníkov v oblasti
tvorby a manažmentu projektov
LPP – 0201 – 06
NLC – ÚLPV Zvolen
Mgr. Dagmar Sélešová
2007 – 2008
231 tis. Sk (7,7 tis. €)
210 tis. Sk (7,0 tis. €)

Projekt, realizovaný v rámci APVV programu „Podpora ľudského potenciálu a
popularizácia vedy“ vstúpil v roku 2008 do druhého, záverečného roka svojej realizácie.
Vzdelávací projekt bol zameraný na prípravu, tvorbu a manažment projektov prostredníctvom
vytvorenia študijných materiálov a realizácie seminárov na danú tému.
V roku 2008 boli ukončené všetky naplánované aktivity projektu:
− Vytvorila sa publikácia „English for Project Design and Management“, určená pre študijné
účely na seminár „Projektová angličtina“.
− V apríli, novembri a decembri prebehli semináre „Projektová angličtina“ v dvoch
trojdňových stretnutiach, kde celkový počet absolventov bol 36.
− V mesiaci jún sa zorganizoval 4-dňový seminár „Tvorba projektov“, na ktorom sa
zúčastnilo 13 vedeckovýskumných pracovníkov z VŠ, SAV a NLC.
5.4

Projekty štrukturálnych fondov EÚ

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav
Názov projektu:
Rezort, názov SOP:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Doplnkovým vzdelávaním BOZP robotníckych
k vyššej kvalite ľudských zdrojov v lesníctve
MPSVR SR, Ľudské zdroje
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Viera Petrášová, CSc.
2005 – 2008
3 000 tis. Sk (99,6 tis. €)
2740 tis. Sk (91,0 tis. €)

profesií

V rámci riešenia úlohy sa spracovali v aktivite poradenská činnosť a diseminácia
poznatkov propagačné materiály, ktoré boli distribuované prostredníctvom školení a 2
odborných workshopov. V projekte pokračovali práce v oblasti poradenskej činnosti.
Realizovalo sa 33 školení pre účastníkov vzdelávacieho kurzu práca s jednomužnou
motorovou pílou v ťažbe dreva – vyškolených 952 absolventov, práca v približovaní surového
dreva – vyškolených 249 absolventov, práca v pestovaní a ochrane lesa – vyškolených 20
absolventov. Pre účastníkov školení sa vypracovali na školenia pracovné manuály:
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−
−
−
−
−

Osobné ochranné pomôcky
Pracovný úraz
Príručka prvej pomoci
Bezpečná práca v lese
Čo urobíme pri mimoriadnej udalosti ?
V rámci projektu sa vypracovali tri vzdelávacie programy, ktoré sú publikované na CD
a sú k dispozícii pre ďalšie vzdelávanie. Sú to:
− Bezpečná práca v lese – Ťažba dreva. ISBN 978-80-8093-060-8
− Bezpečná práca v lese – Približovanie dreva. ISBN 978-80-8093-061-5
− Bezpečná práca v lese – Pestovanie a ochrana lesa. ISBN 978-80-8093-059-8
Súborne je spracovaná problematika BOZP spolu s technologickými postupmi
v ťažbových činnostiach pre potreby lektorov na súbornom CD – Bezpečná práca v lese.
ISBN 978-80-8093-058-5.
Názov projektu:
Rezort, názov SOP:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Rodovým
výskumom
k rovnosti
v zamestnateľnosti
v podmienkach horských vidieckych oblastí Slovenska
MPSVR SR, Ľudské zdroje
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Viera Petrášová, CSc.
2005 – 2008
1 400 tis. Sk (46,5 tis. €)
1 308 tis. Sk (43,4 tis. €)

Riešenie úlohy postupovalo na národnej a nadnárodnej úrovni s hlavným zameraním
na disemináciu výsledkov. Na národnej úrovni sa uskutočnilo 7 prezentácií na vyžiadané
odborné témy. Na záverečnej konferencii za všetky projekty EQUAL v SR bol projekt
vybraný pre prezentáciu dosiahnutých výsledkov v oblasti adaptability pracovnej sily.
V zahraničí boli výsledky projektu prezentované v Českej republike a v Nemecku.
V rámci projektu sa zorganizovalo v spolupráci so Slovenskou lesníckou komorou
medzinárodné stretnutie „Žien lesníčiek“ spojené so študijnými exkurziami a workshopmi.
V rámci podujatia sa zorganizoval 29. 5. 2008 – medzinárodný seminár „Žena lesníčka a jej
uplatnenie vo vidieckych oblastiach.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Názov projektu:
Rezort, názov SOP:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Ďalšie vzdelávanie držiteľov osvedčenia odborného lesného
hospodára
MP SR, Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a
rozvoj vidieka, opatrenie 2.4 Vzdelávanie
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Štefan Dunajčin
2006 – 2008
501 tis. Sk (16,6 tis. €)
501 tis. Sk (16,6 tis. €)

Cieľom projektu bolo vzdelávaním pracovníkov lesného hospodárstva, držiteľov
osvedčení OLH, vytvárať podmienky pre zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia
v lesoch, pri zohľadnení požiadaviek ochrany životného prostredia.
V roku 2008, v zmysle časového harmonogramu projektu, sa uskutočnili 3 vzdelávacie
aktivity s účasťou 109 osôb.
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Názov projektu:
Rezort, názov SOP:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Podnikanie v poľovníctve a v chove poľovnej zveri
MP SR, Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a
rozvoj vidieka, opatrenie 2.4 Vzdelávanie
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Andrea Melcerová
2007 – 2008
220 tis. Sk (7,3 tis. €)
146 tis. Sk (4,9 tis. €)

Projekt prebiehal v rámci opatrenia 2.4 Vzdelávanie a jeho cieľom bolo 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 roku 2008 sa v zmysle projektu uskutočnila 1 vzdelávacia akcia s celkovou účasťou
12 zamestnancov lesného hospodárstva.
Názov projektu:
Rezort, názov SOP:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Podnikanie vo vidieckej turistike – v lesoturistike
MP SR, Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a
rozvoj vidieka, opatrenie 2.4 Vzdelávanie
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Andrea Melcerová
2007 – 2008
365 tis. Sk (12,1 tis. €)
131 tis. Sk (4,4 tis. €)

Projekt prebiehal v rámci opatrenia 2.4 Vzdelávanie a jeho cieľom bolo odborne a
osobnostne pripraviť kvalifikovaných poskytovateľov služieb vo vidieckej turistike, a to
najmä vo vzťahu k lesnému prostrediu, ktorí dokážu v danej 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 podnikajúcich v lesnom hospodárstve, resp. v poľnohospodárstve, ktoré prevádzkujú
rôzne ubytovacie a rekreačné zariadenia.
V roku 2008 sa uskutočnila 1 vzdelávacia akcia s celkovou účasťou 12 zamestnancov
lesného hospodárstva.
Názov projektu:
Rezort, názov SOP:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Tvorba projektov pre získavanie finančných prostriedkov
z eurofondov
MP SR, Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a
rozvoj vidieka, opatrenie 2.4 Vzdelávanie
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Andrea Melcerová
2005 – 2008
89 tis. Sk (3,0 tis. €)
89 tis. Sk (3,0 tis. €)

Projekt prebiehal v rámci opatrenia 2.4 Vzdelávanie a jeho cieľom bolo informovať
účastníkov o aktuálnych možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych
fondov, naučiť ich orientovať sa v rôznych grantových schémach a vybrať z nich
najvhodnejšie pre zámery a ciele v oblasti lesného hospodárstva, rozvíjať vedomosti a
zručnosti potrebné na písanie úspešných projektov. Cieľovú skupinu tvorili zamestnanci
neštátnych a štátnych lesníckych subjektov.
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V roku 2008 sa v zmysle projektu uskutočnilo 5 vzdelávacích akcií s celkovou účasťou
75 zamestnancov lesného hospodárstva.
Názov projektu:
Rezort, názov SOP:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Riadenie malého a stredného podniku
MP SR, Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a
rozvoj vidieka, opatrenie 2.4 Vzdelávanie
NLC – ÚLPV Zvolen
Mgr. Dagmar Sélešová
2006 – 2008
134 tis. Sk (4,5 tis. €)
134 tis. Sk (4,5 tis. €)

Projekt prebiehal v rámci opatrenia 2.4 Vzdelávanie formou uskutočnenia vzdelávacích
seminárov kurzu „Riadenie malého a stredného podniku“, ktorého 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.
Celkový počet účastníkov vzdelávania v roku 2008 bol 45.
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 sociálnoekonomické prínosy
MŠ SR, Európsky sociálny fond, SOP Ľudské zdroje
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Peter Siakeľ
2006 – 2008
1 900 tis. Sk (63,1 tis. €)
906 tis. Sk (30,1 tis. €)

Vzdelávacie aktivity realizované v priebehu roka 2008 v rámci implementácie projektu
kontinuálne nadviazali na výstupy roka 2007. Projekt bol v roku 2008 ukončený a dosiahnuté
hodnoty monitorovacích indikátorov boli nasledovné:
I. Počet osôb (vytvorených miest v programoch ďalšieho vzdelávania) – 50:
− akreditovaný rekvalifikačný kurz 2257/2007/203/3, modul pre robotníkov „Lesný
reprodukčný materiál a pestovná činnosť v lesníctve“;
− akreditovaný rekvalifikačný kurz 2257/2007/203/1 Energetické zhodnotenie biomasy,
modul pre robotníkov „Technológia výroby biomasy“;
− akreditovaný rekvalifikačný kurz 2257/2007/203/2 Kvalita dreva, modul
pre robotníkov „Sortimentácia a manipulácia drevnej hmoty“.
II. Počet osôb (vytvorených miest v programoch celoživotného vzdelávania lektorov,
učiteľov a zástupcov zamestnávateľov) – 161:
− workshop „Lesníctvo a drevárstvo zamestnanie s budúcnosťou“ pre učiteľov a
majstrov odborného výcviku stredných lesníckych škôl a učilíšť, lektorov ďalšieho
vzdelávania, zástupcov zamestnávateľov a členov realizačného tímu;
− seminár „Nové trendy v odvetví lesného hospodárstva“ pre lektorov ďalšieho
vzdelávania a zástupcov zamestnávateľov;
− semináre: „Lesný reprodukčný materiál a nové trendy v pestovaní lesa“, „Energetické
zhodnotenie biomasy“, „Kvalita dreva a zlepšenie jeho finálneho zhodnotenia“
pre učiteľov a majstrov odborného výcviku stredných lesníckych škôl a učilíšť;
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− hodnotiace workshopy: „Energetické zhodnotenie biomasy“, „Hodnotenie kvality
dreva“, „Lesný reprodukčný materiál a pestovná činnosť I.“ pre lektorov ďalšieho
vzdelávania, zástupcov zamestnávateľov, učiteľov a majstrov odbornej výchovy
stredných škôl a stredných odborných učilíšť, vybraných manažérov a technickohospodárskych zamestnancov LH a členov realizačného tímu.
Názov projektu:
Rezort:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Zavádzanie informačných technológií do lesníckej prvovýroby
MP SR Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie
1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Peter Siakeľ
2008
1 665 tis. Sk (55,3 tis. €)
1 678 tis. Sk (55,7 tis. €)

Projekt prebiehal v rámci opatrenia 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity.
Cieľom projektu bolo poskytnutie potrebných vedomostí a zručností pre zavádzanie a
rozširovanie informačných technológií do lesníckej prvovýroby nevyhnutných v rámci
vykonávania lesníckych činností.
Špecializovaný kurz umožnil účastníkom zdokonaliť zber, prenos a spracovanie
informácií o lesníckej prvovýrobe s použitím informačného systému KRPK (kalkulácie,
riadenie, plánovanie, kontroling).
Projekt bol realizovaný v štyroch fázach:
− Uskutočnilo sa precvičenie metodiky a postupov priamo v lesnom poraste.
− Vykonala sa editácia nameraných údajov do systému KRPK pre potreby výpočtu objemu a
sortimentácie porastov.
− Uskutočnilo sa založenie ťažbových kariet a parametrizácia systému pre plánovanie a
účtovanie.
− Uskutočnilo sa založenie pestovných kariet súvisiacich s tvorbou pestovných projektov.
V rámci realizovaného projektu sa v máji a júni uskutočnili vzdelávacie akcie s počtom
účastníkov 130.
Každá časť vzdelávacej aktivity bola ukončená pohovorom s jednotlivými absolventmi
za účelom overenia pochopenia a osvojenia si prednášanej problematiky. K ukončeniu kurzu
bolo vydané osvedčenie o absolvovaní vzdelávania a účastníkom vzdelávacej aktivity bola
vydaná odborná školiaca literatúra.
Názov projektu:
Rezort:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Manažment pestovania a ochrany lesa na lesných správach
MP SR, Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie
1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Peter Siakeľ
2008
1 336 tis. Sk (44,4 tis. €)
1 339 tis. Sk (44,5 tis. €)

Cieľom projektu bolo poskytnutie potrebných vedomostí a zručností v oblasti
pestovania lesa a ochrany lesa, nevyhnutných v rámci vykonávania lesníckych činností.
Špecializovaný kurz mal za cieľ umožniť účastníkom podrobne sa oboznámiť formou
prednášok so zásadami pestovania a ochrany lesa s dôrazom na dve hlavné oblasti: Pestovanie
lesa, Ochrana lesa. Projekt bol realizovaný v ôsmich dvojdňových sústredeniach.
Vzdelávanie bolo zamerané na cieľovú skupinu zamestnancov, ktorí majú v pracovnej
náplni výkon činností týkajúcich sa stavu lesa, hospodárenia s lesom, najmä v oblasti jeho
obnovy, pestovania a ochrany.
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V rámci realizovaného projektu sa v roku 2008 uskutočnili vzdelávacie akcie
s celkovým počtom účastníkov 176.
Názov projektu:
Rezort, názov SOP:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Manažment lesných porastov v rozdielnych ekologických
podmienkach
MP SR, Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a
rozvoj vidieka, opatrenie 2.4 Vzdelávanie
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Rastislav Španka
2007 – 2008
554 tis. Sk (4,5 tis. €)
125 tis. Sk (4,2 tis. €)

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 fungovaní základných vzťahov
medzi lesnými porastmi 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 2008 sa uskutočnila 1 vzdelávacia aktivita s celkovou účasťou 23 zamestnancov
lesného hospodárstva SR.
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, Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a
rozvoj vidieka, opatrenie 2.4 Vzdelávanie
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Rastislav Španka
2007 – 2008
383 tis. Sk (12,7 tis. €)
100 tis. Sk (3,3 tis. €)

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 aktuálnej štruktúre najvýznamnejších
škodlivých činiteľoch na Slovensku, miere ich škodlivosti, poznatky o ich bionómii,
dozvedeli sa o metódach kontroly ich výskytu, ochrany, obrany, monitoringu a evidencie.
V roku 2008 sa uskutočnila 1 vzdelávacia aktivita s celkovou účasťou 28 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, Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a
rozvoj vidieka, opatrenie 2.4 Vzdelávanie
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Rastislav Španka
2007 – 2008
252 tis. Sk (8,4 tis. €)
212 tis. Sk (7,0 tis. €)
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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 2008 sa uskutočnila 1 vzdelávacia aktivita s celkovou účasťou 20 zamestnancov
lesného hospodárstva SR.
5.5

Medzinárodné programy a projekty

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

LIFE
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Andrej Gubka, PhD.
1. 1. 2008 – 31. 12. 2008
250 tis. Sk (8,3 tis. €)
379 tis. Sk (12,6 tis. €)

Projekt bol spolufinancovaný Európskou komisiou a riešený v spolupráci so Štátnou
ochranou 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 2008:
− v Spišskej Novej Vsi sa uskutočnilo školenie pracovníkov národného parku a pracovníkov
lesníckych subjektov obhospodarujúcich lesy na území NP o metódach kontroly populácie
podkôrneho hmyzu a zároveň boli prezentované údaje o stave podkôrneho hmyzu, tak ako
boli zaznamenané v roku 2007;
− zakúpené boli feromónové lapače a feromónové odparníky určené na podkôrny hmyz a
odovzdané na ústredie NP Slovenský Raj;
− v období apríl až september sa pokračovalo v evidencii populačnej hustoty podkôrneho
hmyzu na území NP pomocou feromónových lapačov;
− všetky získané údaje boli vyhodnocované s použitím GIS programov s vytvorením
mapových výstupov.
Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

CECILIA – Central and Eastern Europe Climate Change
Impacts and Vulnerability Assessment
NLC – LVÚ Zvolen
doc. RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.
2006 – 2009
1 500 tis. Sk (49,8 €)
1 635 tis. Sk (54,3 €)

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.
Ciele na rok 2008 boli:
I. Hodnotenie dopadov klimatických zmien na škodcov v poľnohospodárskych kultúrach a
lesných ekosystémoch
V oblasti lesníctva boli v rámci aktivity hodnotené dopady na zmeny voltinizmu a
distribučného areálu Ips typographus na území Slovenska a vo vybraných regiónoch
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postihnutých rozpadom smrekových porastov. Ďalej bola realizovaná analýza dopadov
klimatických zmien na výskyt premnožení Lymantria dispar na území Slovenska. Pri riešení
bol prvýkrát použitý scenár zmeny klímy s vysokým priestorovým rozlíšením vytvorený
v projekte CECILIA. Cieľom bolo taktiež vyhodnotiť prínosy využívania tohto typu scenáru.
II. Analýza citlivosti a identifikácia najzraniteľnejších oblastí, poľnohospodárskych kultúr a
lesných ekosystémov
V oblasti lesníctva bolo riešenie zamerané na využitie rastového simulátora SIBYLA a
vyhodnotenie odoziev jednotlivých porastových charakteristík na zmenu klímy. Na týchto
základoch boli identifikované najzraniteľnejšie ekosystémy. V oblasti hodnotenia citlivosť
ekosystémov na meniace sa klimatické podmienky boli realizované úvodné časti štúdie
zameranej na výpočet prekračovania kritických záťaží lesných ekosystémov s využitím
scenárov zmeny klímy s vysokým priestorovým rozlíšením.
Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

European Network on Emerging Diseases and Invasive
Species Threats to European Forest Ecosystems –
FORTHREATS
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Andrej Kunca, PhD.
1. 1. 2008 – 31. 12. 2008
68 tis. Sk (2,3 tis. €)
78 tis. Sk (2,6 tis. €)

V priebehu riešenia projektu v roku 2008 sa skompletizovalo 12 „deliverables“:
D1 – vybralo sa 6 druhov inváznych húb zavlečených na prelome 19. a 20. storočia,
o ktorých je možné napísať zdokumentovaný „príbeh“ priebehu zavlečenia
a 6 takýchto druhov zavlečených koncom 20. storočia;
D2 – pripravil sa návrh „dobrej praxe“ monitoringu týchto druhov;
D3 – pripravil sa návrh štandardov diagnostických nástrojov;
D4 – pripravil sa návrh prototypu vyhľadávacej databázy diagnostických protokolov;
D5 – spracoval sa zoznam oblastí a regiónov, ktoré ohrozujú Európu z pohľadu inváznych
druhov;
D6 – uskutočnilo sa zoradenie mechanizmov šírenia podľa dôležitosti;
D7 – pripravil sa zoznam hrozieb z dopadu invázií (ekonomický, ekologický, ekosystémový,
sociálny);
D8 – vypracoval sa zoznam manažmentových opatrení;
D9 – pripravilo sa predbežné poradie ohrození a rizík;
D10 – pripravil sa sprievodca dobrej rastlinolekárskej praxe vytvorený z existujúcich dát a
skúseností expertov;
D11 – identifikovali sa vedomostné medzery a potreby výskumu;
D12 – zhrnula sa databáza relevantnej literatúry.
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 RICA 026076)
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Roman Longauer, CSc.
2006 – 2010
2 100 tis. Sk (69,7 tis. €) na celú dobu riešenia
452 tis. Sk (15,0 tis. €)
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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 v EÚ priamu spoluprácu subjektov zaoberajúcich sa šľachtením 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 výsledkoch sa nachádzajú na internetovej
stránke projektu: http://treebreedex.eu.
Hlavné aktivity v roku 2008 boli:
− vytvorenie databázy šľachtiteľských populácií na základe prieskumu medzi partnermi
projektu, jej naplnenie pre vybrané dreviny (borovice a čerešňa);
− dokumentácia šľachtiteľských programov v EÚ;
− dokumentácia šľachtiteľských stratégií a právnych predpisov regulujúcich použitie
šľachteného materiálu lesných drevín v EÚ;
− dokumentácia existujúcej infraštruktúry pre šľachtenie lesných drevín;
− účasť na pracovných stretnutiach a prezentáciách zameraných na šľachtenie topoľov,
borovíc a ochranu práv šľachtiteľov k novým odrodám;
− dokladovanie nákladov, vyúčtovanie a audit po 2 rokoch riešenia. Účasť na výročnej
konferencii projektu.
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
1 142 tis. Sk (37,9 €) na celú dobu riešenia
170 tis. Sk (5,6 tis. €)

Projekt je súčasťou Programu EÚ RESGEN pre ochranu, charakterizáciu, uchovanie a
využitie genetických zdrojov v poľnohospodárstve podľa nariadenia Rady ES 870/2004.
Koordinuje ho medzivládna organizácia Bioversity International. 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. Riešenie projektu začalo
v marci 2007. Európska komisia projekt financuje v rozsahu 50 %. Príspevkom NLC
do projektu EUFGIS boli činnosti zabezpečené v úlohe „Zachovanie genetických zdrojov a
biodiverzity“ v rámci kontraktu medzi MP SR a NLC.
V roku 2008 sa riešenie projektu zmeralo na:
− definovanie minimálnych požiadaviek na objekty slúžiace na ochranu lesných
genetických zdrojov;
− vytvorenie prototypu Európskeho informačného systému o lesných genetických zdrojoch;
− príprava regionálnych školení pre národné kontaktné body;
− dokumentácia, naplnenie a otestovanie informačného systému pre vybrané štáty EÚ;
− účasť na 3 pracovných stretnutiach riešiteľov, vyúčtovanie a odpočet projektu pre EK.
Podrobnejšie informácie o aktivitách, partneroch a priebežných výsledkoch sa
nachádzajú na:
http://www.bioversityinternational.org/networks/euforgen/EUFGIS/Background_documents/E
UFGIS_summary.pdf
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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
1 200 tis. Sk (39,8 €)
1 296 tis. Sk (43,0 €)

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 súčasťou Oficiálnej rozvojovej pomoci SR Slovak Aid. – Fondu Bratislava –
Belehrad. Spoluriešiteľmi a konečnými príjemcami pomoci 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 2008:
− v spolupráci s príjemcami pomoci a Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného
hospodárstva Srbska sa ako výsledok stretnutí a konzultácií vytvorili prototypy
celoštátnych informačných systémov pre:
- Lesný reprodukčný materiál, jeho zdroje a produkciu
- Poškodenie lesov a realizované opatrenia v ochrane lesa
− séria školení srbských partnerov na Slovensku v oblasti ochrany lesov a dohľadu
nad lesným reprodukčným materiálom a 2 odborné semináre zorganizované v Srbsku:
- Informačný systém pre lesný reprodukčný materiál v Srbsku, Belehrad, 26. 11. 2008
- Informačný systém pre poškodenie a ochranu lesov v Srbsku, Belehrad, 28. 11. 2008
− odborná a technická pomoc v záujme splnenia požiadaviek a prijatia Srbska (v novembri
2008) do Schémy OECD pre lesný reprodukčný materiál.
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. 2008 – 15. 12. 2008
150 tis. Sk (5,0 €)
101 tis. Sk (3,4 €)

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 2008.
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
1. 1. 2008 – 31. 12. 2008
200 tis. Sk (6,6 tis. €)
80 tis. Sk (2,8 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.
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Cieľom je otestovať tento spôsob ako jednu z budúcich možností ekologického boja proti
lykožrútovi smrekovému, ale i ostatným druhom podkôrnikov.
Hlavné aktivity v roku 2008:
− 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:

Monitoring lesov a environmentálnych interakcií – Forest
Focus
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
2004 – 2008
celkové náklady (540 tis. €) projekt bol spolufinancovaný
Európskou komisiou

Po uplynutí platnosti pôvodnej európskej legislatívy súvisiacej s programom ICP
Forests bolo v roku 2003 schválené nové nariadenie týkajúce sa monitoringu lesov a
environmentálnych interakcií: „Regulation (EC) No. 2152/2003 of the European Parliament
and the Council of 17 November 2003 concerning monitoring of forests and environmental
interactions in the Community (Forest Focus)“. Od roku 2004 (od vstupu do EÚ) sa platnosť
nariadenia priamo vzťahovala aj na Slovensko. Monitoring lesov sa ďalej realizoval
na základe vypracovaného národného programu Forest Focus, ktorý zahrňoval popri
monitoringu I. a II. úrovne aj demonštračný projekt BioSoil, zameraný na hodnotenie stavu
lesných pôd a indikátorov biodiverzity v lesoch. Implementácia národného programu sa
ukončila v roku 2008.
Na ďalšie dva roky bude monitoring lesov na Slovensku súčasťou projektu FutMon
v rámci schémy pre životné prostredie LIFE+. Keďže projekt mal dve zložky financovania
(popri príspevku Európskej komisie to boli domáce zdroje v rámci kontraktu s MP SR), vecný
odpočet za rok 2008 tu neuvádzame, ale je súčasťou kapitoly 5.7.
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
165 tis. Sk (5,5 €)
71 tis. Sk (2,4 €)

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
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systémov, čím sa uspokoja požiadavky medzinárodného monitorovania a vykazovania
záchytov a zdrojov skleníkových plynov. Ďalším cieľom riešenia projektu je 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 2008:
− V rámci riešenia projektu MASCAREF sa uskutočnila analýza existujúcich zdrojov
informácií a systémov prispievajúcich k monitorovaniu a vykazovaniu emisií a záchytov
skleníkových plynov v riešiteľských krajinách. Boli zadefinované prioritné oblasti riešenia
pre jednotlivé partnerské krajiny (Litva, Rumunsko, Taliansko, Grécko, Slovensko).
− V rámci riešenia na Slovensku bola pozornosť zameraná na odvodenie nových konverznoexpanzných faktorov (tzv. BEF), s využitím dát získaných v NIL. Nové konverznoexpanzné faktory budú využité pre skvalitnenie a spresnenie inventarizácie skleníkových
plynov v sektore Lesníctvo. Tieto faktory sa odvodzujú pre 4 hlavné dreviny – smrek,
borovica, buk a dub.
− Keďže projekt sa nachádza v druhej polovici riešenia bola vypracovaná priebežná správa.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Transfer inovatívnych učebných techník v lesníckom
vzdelávaní (Transfer of Innovative Learning Techniques over
Forestry Education – TraInForEducation
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
2008 – 2010
1 716 tis. Sk (57,0 €)
0 tis. Sk (0,0 €)

Hlavným cieľom projektu je transfer skúsenosti vo využívaní “blended learning”
(kombinujúcom on-line štúdium s prezenčným vzdelávaním) do lesníckeho vzdelávania
na Slovensku. V novembri 2008 sa pripravila a podpísala zmluva o poskytnutí grantu.
Na serveri bol nainštalovaný software Moodle (www.e-learning.nlcsk.sk), čím sa pripravilo
e-learningové prostredie a následná realizácia projektu na rok 2009.
Názov projektu:

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

Jazyk značiek a signálov v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci v drevárskom priemysle (The Language of
Safety and Health Signs and Signals in Wood Industry) –
LANSAWOOD
NLC – ÚLPV Zvolen
Mgr. Dagmar Sélešová
2007 – 2009
700 tis. Sk (23,2 €)
485 tis. Sk (16,1 €)

Medzinárodný projekt realizovaný v rámci programu EÚ Celoživotné vzdelávanie,
podprogramu Leonardo da Vinci bol zameraný na poskytnutie metodológie a vytvorenie
študijných materiálov v rámci celoživotného vzdelávania pre študentov stredných odborných
škôl, univerzitných študentov a odborníkov z praxe 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. V roku 2008 sa uskutočnili 2 pracovné stretnutia
partnerov:
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− 12. – 15. 4. 2008 Värnamo/Švédsko, kde boli prezentované úlohy jednotlivých partnerov
– Prehľad národnej a medzinárodnej platnej legislatívy v oblasti značiek a signálov,
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
− 17. – 21. 9. 2008 Atény/Grécko – boli prezentované výsledky analýzy potrieb
k vypracovaniu študijných materiálov a na základe vytvorenej metodológie každý partner
predstavil návrh teoretickej časti vzdelávacieho modulu, ktorá bude súčasťou výsledného
produktu projektu.
5.6

Vzdelávacie programy a projekty

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

Celoživotné vzdelávanie v LH
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Ľudmila Marušáková
1. 1. 2008 – 31. 12. 2008
1 700 tis. Sk (56,4 tis. €)
1 747 tis. Sk (58,0 tis. €)

− Zabezpečilo sa preverenie odborných vedomostí v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z.,
vyhlášky č. 441/2006 Z. z., č. 451/2006 Z. z., č. 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).
− Organizačne sa zabezpečilo preškolenie držiteľov osvedčenia OLH v zmysle zákona
č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, aj s príslušným vyhotovením aktuálneho
zoznamu držiteľov OLH.
− Pripravili sa kurzy a školenia zamerané na zavádzanie informačných technológií
do lesníckej prvovýroby: Projektovanie ťažby v KRPK, Manažment lesných porastov
v zmenených ekologických podmienkach, Škodlivé činitele ovplyvňujúce aktuálne
hospodárenie v smrečinách so zameraním na podkôrny a drevokazný hmyz, Lesný
reprodukčný materiál a pestovná činnosť v lesníctve, Technológia výroby biomasy,
Sortimentácia a manipulácia drevnej hmoty, Environmentálne minimum a pod.
− Realizovala sa edičná činnosť – tvorba 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.
Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia úlohy:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Public relation (PR), prezentácia lesníctva, výstavy
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Ľudmila Marušáková
1. 1. 2008 – 31. 12. 2008
300 tis. Sk (10,0 tis. €)
666 tis. Sk (20,1 tis. €)

− Prostredníctvom systematickej činnosti a na základe Akčného plánu EÚ pre oblasť
lesného hospodárstva (kľúčová priorita 10) boli zabezpečené aktivity smerujúce
k propagácii a zlepšeniu imidžu lesníctva, podpora komunikácie medzi odbornou a
laickou verejnosťou vo vzťahu k lesníctvu.
− Zabezpečili sa stretnutia akčnej skupiny lesníckych komunikátorov a bolo zabezpečené
ich informovanie o aktuálnej európskej lesníckej politike v oblasti komunikácie.
− Pripravil sa projekt Lesnícke dni 2008, kde bola zabezpečená príprava, realizácia a
koordinácia projektu, informačné a propagačné materiály, vrátane vyhodnotenia
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−

−
−
−
−

mediálnych aktivít i vyhodnotenia priebehu podujatí. Bola vytvorená a prevádzkovaná
webová stránka www.lesnickedni.sk.
Organizačne sa zabezpečil projekt Európsky týždeň lesov (European Forest Week),
vrátane propagácie prostredníctvom webovej prezentácie, komunikácie s hlavnými
koordinátormi (UNECE, FAO Forest Communicators Network, MCPFE, EÚ) vrátane
vypracovania záverečnej správy a vyhodnocovacieho dotazníka.
Zabezpečila sa propagácia lesnej pedagogiky, metodické riadenie programu lesnej
pedagogiky, stretnutie lesných pedagógov, zabezpečovanie kurzov lesnej pedagogiky a
práce s verejnosťou, bola prevádzkovaná stránka www.lesnapedagogika.sk.
Bola zabezpečená evidencia certifikovaných lesných pedagógov, vedenie štatistiky
o činnosti v oblasti práce s verejnosťou.
Zabezpečila sa propagácia lesníctva na výstavách LIGNUMEXPO – LES 2008, vrátane
odborných sprievodných podujatí.
Vypracoval sa medzinárodný projekt v oblasti práce s verejnosťou – „FOREST CASE –
pedagogics towards a sustainable development“.

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

Medzinárodná spolupráca
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
1. 1. 2008 – 31. 12. 2008
1 925 tis. Sk (63,9 tis. €)
1 963 tis. Sk (65,2 tis. €)

− Účasť na 2nd meeting: EU-Forest Action Plan Key Action 10 „Encourage environmental
education and information“, Viedeň 14. – 15. 1. 2008.
− Vypracovanie pripomienok k pracovnému dokumentu o spoločnej európskej platforme
v oblasti lesnej pedagogiky.
− Usporiadanie bilaterálneho slovensko-fínskeho odborného seminára „Celoživotné
vzdelávanie v lesníctve“, 11. 4. 2008 vo Zvolene (viac informácií v kapitole 10).
− Účasť na stretnutí UN FAO-ECE Forest Communicators Network, 13. – 15. 5. 2008
Bilbao (Španielsko), (viac informácií v kapitole 10).
− Vypracovanie správy o skúsenostiach v oblasti lesníckej komunikácie na Slovensku
do publikácie „Best Practices in Forest Communications“.
− Účasť a prezentácia na 3. európskom zhromaždení lesných pedagógov (3 rd European
Forest Pedagogics Convention), 11. – 14. 6. 2008, Forest Discovery Centre Burfelt
v Lulthausene (Luxembursko), (viac informácií v kapitole 10).
− Účasť na vzdelávacom seminári „Kurs lesních pedagogů - nadstavbová část“, 17. - 22. 8.
2008, Hranice na Moravě (ČR).
− Účasť na pracovno-vzdelávacom seminári „Jak na handicapy lesního pedagoga“, 11. - 13.
11. 2008, Kouty nad Desnou (ČR).
− Účasť na II. medzinárodnej konferencii lesníckych vzdelávacích centier, 19. - 21. 11. 2008
Lyss, (Švajčiarsko), (viac informácií v kapitole 10).
− Účasť na FAO/UNECE/ILO Experts Network on implementing sustainable forest
management – Lyss, 20. 11. 2008 (Spojenej siete FAO/UNECE/ILO expertov
v implementácii trvalo udržateľného lesníctva), (viac informácií v kapitole 10).
− Stretnutie pracovnej skupiny European Chain-saw Qualification Standards (Európske
normy v udeľovaní kvalifikácií pre prácu s motorovou pílou), (viac informácií v kapitole
10).
− Vypracovanie a následná realizácia medzinárodného projektu v rámci Leonardo da Vinci
transfer of innovation project: Transfer of Innovative Learning Techniques over Forestry
Education, (viac informácií v kapitole 5.5).
64

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2008

Názov projektu:

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

Poradenstvo a odborná pomoc pre subjekty obhospodarujúce
smrekové lesy pri realizácii projektov revitalizácie a projektov
ozdravných opatrení vrátane mediálnej prezentácie
ozdravných oparení a informovania verejnosti o opatreniach,
ktoré zabezpečuje lesníctvo pre záchranu lesných
spoločenstiev na Slovensku
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
1. 4. 2008 – 31. 12. 2008
1 910 tis. Sk (63,4 €)
1 916 tis. Sk (63,6 €)

− Vypracoval a distribuoval sa materiál „Zmiernenie dôsledkov hynutia smrečín
na Slovensku“, ktorý bol sprístupnený širokej odbornej verejnosti prostredníctvom ZOL,
SLK, KLÚ a OLÚ. Materiál sa distribuoval subjektom v rámci MP SR – SL a bol
sprístupnený na LIGNUMEXPO – Les 2008 a tiež na www.nlcsk.org/poradenstvo. Bol
vydaný v počte 2 500 ks.
− Materiálovo sa zabezpečil projekt Európsky týždeň lesov (European Forest Week).
− Zostavil a vytlačil sa detský kalendár Práca lesníka očami detí.
− Pre širokú verejnosť bol pripravený plagát Aj les môže byť chorý, kde sa prezentovali
základné informácie o smrekových lesoch a spôsoby spomaľovania procesu hynutia
smrečín. Materiál bol vydaný v počte 2 000 ks a následne distribuovaný.
Názov projektu:
Rezort:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Poradenský systém v LH
MP SR
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Peter Siakeľ
1. 1. 2008 – 31. 12. 2008
200 tis. Sk (6,6 tis. €)
201 tis. Sk (6,7 tis. €)

V priebehu roka 2008 sa v rámci poradenstva začalo budovať „Centrum poradenského
systému MP SR pri Agroinštitúte Nitra“, ktoré metodicky zabezpečuje aj činnosť poradenstva
v LH. NLC – ÚLPV Zvolen v úzkej spolupráci s CPP zabezpečil akreditáciu vstupného
školenia poradcov v LH.
− Zabezpečila sa propagácia možnosti využitia opatrenia 1.7. – Využívanie poradenských
služieb v LH.
− Na www.nlcsk.org boli uverejňované najnovšie informácie z oblasti aktuálnych
legislatívnych predpisov a informácií o poradenstve.
− V rámci vytvorenej zložky „PORADENSTVO“ na príslušných internetových stránkach
(NLC, MP SR) boli pravidelne aktualizované informačné materiály pre poradcov
vo forme správ a platných legislatívnych noriem v LH.
− V intenciách zámerov vlády a MP SR, sekcie lesníckej boli vypracované informačné
materiály pri príležitosti odborných seminárov, ktoré sa odovzdali účastníkom seminárov
a v roku 2009 budú sprístupnené aj na www.nlcsk.sk.
− V spolupráci s Agroinštitútom Nitra, PPA sa uverejnil zoznam poradcov v LH
na príslušných webových stránkach.
− Organizačne sa zabezpečili školenia poradcov v LH v počte 37.
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5.7

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

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

Riešenie webových aplikácií a služieb pre poskytovanie
údajov z geodatabáz NLC
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
25. 3. 2008 – 31. 12. 2008
1 200 tis. Sk (39,8 tis. €)
1 201 tis. Sk (39,9 tis. €)

Úloha vznikla v roku 2008 so zámerom vytvoriť stálu vývojovú úlohu pre riešenie
rozširujúcich sa požiadaviek zriaďovateľa a ním riadených inštitúcií, na poskytovanie
informácií z geodatabáz NLC prostredníctvom internetu. Pre rok 2008 bolo jej hlavným
cieľom vytvorenie webovej aplikácie „Poľovnícky geografický informačný systém“. Tento
cieľ bol splnený a testovacia prevádzka systému je spustená na zatiaľ neverejnej URL adrese:
http://lvu.nlcsk.org/polovgis/. Informačný systém má tzv. „free“ zónu, kam sa dostane každý
a zónu, kde sa dostanú iba autentifikovaní používatelia (po prihlásení cez meno a heslo).
Systém je pripravený na spracovávanie poľovníckej štatistiky a po dopracovaní niektorých
funkcionalít a stanovení pravidiel požívania a prístupových práv bude v roku 2009 definitívne
spustený do prevádzky pre používateľov.
Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Lesnícka ochranárska služba
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Andrej Kunca, PhD.
1. 1. 2008 – 31. 12. 2008
5 850 tis. Sk (194,2 tis. €)
5 867 tis. Sk (194,8 tis. €)

− Spracovalo sa 3 418 hlásení L 116 za rok 2007 reprezentujúcich plochu viac ako 1 673 tis.
ha porastovej pôdy lesov SR.
− V roku 2008 sa zorganizoval seminár Aktuálne problémy v ochrane lesa a konal sa 17. –
18. apríla v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a. s. Išlo už o 17. ročník,
ktorého sa zúčastnilo 192 registrovaných lesníkov. Účastníkom bol pri prezentácii
odovzdaný zborník referátov zo seminára s 22 referátmi (ISBN 978-80-8093-040-0),
4 plagáty spolu s 576 fotografiami biotických škodcov na ihličnanoch a listnáčoch,
publikácia o monitoringu lykožrúta severského za roky 2001 – 2007 a propagačný
materiál NLC – LVÚ Zvolen.
− Zrealizoval sa monitoring lykožrúta severského v 13 okresoch severozápadného
Slovenska. Medziročný vzostup výskytu bol výrazný, keď napr. vlaňajší maximálny
odchyt ID do 1 lapača (9 006 ks) bol minimálne na troch lokalitách (LPS Maršová, OZ a
LS Žilina a OZ Čadca, LS Povina, Urbariát Kysucké Nové Mesto) prekonaný, a to až
o 70 %. Potvrdzuje sa aj posun areálu výskytu lykožrúta severského do vnútrozemia, keď
sa napríklad na OZ Prievidza zaznamenali maximálne odchyty až 430 ks/1 lapač (v roku
2007 to bolo iba 55 ks). Tiež orientačný lapač na streche NLC – LVÚ vo Zvolene zachytil
39 ks ID (v roku 2007 – 90 ks).
− Uskutočnili sa laboratórne a terénne pokusy s entomopatogénnou hubou Beauveria
bassiana. Hubu použilo 12 subjektov, spotrebovalo sa pritom 168 kg prípravku BoVeril.
− Spolupracovalo sa s Lesmi SR, š. p. pri organizovaní leteckého ošetrovania kalamitných
plôch v Nízkych Tatrách prípravkom Fury 10 EW, keď sa ošetrilo spolu 761 tis. m3
na ploche 655 ha, pričom sa spotrebovalo 1 003 l prípravku.
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− Spolupracovalo sa s MP SR pri príprave materiálu pre ochranu porastov okolo 5. st.
územnej ochrany: „Spoločné usmernenie na realizáciu opatrení podľa § 28 ods. 3 zákona
č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov“ z 28. 3. 2008.
− Spolupracovalo sa s MP SR pri príprave rozdelenia 61 mil. Sk (2,02 mil €) zo štátnej
pomoci (z 355 mil. určených z uznesenia vlády SR č. 990/2007) na priame opatrenia proti
podkôrnemu hmyzu v smrečinách. Do výzvy sa zapojilo 60 subjektov, ktoré žiadali
o preplatenie nákladov na ochranu lesa vo výške 37 mil. Sk (1,23 mil. €).
− Poradenstvo patrí medzi významné činnosti LOS, keď v priamom kontakte s vlastníkom
lesa, resp. OLH, umožňuje riadiť a ovplyvňovať odbornú úroveň a kvalitu ochrany lesa.
Zabezpečovala sa súbežne s rutinnou inšpektorskou činnosťou ako kontrola zdravotného
stavu porastov, škôlok, poradenskou činnosťou špecialistov, analýzami a rozbormi
vzoriek, diagnostikovaním škodcov. Subjektom sa navrhli obranné zásahy a opatrenia
na zabránenie škôd a kalamitného premnoženia škodcov. Spolu bolo 191 písomne
podchytených a evidovaných aktivít LOS v členení: vydávanie stanovísk – 25 akcií, účasť
na školeniach a seminároch – 24, poradenstvo v lesných porastoch – 31, poradenstvo
v lesných škôlkach – 19, expertízy v územiach s 5. stupňom ochrany – 37, monitoring ID
– 8, komunikácia s MP SR – 6, ponechanie dreva pri pni a iné hlásenia – 10, komunikácia
s ÚKSÚP-om pri registrácii prípravkov – 8, stanovisko k certifikácii lesov – 6, iné –17.
− Vydali sa tri odborné knihy.
− Zorganizoval sa medzinárodný IUFRO meeting „Insects and Fungi in Storm Areas“
(Hmyz a huby v kalamitných územiach) na Štrbskom Plese v Hoteli Patria v dňoch 15. –
19. 9. 2008. Spolu v priebehu 2 rokovacích dní odznelo 25 odborných referátov a bolo
vystavených 39 posterov. Konferencie sa aktívne zúčastnilo spolu 68 výskumných
pracovníkov z 18 štátov sveta (Rakúsko, Kanada, Chorvátsko, Česká republika,
Maďarsko, Nemecko, Taliansko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko,
Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina a USA).
− Pracovníci LOS sa zúčastnili seminára LOS v Prahe (9. 4. 2008), Trojstranného stretnutia
inšpektorov a špecialistov LOS v Poľsku v dňoch 14. – 16. 10. 2008, Medzinárodného
rastlinolekárskeho seminára v Brne (26. – 27. 3. 2008), vedeckých konferencií k projektu
FORTHREATS (16. – 20. 5. 2008 vo Vilniuse, Litva a 4. – 8. 11. 2008 vo Florencii,
Taliansko), COST projektu FP0801 k Phytophthore v Európe (20. – 21. 11. 2008 Brusel).
− Testovali sa prípravky na ochranu rastlín (insekticídy: Forester, Decis EW 50, Decis
Protech, Proteus 110 OD, Biscaya 240 OD; herbicídy: Mon 78273; feromónové odparníky
IT Etokap NAR, IT Ecorep).
Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Veľkoplošná ochrana lesov proti kalamitnému premnoženiu
biotických škodcov
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Andrej Kunca, PhD.
1. 1. 2008 – 31. 12. 2008
4 500 tis. Sk (149,4 tis. €)
4 847 tis. Sk (160,9 tis. €)

Ciele úlohy:
I. Identifikovať kalamitné premnoženie biotických škodlivých činiteľov.
II. Vybrať územie vhodné pre ochranu proti vybraným cieľovým biotickým škodlivým
činiteľom.
III. Organizačne spolupracovať pri zabezpečovaní a vyhodnocovaní ošetrovania území.
IV. Vypracovať správu z ošetrovania proti biotickým škodlivým činiteľom.
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Keďže povolenia pre veľkoplošné ošetrovania neboli získané, finančné prostriedky sa
využili pri príprave a zhodnotení rozdelenia 61 mil. zo štátnej pomoci na priame obranné
opatrenia proti podkôrnym druhom hmyzu.
Do výzvy vyhlásenej 11. 9. 2008 až 10. 10. 2008 sa prihlásilo 60 subjektov. Náklady
na opatrenia vyčíslili na hodnotu spolu 37 mil. Sk.
Lesnícka ochranárska služba všetkým žiadateľom listom z 27. 11. 2008 poslala:
− vzor zápisníka pre evidenciu feromónových lapačov a odchytov chrobákov;
− príručku pre identifikáciu najvýznamnejších škodlivých činiteľov zo skupiny hmyzu a
húb;
− inštrukcie pre priame ochranné a obranné opatrenia proti podkôrnemu hmyzu s dôrazom
na inštaláciu a prevádzkovanie feromónových lapačov.
Najviac žiadateľov pochádzalo zo Žilinského kraja (35 žiadateľov), najmenej
z Prešovského kraja (4 žiadatelia). Najviac finančných prostriedkov bolo požadovaných
z Banskobystrického kraja (14,7 mil. Sk), najmenej z Trenčianskeho kraja (1,9 mil. Sk).
Obranné opatrenia sa vykonávali v 2 457 dielcoch na výmere 18 267 ha, výmera smreka
v týchto porastoch bola 15 360 ha. Najviac dielcov bolo v Žilinskom kraji (886 dielcov),
najmenej v Prešovskom kraji (309 dielcov). Podobne to bolo aj s výmerou dielcov, v ktorých
sa vykonávali opatrenia a s výmerou smreka v týchto dielcoch. Zastúpenie smreka sa
v priemere za kraj pohybovalo od 70 % do 90 %, najviac v Žilinskom kraji, najmenej
v Košickom kraji.
Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Zachovanie genetických zdrojov a biodiverzity lesných drevín
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Roman Longauer, CSc.
2008
1 590 tis. Sk (52,8 tis. €)
1 599 tis. Sk (53,1 tis. €)

Účelom úlohy je zabezpečiť plnenie Národného programu ochrany lesných genetických
zdrojov MP SR 2005 – 2009, Národnú stratégiu a Akčný plán zachovania biologickej
diverzity, požiadaviek EÚ v rámci programu Stáleho výboru Európskej komisie
pre množiteľský materiál – GR SANCO, Európskeho programu pre lesné genetické zdroje
EUFORGEN a Schémy OECD pre LRM.
Na Biologickej základni NLC – LVÚ Zvolen, v Gabčíkove sa v roku 2008 zabezpečila
starostlivosť o archív klonov, matečnice a výsadby vegetatívne množených drevín.
Pokračovala obnova matečnice topoľov. Na 16 pokusných plochách sa vyhodnotila kvalita
genetických zdrojov (klonov a potomstiev) topoľov čiernych, bielych, vŕb a agáta. Na ďalšie
overenia sa pestoval biologický materiál 15 proveniencií dubov, 134 potomstiev jaseňa, 20
potomstiev a 7 proveniencií čerešne vtáčej.
V spolupráci so Strediskom kontroly LRM sa zabezpečila realizácia projektu
Prechodného fondu EÚ Podpora vnútroštátneho kontrolného systému pre LRM v SR.
Zabezpečilo sa riešenie projektu EÚ EUFGIS Vytvorenie Európskeho informačného
systému pre lesné genetické zdroje, ktorý NLC spoluvytvára pre členov EÚ v 7-člennom
konzorciu vedenom organizáciou Bioversity International.
Vypracovali sa 3 oficiálne stanoviská za SR pre Stály výbor pre množiteľský materiál
EK GR SANCO.
Pokračovala príprava informačnej vrstvy GIS zdrojov LRM zosúladením Národného
registra zdrojov s databázou LIC.
V rámci popularizácie výsledkov výskumu a vývoja sa publikovali 4 články v zahraničí,
4 príspevky na domácich a zahraničných konferenciách, 2 články v časopise Les – Slovenské
lesokruhy, 2 časti odborných monografií a niekoľko posterov. Výsledky riešenia sa využili
v 5 celoštátnych koncepčných materiáloch, odborných analýzach a 3 odborných posudkoch.
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Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
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.
1. 1. 2008 – 31. 12. 2008
4 100 tis. Sk (136,1 tis. €)
4 107 tis. Sk (136,3 tis. €)

Hlavným cieľom úlohy je vypracovávanie návrhov koncepčných, strategických a
legislatívnych materiálov pre ústredný orgán štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a
zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo záverov vedenia MP SR a SL MP SR. V roku 2008 sa
vypracovali tieto materiály:
Akčný plán (AP) Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky (NLP SR);
− NR SR uložila vypracovať a predložiť AP NLP SR na rokovanie vlády NR SR tak, aby
obsahoval podrobné opatrenia a údaje o formách a zdrojoch financovania. AP nadväzuje
na obsah a štruktúru NLP SR a rozpracováva rámcové ciele na jednotlivé opatrenia.
Do prípravy AP sa zahrnuli všetky rezorty, ktoré v niektorých oblastiach svojej
pôsobnosti súvisia s lesníctvom, vlastníci a obhospodarovatelia štátnych a neštátnych
lesov, odborné lesnícke organizácie, záujmové organizácie a združenia. Pri realizácii AP
sa predpokladá využitie finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka, zo štátnej
podpory lesníctva z rozpočtovej kapitoly rezortu pôdohospodárstva, štátnej pomoci,
vlastných zdrojov vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, ako aj z rozpočtových kapitol a
operačných programov niektorých súvisiacich rezortov. Pri formulovaní jednotlivých
opatrení AP sa vychádzalo z podrobnej analýzy aktuálneho stavu a vývoja národných
politických a spoločensko-ekonomických ukazovateľov, stavu a vývoja lesov a lesníctva
na Slovensku, z analýzy európskych princípov a globálnych vplyvov, ktoré ho budú
limitovať.
Kvantifikácia finančného dopadu navrhovaných úprav zákona č. 582/2004 Z. z. na rozpočty
správcov dane (obce);
− Kvantifikoval sa možný finančný dopad na príjem obcí ako správcov dani z nehnuteľnosti
pre rôzne prípady návrhov úprav dane z lesných pozemkov. Kvantifikovali sa tiež
finančné čiastky dopadov zo zrušenia zdaňovania všetkých lesných pozemkov,
oslobodenia od dane pre lesné pozemky hospodárskych lesov v období od nasledujúceho
roka po vzniku holiny až do prvej prebierky, oslobodenia od dane za pozemky vybraných
hospodárskych súborov lesných typov, zrušenia možnosti správcu dane zvýšiť základnú
sadzbu dane z lesných pozemkov a obmedzenia možnosti správcu dane zvýšiť základnú
sadzbu dane z lesných pozemkov maximálne do 300 %.
Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2008;
− Správa predkladá základné informácie o stave a vývoji lesov, lesného hospodárstva a
lesníctva na Slovensku k 31. decembru 2007.
Správa o riešení systému integrovaných ekologických a ekonomických účtov pre LH SR
v roku 2008;
− Správa obsahuje stanovené ciele, špecifikáciu vykonaných prác v roku 2008. Predkladá
výsledky integrovaných ekologických a ekonomických účtov pre lesné hospodárstvo a
výsledky rozšírených ekonomických účtov za roky 2005 až 2007 podľa pôvodnej a
revidovanej metodiky. Tieto sa uvádzajú v bežných cenách a stálych cenách bázického
roku 1995. V podmienkach LH SR sa analyzujú účty produkcie, účty tvorby dôchodkov,
účty podnikového zisku a kapitálové účty za uvedené referenčné obdobie.
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Stratégia rozvoja lesníctva;
− Stratégia rozvoja lesníctva sa vypracovala s platnosťou do roku 2025. Rozpracováva 18
priorít NLP SR. Nadväzuje na aktuálne lesnícko-politické a prognostické dokumenty,
ktoré sa vypracovali a schválili v rokoch 2006 – 2008 tak, aby sa zabezpečila ich
vzájomná previazanosť. V stratégii sa naformuloval rozbor problematiky v oblasti
jednotlivých priorít, existujúce obmedzenia, prekážky, silné a slabé stránky. Stanovil sa
smer vývoja a ciele a odôvodnil sa ich zmysel pre lesníctvo na Slovensku. Napokon sa
nadefinoval návrh opatrení (nástroje a prostriedky) na realizáciu navrhovaných cieľov.
Pripomienky k návrhu zákona o ochrane prírody a starostlivosti o krajinu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov;
− V správe sa uvádzajú stanoviská k pripomienkam, vzneseným k jednotlivým paragrafom
návrhu zákona o ochrane prírody a starostlivosti o krajinu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorý vypracovalo a predložilo na medzirezortné pripomienkové
konanie Ministerstvo životného prostredia SR.
Okrem uvedeného sa vypracovali tieto ďalšie materiály hodnotiace stav LH:
− Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2008 v anglickom jazyku
publikovaná v náklade 300 ks (Report on the status of forestry in the Slovak Republic
2007 – Green Report);
− Odpočet plnenia cieľov Akčného plánu trvalo udržateľného rozvoja v SR 2005 – 2010 za
rok 2007;
− Informačné brožúry v slovenskom a anglickom jazyku (Lesy na Slovensku 2007 a Forests
in Slovakia 2007);
− Podklady k Národnej správe pre Globálne hodnotenie lesných zdrojov FAO (Global
Forest Resources Assessment 2010);
− Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zrušení klasifikácie surového dreva;
− Stanovisko k nariadeniu Rady a Európskeho parlamentu, ktorým sa ustanovujú povinnosti
hospodárskych subjektov pri uvádzaní dreva a produktov z dreva na trh;
− Stanovisko k procesu “Dodržiavania lesných zákonov a dozoru v lesoch” (Forest Law
Enforcement and Governance – FLEGT);
− Prehľad zákonov, vyhlášok a noriem, týkajúcich sa ťažby, dodávok a predaja dreva;
− Vypracovanie štúdie: Príčiny exportu dreva na Slovensku;
− Návrh Akčného plánu využívania biomasy v Slovenskej republike.
Spolupráca pri prerokovaní a spracovávaní pripomienok SPPK, Rady združení
vlastníkov neštátnych lesov SR, splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu, NLC –
LVÚ Zvolen a ďalších k materiálu „Analýza zdaňovania poľnohospodárskych a lesných
pozemkov a návrh na úpravu všeobecne záväzných právnych predpisov“.
Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Kvantifikácia finančného dopadu navrhovaných úprav
zákona č. 582/2004 Z. z. na rozpočty správcov dane (obce)
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Jozef Tutka, CSc.
1. 1. 2008 – 31. 3. 2008
150 tis. Sk (5,0 tis. €)
26 tis. Sk (0,86 tis. €)

Spracovala sa analýza a kvantifikácia navrhovaných úprav zákona č. 582/2004 Z. z. a
možného finančného dopadu na príjem obcí ako správcov dani z nehnuteľnosti, pre rôzne
prípady navrhovaných úprav dane z lesných pozemkov. Kvantifikovali sa finančné čiastky
dopadov zo zrušenia zdaňovania všetkých lesných pozemkov, oslobodenia od dane pre lesné
pozemky hospodárskych lesov v období od nasledujúceho roka po vzniku holiny až do prvej
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prebierky, oslobodenia od dane pre pozemky vybraných HSLT, zrušenia možnosti správcu
dane zvýšiť základnú sadzbu dane z lesných pozemkov a obmedzenia možnosti správcu dane
zvýšiť základnú sadzbu dane z lesných pozemkov maximálne do 300 %.
Názov úlohy:

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

Komplexné hodnotenie realizovaných opatrení v súvislosti
s implementáciou opatrení z uznesenia vlády SR č. 990/2007
pre zriaďovateľa (Štúdia efektívnosti opatrení), vrátane
analýz účinnosti opatrení spojených s vyhodnotením
ekologických prínosov a efektívnosti vynaložených finančných
prostriedkov na základe podrobného terénneho monitoringu
včasnosti, správnosti a dodržiavania metodickej a
technologickej disciplíny pri realizácii opatrení a založenie
pravidelného monitoringu zdravotného stavu smrečín
(vrátane Vysokých Tatier) a návrh ďalších revitalizačných
opatrení
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Milan Zúbrik, PhD., Ing. Igor Morong, Ing. Vladimír
Šebeň, PhD., Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
2008
5 700 tis. Sk (189,2 €)
5 794 tis. Sk (192,3 €)

Pre zriaďovateľa sa pripravila správa, ktorá podrobne uvádza popis a hodnotenie
opatrení realizovaných na základe uznesenia vlády SR č. 990/2007, ktoré boli uskutočnené
v roku 2008 v nasledovnom členení:
− východiská pre návrhy a realizáciu opatrení;
− krátkodobé a strednodobé prognózy vývoja procesu hynutia smrekových porastov;
− porovnanie stratégie aktívnej a pasívnej ochrany smrekových porastov;
− zásady pre tvorbu komplexných projektov revitalizácie.
Opatrenia realizované v lesoch SR v roku 2008 na zabránenie zhoršovania zdravotného
stavu smrečín:
− priame mechanické, biotechnické biologické a chemické opatrenia proti podkôrnemu
hmyzu;
− revitalizácia chradnúcich smrekových porastov hnojením a vápnením (výsledky
podrobného terénneho monitoringu realizácie leteckej aplikácie, a sledovania vývoja
zdravotného stavu ošetrených porastov);
− projekty ozdravných opatrení.
V roku 2008 sa ďalej využili prostriedky z minimálnej pomoci, vyhodnotil sa
monitoring vývoja lesných porastov na území Vysokých Tatier postihnutom veternou
kalamitou (r. 2004) a navrhol sa ďalší postup na zabránenie zhoršovania zdravotného stavu
smrečín.
Vláda SR sa správou o zdravotnom stave lesov zaoberala na rokovaní dňa 21. 11. 2007
a prijala uznesenie č. 990, v ktorom schválila predloženú správu a potrebu finančných
prostriedkov na zabránenie zhoršovania zdravotného stavu lesných porastov s prevládajúcim
zastúpením smreka v sume 355 mil. Sk v roku 2008, 500 mil. Sk v roku 2009 a 700 mil. Sk
v roku 2010. Zároveň uložila zabezpečiť realizáciu opatrení na zabránenie zhoršovania
zdravotného stavu lesných porastov uvedených v časti 2.5 predloženého materiálu. V zmysle
neho je existujúci stav možné riešiť iba komplexnými veľkoplošnými ekologicky vhodnými,
manažmentovými a ochranárskymi opatreniami zameranými na zmeny drevinového zloženia,
zvyšovanie ekologickej stability lesných ekosystémov, revitalizáciu postihnutých porastov,
tlmenie vplyvu škodlivých činiteľov a zmierňovanie dôsledkov ich škodlivého pôsobenia.
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Opatrenia musia smerovať do oblasti politicko-legislatívnej, odborno-technickej a
ekonomickej, pričom boli rozdelené na okamžité a dlhodobé opatrenia.
Na základe štúdie zameranej na porovnanie aktívnej a pasívnej ochrany proti
podkôrnemu hmyzu realizovanej v oblasti Vysokých Tatier (kapitola 2.2) možno vysloviť
jednoznačný záver, že aktívna ochrana je vhodnejší nástroj pre záchranu smrečín oproti
pasívnej ochrane. Tento poznatok sa využil aj pri návrhu opatrení pre rok 2009, ktoré sú
vo veľkej miere smerované do aktívnej ochrany lesných porastov predovšetkým metódou
spiľovania a asanácie chrobačiarov. V roku 2008 sa na celom území SR realizovala hlavná
metóda boja s podkôrnym hmyzom, a to je spiľovanie stromov a asanácia kmeňov
smrekových stromov mechanicky, resp. chemicky. Jedná sa o základnú metódu boja
s podkôrnym hmyzom. Presné údaje za rok 2008 nie sú zatiaľ k dispozícii. Budú spracované
do polovice marca 2009 v zmysle zásad lesnej hospodárskej evidencie. Popri v minulosti
osvedčenej a najekologickejšej, ale zároveň aj najnákladnejšej metóde odkôrňovania
spílených kmeňov majú svoje miesto aj biologické a chemické opatrenia.
Výsledky terénneho ošetrenia lapákov v roku 2008 ukázali, že biologický prípravok
BoVeril pri danej koncentrácii má kratšiu biologickú účinnosť (nie viac ako 4 týždne), ako sa
predpokladalo.
Zo spôsobov aplikácie chemických látok realizovaných v roku 2008 za najúčinnejšiu
pokladáme metódu aplikácie pomocou ručného postrekovača, keď zistená mortalita
spôsobená touto technológiou bola 20,1 %.
Zhodnotenie projektov pripravených a realizovaných v rámci „Schémy minimálnej
pomoci na rastlinolekársku starostlivosť v lesoch” (PPA, číslo schémy DM-12/200):
Na zapojenie sa do výzvy PPA mali pozitívny vplyv:
− stretnutie sekcie lesníckej MP SR s prednostami krajských a obvodných lesných úradov
na jar 2008;
− signalizovaný dostatok financií (61 mil. Sk) na priamu obranu proti škodlivým činiteľom.
Ako negatívne vplyvy boli vyhodnotené:
− oneskorené prijatie novelizácie nariadenia vlády č. 159/2008 Z. z.;
− následné oneskorené spracovanie „Schémy“ a Metodického pokynu;
− júnová výzva, ktorá pred ukončením bola z rôznych dôvodov zrušená;
− neskorý termín septembrovej výzvy (niektoré subjekty mali už pripravené projekty z júna,
iné ich pripravovali na poslednú chvíľu).
Opatrenia zamerané na revitalizáciu chradnúcich smrekových porastov hnojením a
vápnením vychádzajú z vedeckých poznatkov o vplyve minerálneho hnojenia na konkrétne
vlastnosti pôdneho prostredia, výživu stromov, rast a produkciu lesa, ktoré boli doteraz
získané najmä v imisných oblastiach. Komplexné vyhodnotenie účinnosti týchto opatrení
(zmeny chemického zloženia pôdy, asimilačných orgánov, zmeny v zdravotnom stave
a prírastku porastov) po jednom roku nie je možné. Odpoveď na tieto otázky môže priniesť
iba niekoľkoročný dôsledný monitoring ďalšieho vývoja ošetrených porastov, ktorého
metodika spracovaná na vedeckých základoch bola pripravená pre všetky územia letecky
asanované v roku 2008.
Pre zvýšenie efektívnosti realizovania opatrení tohto typu v budúcnosti sa javí ako
nevyhnutné:
− systematické získavanie a spracovávanie potrebných údajov o výžive drevín
na celoslovenskej úrovni v požadovanej kvalite (súčasná sieť monitoringu lesa je
pre takýto účel využitia príliš riedka);
− komplexné, dlhodobé, detailné monitorovanie účinkov na lesné ekosystémy;
− zvýšenie technologickej disciplíny pri realizácii opatrení.
Pre ďalší postup na zabránenie zhoršovania zdravotného stavu smrečín na Slovensku
vypracoval NLC – LVÚ Zvolen v spolupráci s Sekciou lesníckou MP SR koncom roka 2008
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materiál „Návrh legislatívnych, inštitucionálnych a ekonomických opatrení na zmiernenie a
následné zastavenie podkôrnikovej kalamity v smrečinách na Slovensku“. Materiál bol
predložený na rokovanie vlády, ktorá ho svojím uznesením č. 878 z 3. decembra 2008
schválila. V tomto materiáli sa definujú hlavné opatrenia na minimalizáciu negatívneho
pôsobenia biotických škodlivých činiteľov v smrečinách na Slovensku, ktoré je potrebné
realizovať v najbližšom období, ako opatrenia:
− technicko-biologického charakteru;
− inštitucionálneho charakteru;
− legislatívneho charakteru;
− ekonomického charakteru.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Komplexné zisťovanie stavu lesa v územnej pôsobnosti
krajských lesných úradov (KLÚ) v riadiacej pôsobnosti MP
SR
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Ivor Rizman
1. 1. 2008 – 31. 12. 2008
10 700 tis. Sk (355,2 tis. €)
10 705 tis. Sk (355,3 tis. €)

Špecifické ciele projektu:
I. V roku 2008 spracovať podklady pre vyhotovovateľov lesných hospodárskych plánov
(LHP) na 195,2 tis. ha lesných pozemkov určených na rozpracovanie LHP v roku 2008.
II. V roku 2008 vykonať komplexné zisťovanie stavu lesa na výmere 188,8 tis. ha lesných
pozemkov pre účely rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov.
K cieľu I.:
Podklady pre vyhotoviteľov plánov boli odovzdané v termíne do konca februára 2008.
Zásadné pripomienky neboli počas konaní pre vyhotovenie LHP vznesené. Drobné zmeny
boli vykonané z dôvodu nedostatočného predstihu vyhlasovania LOU pred vyhotovením
podkladov a z dôvodu požiadaviek orgánov OP ap. Chýbajúce modely hospodárenia
pre dokončované LHP boli priebežne dopĺňané na požiadanie vyhotoviteľov. Rozpracúval sa
aj nový systém tvorby modelov hospodárenia, aby sa zabezpečila automatizácia a predišlo sa
potrebe neustáleho dopĺňania modelov z dôvodu zmeny hodnôt identifikátorov
aktualizovaných zriaďovateľom. Ku koncu roka sa už dopĺňali modely hospodárenia
na základe zmien zistených pri taxačných prácach v roku 2008.
K cieľu II.:
Vonkajšie zisťovania boli ukončené do konca novembra 2008. 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 2008;
− príprava podkladov na vonkajšie zisťovanie (príprava mapových podkladov,
vyhľadávanie nezrovnalostí v informačných vrstvách lesníckej typológie a pedológie);
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− dokončenie a prerokovanie manuálu pre zabezpečenie obhospodarovania lesných
biotopov v súlade so smernicou o biotopoch 92/43/EHS a jej implementáciami v národnej
legislatíve.
Terénne práce v roku 2008 sa uskutočnili na ploche 188,8 tis. ha. V rámci terénnych
prác boli:
− 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 prejednané s príslušnými OLH podľa príslušných LHC, LC;
− 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;
− bol overený a odskúšaný manuál pre zabezpečenie obhospodarovania lesných biotopov
v súlade so smernicou o biotopoch 92/43/EHS a jej implementáciami v národnej
legislatíve na území, kde bolo vykonané komplexné zisťovanie stavu lesa (len v užívaní
Lesov SR, š. p., Banská Bystrica);
− bol zistený stav biotopov a založená monitorovacia sieť pre sledovanie stavu a vývoja
biotopov na LHC Jasenie.
Po skončení vonkajších prác, koncom októbra, boli vykonávané nasledovné činnosti:
− záznam údajov o zmenách hospodársko-úpravníckej typizácie zistených v teréne a
zmenách 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).
Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Tvorba a spracovanie TŠMD s tematickým obsahom LH
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Karol Šandorfi
1. 1. 2008 – 31. 12. 2008
10 000 tis. Sk (331,9 tis. €)
10 199 tis. Sk (338,5 tis. €)

− vyhotovenie fotogrametrických projektov na 2 066 leteckých meračských snímok;
− vyhotovenie pracovných ortofotomáp: 1 534 mapových listov štátnej mapy odvodenej,
mierka 1 : 5000 = 4428 km2 katastrálnej výmery;
− predvyhodnotenie lesníckej situácie na 195,2 tis. ha lesných pozemkov;
− fotogrametrické vyhodnotenie na základe klasifikovaných leteckých meračských snímok
na 28 LHC;
− kontrola LDM a overenie kartografickej správnosti u vyhotovovateľov LHP;
− vydávanie a tlač mapových podkladov, leteckých snímok a ortofotomáp pre vyhotovenie
LHP 2008;
− tlač provizórnych máp a kontrola výtlačkov kartografických originálov;
− porovnanie stykov hraníc medzi jednotlivými vyhotovovateľmi LHP v rámci tvorby
súvislého TŠMD;
− tvorba súvislej bezošvej mapy pre tlač TŠMD na 192,5 tis. ha lesných pozemkov =
4 476 km2 katastrálnej výmery, t. j. 32 LHC;
− tlač súvislého bezošvého TŠMD (+ výtlačky v zmysle zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.
o geodézii a kartografii), celkom 1 827 mapových listov.
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Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Vypracovanie podkladov pre rámcové projekty
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Karol Šandorfi
1. 1. 2008 – 31. 12. 2008
4 700 tis. Sk (156,0 tis. €)
4 764 tis. Sk (158,1 tis. €)

− obstaranie 200 leteckých meračských snímok na LHC Krásno, 305 na LHC Vysoké Tatry
– časť;
− obstaranie a georeferencovanie multispektrálnych satelitných scén SPOT a ASTER;
− vyhotovenie digitálnych ortofotomáp: LHC Krásno – 148 listov ŠMO na výmere 446 km2,
na LHC Vysoké Tatry – časť – 144 listov ŠMO kanál RGB, 144 listov ŠMO kanál CIR
na výmere 259 km2;
− zmeny stupňov poškodenia smrekových porastov oproti r. 2007 – digitálne a tlačové
výstupy.
Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedná riešiteľka:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Tvorba a správa informačného systému lesného hospodárstva
(IS LH)
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Mária Žiaková, CSc.
1. 1. 2008 – 31. 12. 2008
10 660 tis. Sk (353,9 tis. €)
11 479 tis. Sk (381,0 tis. €)

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 údajových základní o stave a vývoji lesov v informačnej banke LH (IB LH);
− preberanie súborov údajov z komplexného zisťovania stavu lesov (KZSL), aktualizácia
súborov dát z LHP, poskytovanie súborov vyhotoviteľom LHP;
− zabezpečovanie komunikácie s vyhotoviteľmi LHP, poskytovanie komplexných
podkladov pre vyhotovenie LHP;
− spracovanie povinných náležitostí LHP pre obhospodarovateľov lesov z LHP platných
na roky 2008 – 2017;
− zabezpečenie podkladov do predbežných plánov platných od 1. 1. 2009, distribúcia
súborov dát užívateľom projektov MZDY a VÝROBA, LHKE, WEBles;
− priebežné dopĺňanie aplikačného softvéru pre spracovanie náležitostí LHP v zmysle
platnej legislatívy;
− metodické, analytické a softvérové zabezpečenie publikácie súhrnných informácií
(číselných a grafických) o lesoch SR na FORESTportáli;
− príprava podkladov pre postupné začleňovanie metainformácií do IB;
− priebežný zber, záznam a archivácia údajov zmien predpisov LHP;
− príprava a spracovanie podkladov pre potreby interných auditov certifikácie (PEFC);
− príprava a distribúcia súborov dát z LHP (číselných a grafických) pre potreby PPA;
− správa a údržba softvéru pre správu systému KZSL.
Kontroly a preberanie súborov LHP do databanky:
− zabezpečenie kontroly údajov LHP (číselných aj grafických údajov) pred odovzdaním
na schvaľovacie konanie;
− podľa požiadavky vyhotoviteľov LHP spracovanie a tlač predbežných kontrolných
opisov;
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− LHP platných od 1. 1. 2008;
− zabezpečenie kontrol súborov dát LHP (číselných a grafických) po zapracovaní
pripomienok zo schvaľovania LHP;
− protokolárne prevzatie definitívnych číselných súborov dát z LHP, TP a grafických
súborov (LDM) do IB LH.
Správa a údržba softvéru pre spracovanie LHP:
− správa a údržba projektu LHPtax;
− distribúcia softvéru LHPtax vyhotoviteľom LHP;
− zavedenie projektu LHPtax do praxe VLM Kežmarok;
− zabezpečenie transformácie súborov dát z LHP a TP do štruktúry dátového skladu;
− zavedenie upraveného softvéru pre vyhotovenie tabuľky plochovej do prevádzky;
− zabezpečenie školenia a priebežných konzultácií pre užívateľov softvéru LHPtax a TP.
Súhrnné informácie:
− kompletizácia súborov údajov za lesy MO – transformácia súboru do databázy LHP;
− príprava a aktualizácia súborov údajov LHP a LHE (bilančný výkaz L144)
pre spracovanie „Súhrnných informácií o lesoch SR“ (SISL) a „Zelenej správy“ (ZS)
so stavom k 31. 12. 2007;
− spracovanie podkladov pre vyhotovenie ZS 2007 (výber, triedenie, agregácie údajov
z LHP – spracovanie prehľadových tabuliek);
− vyhotovenie SISL so stavom k 31. 12. 2007 – distribúcia elaborátov vybraným
inštitúciám;
− vyhotovenie propagačného materiálu s prehľadmi základných informácií o lesoch SR
v slovenskej a anglickej verzii vo forme skladačky – stav k 31. 12. 2007.
Podsystém LHE:
− správa údajových základní LHE (údaje na úrovni JPRL – výkaz L146 a agregované údaje
– výkaz L144) v informačnej banke;
− zber, záznam, kontrola a oprava údajov z bilančných výkazov L144 a L146 za rok 2007;
− poskytovanie údajov LHE pre potreby vyhotoviteľov LHP, riešenie projektov v rámci
NLC a externých riešiteľov projektov;
− kompletizácia a údržba archívneho súboru dát LHE z neplatných LHP.
Podsystém geografický:
− správa údajových základní geopriestorových informácií o lesoch SR;
− priebežná kontrola a oprava lesníckych digitálnych máp (LDM) odovzdaných
do databanky, kontrola väzby na číselnú databázu z TP a LHP;
− kompletizácia pedologických a typologických lesníckych digitálnych máp a ich postupné
začleňovanie do GIS a prepojenie na databanku;
− aktualizácia súborov vstupných dát (podľa požiadaviek) pre projekt štátnej správy –
budovanie Národnej infraštruktúry priestorových informácií (NIPI);
− poskytovanie GIS vrstiev LDM pre tvorbu projektov v rámci NLC;
− kompletizácia grafickej databázy cestnej siete na LPF.
Podsystém trhového spravodajstva:
− zber a spracovanie informácií o dodávkach a cenách surového dreva podľa drevín a
jednotlivých sortimentov v tuzemsku a na vývoz za rok 2007 v sektore štátnych a
neštátnych lesov;
− analýza vývoja dodávok a priemerných cien surového dreva za 4. štvrťrok 2007 a 1. – 3.
štvrťrok 2008 a ich publikovanie formou Informačného listu, na internetovej stránke NLC
a v Spravodajcovi VVÚD;
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− zber a spracovanie ročného štatistického výkazu o dodávkach sejbového a sadbového
materiálu lesných drevín Sad 11-01 v tuzemsku a na vývoz za rok 2007 v sektore štátnych
a neštátnych lesov, publikovanie informácií v Informačnom liste;
− spracovanie informácií o cenách vybraných sortimentov dreva vo vybraných krajinách
EÚ, priebežné sledovanie a porovnávanie vývoja cien surového dreva v ČR a krajinách
EÚ, zabezpečenie ich publikovania;
− zabezpečenie kontaktov na colnú štatistiku za účelom sledovania a vyhodnocovania
informácií o vývoze dreva do zahraničia;
− štvrťročné spracovanie podkladov pre SL MP SR (vypracovanie správy o vývoze dreva
do zahraničia).
Prierezové činnosti:
− spolupráca na tvorbe vyhlášky o vedení LHE;
− spolupráca pri tvorbe metodík, usmernení, odborných štúdií;
− informačná podpora pre tvorbu znaleckých posudkov (stanovenie všeobecnej hodnoty
majetku);
− revízia štruktúr dátového skladu;
− tvorba aplikačného programového vybavenia pre správu IS LH (banka metód – BM)
a pre spracovanie a poskytovanie informácií rôznym subjektom v rámci lesného
hospodárstva;
− údržba a aktualizácia siete spravodajských jednotiek na základe podkladov získaných za
rok 2007.
Realizačné výstupy z podsystémov IS LH a ich publikovanie:
− priebežné poskytovanie informácií z IB – 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 vedeckovýskumných a vzdelávacích
inštitúcií (výber, triedenie, agregácia údajov, spracovanie prehľadov na rôznych stupňoch
agregácie);
− spracovanie vybraných informácií z IB LH podľa požiadaviek SL MP SR a ostatných
orgánov ŠS;
− tvorba aplikačného softvéru pre výber a spracovanie údajov z IB podľa požiadaviek
užívateľov;
− poskytovanie informácií v prostredí internetu;
− vývoj WEB-aplikácií na prezentáciu vybraných základných a agregovaných informácií
o lesoch SR a trhových informácií o lesných komoditách;
− príprava databáz LHP za účelom publikovania vybraných informácií o lesoch SR
na Internete;
− overovanie možnosti výberov údajov z dátového skladu cez WEB rozhranie –
rozpracované programové riešenie.
Názov úlohy:

Realizácia štátnych štatistických zisťovaní organizovaných a
vykonávaných MP SR pre rok 2008

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

NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Mária Žiaková, CSc.
1. 1. 2008 – 31. 12. 2008
1 300 tis. Sk (43,2 tis. €)
1 448 tis. Sk (48,1 tis. €)
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Súčasťou IS LH je aj zabezpečovanie zberu, spracovania a vyhodnocovania informácií
z rezortného štatistického zisťovania. Plnenie úlohy bolo realizované v rámci podsystému
„rezortná štatistika“.
Podsystém rezortná štatistika:
− správa údajových základní rezortnej štatistiky;
− správa siete spravodajských jednotiek;
− zabezpečenie zberu a spracovania údajov z ročných a štvrťročných rezortných
štatistických výkazov za rok 2007 a 1. – 3. štvrťrok 2008, výber údajov z rezortnej
štatistiky a vyhotovenie podkladov do ZS za rok 2007;
− tlač a distribúcia tlačív a metodických pokynov štvrťročných výkazov pre rok 2008;
− aktualizácia obsahu a štruktúry rezortných štatistických výkazov pre rok 2009 a
metodických pokynov pre ich vyhotovovanie – predloženie návrhu na SL MP SR;
− vyhotovenie výsledných elaborátov poľovníckej štatistiky a ich distribúcia užívateľom;
− výber a spracovanie informácií zo štatistického zisťovania podľa požiadaviek užívateľov;
− výber a spracovanie podkladov do štatistickej ročenky.
Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Rozvoj hospodárskej úpravy lesov (HÚL), tvorba metód a
postupov jej vykonávania
NLC – ÚHÚL Zvolen
Ing. Ján Bavlšík
1. 1. 2008 – 31. 12. 2008
5 681 tis. Sk (188,6 tis. €)
5 743 tis. Sk (190,6 tis. €)

Cieľom úlohy je zabezpečovanie rozvoja hospodárskej úpravy lesov, tvorby metód a
postupov jej vykonávania, vyplývajúce z § 38 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z.
o lesoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave
lesov a o ochrane lesa. V rámci úlohy boli v roku 2008 riešené tieto aktivity:
− vypracovanie nových Pracovných postupov hospodárskej úpravy lesov ( PP HÚL 2008);
− vypracovanie smernice NLC o postupe pri posudzovaní a preberaní fakturovaných prác
v procese vyhotovenia LHP;
− vypracovanie interného materiálu NLC – ÚHÚL Zvolen „Obsahová a časová postupnosť
preberania prác pri vyhotovení LHP“;
− vypracovanie návrhu usmernenia NLC – ÚHÚL Zvolen na vykonanie kontroly plnenia
zmluvy v procese vyhotovenia LHP;
− aktualizácia dokumentu „Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad
na vyhotovenie LHP“;
− vypracovanie usmernenia k problematike „Opis porastov s plošným výskytom ležaniny“
s prezentáciou riešenia na kontrolnom dni v ML Brezno a na školení NLC – ÚHÚL
Zvolen v Čiernom Balogu;
− vypracovanie usmernení HÚL č. 1 – 4 pre vyhotovovateľov LHP:
- usmernenie č. 1 pre preberanie podkladov v subdodávke od vyhotovovateľov LHP,
- usmernenie č. 2 k preberaniu nadštandardov LHP,
- usmernenie č. 3 pre preberanie podkladov v subdodávke od vyhotovovateľov LHP,
- usmernenie č. 4 k zmene kódovacieho kľúča, časti štandardu LHP a číselníkov
pre vyhotovenie LHP s platnosťou od 1. 1. 2009;
− spolupráca s NLC – ÚLZI Zvolen na metodickej podpore a tvorbe analýz súvisiacich
s obsahovou stránkou častí Forestportálu dotýkajúcich sa HÚL, ich väzieb na KZSL,
TŠMD, IS LH, vyhotovenie LHP a poskytovanie údajov súvisiacich s HÚL na rôzne
definovaných úrovniach;
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− vypracovanie kapitol Forestportálu: hospodárska úprava lesov, zisťovanie stavu lesa,
lesohospodárske plánovanie;
− vypracovanie pripomienok k ČÚ 05 Výskum inovácií metód HÚL adaptovaných na nové
sociálne, environmentálne a ekonomické podmienky;
− vypracovanie priorít a úloh HÚL do materiálu „Stratégia rozvoja lesníctva“;
− vypracovanie zásad pre vyhotovenie LHP na 5 rokov na LC Brezno;
− metodické riešenie zaradenia lesných pozemkov v plochovej tabuľke (vodné plochy,
cesty, zastavané plochy – zaradené v KN ako lesné plochy);
− pracovné stretnutia a rokovania s vyhotovovateľmi LHP k aktuálnym problémom
vyhotovenia LHP v kalamitných územiach s novodobým odumieraním smrečín
s výstupmi:
- Postup aktualizácie stupňa ohrozenia lesa vyhotovovateľom LHP pri podrobnom
zisťovaní stavu lesa,
- Číslovanie dielcov v prípade rovnakého označenia v určenom lesnom celku,
- Spôsob záznamu zníženia rubnej doby v programe LHPtax,
- Návrh doplnku protokolov o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom
hospodárení a určení zásad na vyhotovenie LHP – časť „Zisťovanie porastových
zásob“,
- Spôsob záznamu „ležaniny“, resp. stojacich suchárov pri vyhotovení LHP,
- Opis porastov s výskytom „ležaniny“ väčšieho rozsahu,
- Mapovanie porastov s výskytom „ležaniny“ väčšieho rozsahu,
- Spôsob záznamu clonných rubov v programe LHPtax a v ťažbovej mape,
- Kategorizácia lesov a dátový štandard LHP.
Usmernenia vyhotovovateľov LHP:
− koordinácia zabezpečenia systematického vonkajšieho aj kancelárskeho usmerňovania
vyhotovovateľov LHP s dôrazom na získanie aktuálnych poznatkov súvisiacich
s aktualizáciou využívaných metód a postupov HÚL a zabezpečenie dodržania
informačného štandardu HÚL, pracovných postupov HÚL, metód zisťovania stavu lesa a
plánovania hospodárskych opatrení, vyhotovenia náležitostí LHP v súlade s platnými
legislatívnymi normami, protokolom o vyhotovení LHP a podmienkami stanovenými
v zmluvách o dielo na vyhotovenie LHP;
− kontrola dodržiavania metód zisťovania stavu lesa a návrhov plánov hospodárskych
opatrení pri vyhotovení LHP v súlade s platnými legislatívnymi predpismi, schváleným
informačným štandardom HÚL a podmienkami stanovenými v zmluvách o dielo
na vyhotovenie LHP, s využitím možnosti na získanie aktuálnych poznatkov súvisiacich
s aktualizáciou využívaných metód a postupov HÚL;
− metodická podpora a návrh riešení súvisiacich s návrhom nových, resp. aktualizovaných
existujúcich častí – modulov softvéru LHPtax;
− metodická podpora a návrh riešenia aktuálnych problémov tvorby softvéru plochovej
tabuľky;
− postup pre zosúladenie výstupov plôch z tabuľky plochovej a LHPtax;
− metodická podpora a návrh riešení súvisiacich s aktualizáciou, resp. tvorbou softvéru
na vyhotovenie prehľadových tabuliek so súhrnnými informáciami o stave lesa v LC;
− metodická podpora tvorby a prevádzkovania IS LH;
− štandard lesníckej digitálnej mapy (LDM) – metodická podpora aktualizácie súčastí
súvisiacich s metodikami HÚL;
− zabezpečenie poradenskej činnosti v problematike HÚL na základe aktuálnych
požiadaviek;
− zabezpečenie lektorskej činnosti v oblasti HÚL na základe aktuálnych požiadaviek;
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− účasť na konaniach súvisiacich s vyhotovením LHP s cieľom zabezpečenia stanovenia a
dodržiavania jednotných podmienok súvisiacich s vyhotovením LHP v súlade
so zmluvami na vyhotovenie LHP;
− plnenie operatívnych úloh zadaných ústredným orgánom štátnej správy lesného
hospodárstva a podporné aktivity HÚL pre potreby ŠS LH;
− organizácia tvorby a aktualizácie metodík, postupov a usmernení pre komplexné
zabezpečenie vyhotovenia LHP v súlade s platnými legislatívnymi predpismi a prijatými
štandardami;
− vypracovanie a pripomienkovanie návrhov, analýz, usmernení, stanovísk, štandardov a
súvisiacej legislatívy;
− metodická podpora verejného obstarávania pre vyhotovenie (rozpracovanie) LHP v roku
2009: návrh na úpravu vzoru zmluvy, návrh na úpravu súťažných podmienok, otváranie
obálok ponúk podprahových zákaziek;
− zmluvy o vyhotovení LHP – analýza návrhu usmernenia o preberaní prác IV. A V. etapy;
− zabezpečenie vypracovania posudkov, stanovísk a expertíz v oblasti HÚL na základe
aktuálnych požiadaviek.
Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Monitoring lesov ohrozených požiarmi a práce súvisiace
s jeho zabezpečením
NLC – ÚHÚL Zvolen
Ing. Milan Lalkovič
1. 1. 2008 – 31. 12. 2008
5 700 tis. Sk (189,2 tis. €)
5 719 tis. Sk (189,8 tis. €)

Cieľom úlohy bolo zabezpečiť realizáciu leteckého požiarneho monitoringu a
stacionárneho kamerového monitoringu lesov SR ohrozených požiarmi.
Realizácia:
− výber dodávateľa leteckého monitoringu na základe verejného obstarávania a zmluvné
zabezpečenie prác, schválenie letových trás;
− letecký monitoring sa vykonával v období od 24. 4. 2008 do 20. 10. 2008, t. z. 214 dní,
z tohto počtu bolo 112 dní letových a 102 bezletových;
− celkovo bolo realizovaných 173 letov a nalietalo sa 751 hodín 27 minút;
− identifikovalo sa 970 kontrolovaných ohnísk a 50 nekontrolovaných – spolu 1 200 ohnísk;
− identifikácia a lokalizácia ohnísk bola oznamovaná centrálnemu dispečingu HaZZ;
− požiarne indexy boli denne aktualizované na webových stránkach SHMÚ a slúžili
pre potreby leteckého monitoringu (doba a intenzita letov) a pre HaZZ;
− prípravné a realizačné práce pilotného projektu na stacionárny kamerový monitorovací
systém.
Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Pozemný kamerový monitoring
NLC – ÚHÚL Zvolen
Ing. Milan Lalkovič
1. 1. 2008 – 31. 12. 2008
2 000 tis. Sk (66,4 tis. €)
2 528 tis. Sk (83,9 tis. €)

Cieľom úlohy bola príprava, realizácia a skúšobná prevádzka stacionárneho
kamerového protipožiarneho systému. Projekt sa realizoval na základe trojstrannej dohody
medzi NLC (gestor a koordinátor), Lesmi SR, š. p. (obhospodarovateľ lesov) a ICZ Slovakia,
s. r. o. (dodávateľ technológie). Na projekte spolupracovali aj zahraničné firmy Envirovision
Solution (JAR) a Eagle Eye Protection (Grécko).
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Realizácia:
− výber dodávateľov prác pre pozemný kamerový monitoring v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní;
− zabezpečenie uzatvorenia zmlúv s jednotlivými kooperujúcimi zložkami;
− koordinácia súčinnosti jednotlivých zložiek podieľajúcich sa na príprave projektu
kamerového monitoringu v priebehu celého plnenia úlohy;
− realizácia pilotného projektu;
− vlastný výkon pilotnej prevádzky pozemného kamerového monitoringu;
− zabezpečenie organizačných a logistických náležitostí pre spoluprácu s HaZZ;
− vyhodnotenie projektu a vypracovanie záverečnej správy.
Uvedená technológia je nasadená na Odštepnom závode Kriváň so zameraním na oblasť
Poľany, 30 km od Zvolena. Systém monitoruje pomocou 3 kamier viac ako 60 000 hektárov
lesov. V rámci skúšobnej prevádzky bol systém prepojený aj na dispečing (HaZZ). Systém
v sledovanom období zaregistroval 139 nahlásených požiarov (zväčša pálenie zvyškov po
ťažbe a pod.) a 39 nenahlásených požiarov, vznikajúcich najmä pri vypaľovaní trávy.
Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovední riešitelia:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Práce súvisiace so zmenami systému obstarávania a
vyhotovovania LHP
NLC – ÚHÚL Zvolen
Ing. Milan Lalkovič, Ing. Slávka Kulichová, Ing. Peter Szarka
1. 9. 2008 – 31. 12. 2008
56 268 tis. Sk (1 867,8 tis. €)
57 453 tis. Sk (1 907,1 tis. €)

Cieľom úlohy bolo zabezpečiť realizáciu prác súvisiacich so zmenou systému
obstarávania vyhotovenia LHP vyplývajúcich z novelizácie zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
Realizácia prác súvisiacich s novelizáciou zákona v oblasti vyhotovenia LHP
pozostávala z troch hlavných okruhov:
I. Príprava a realizácia verejného obstarávania pre vyhotovenie LHP v r .2009:
− NLC – ÚHÚL Zvolen na základe poverenia Sekcie lesníckej MP SR zabezpečil prípravu
verejného obstarávania na vyhotovenie lesných hospodárskych plánov pre rok 2009
(platnosť 2010 – 2019) na 62 lesných celkoch na výmere 189 177,27 ha.
− Z dôvodu optimalizácie tvorby LHP (rešpektovanie územia LHC, zohľadnenie rovnakého
obhospodarovateľa lesa a pod.) bolo vytvorených 27 súborov lesných celkov, pre ktoré
bol zabezpečený proces verejného obstarávania (7 podprahových zákaziek,
20 podlimitných zákaziek).
− V roku 2008 bolo ukončené verejné obstarávanie na vyhotovenie LHP pre
7 podprahových zákaziek a 20 podlimitných zákaziek.
II. Dokončenie LHP rozpracovaných v roku 2008 (platnosť 2009 – 2018):
− Z dôvodu organizačných zmien v NLC (ukončenie činnosti v oblasti vyhotovenia LHP)
boli práce na LHP – ukončenie 4. a 5. etapy, zabezpečené formou subdodávok externými
subjektmi.
− NLC – ÚHÚL Zvolen zabezpečil preberanie a kontrolu fakturovaných prác na vyhotovení
LHP v pôsobnosti KLÚ Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov celkom
na 44 lesných celkoch na výmere 123 114,58 ha.
III. Metodika kontroly kvality LHP:
− Ukončili sa práce na metodike pre kontrolu kvality LHP schválením Smernice NLC
o postupe pri posudzovaní a preberaní fakturovaných prác v procese vyhotovenia LHP.
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5.8

Lesné hospodárske plány

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

Rozpracovanie LHP s platnosťou od 1. 1. 2009
NLC – ÚHÚL Zvolen
Ing. Peter Szarka
1. 1. 2008 – 31. 12. 2008
58 768 tis. Sk (1,95 tis. €)
56 268 tis . Sk (1,87 tis. €)
štátne zdroje z verejného obstarávania

Cieľom bolo rozpracovať LHP pre výmeru 196,2 tis. ha lesných pozemkov.
Realizácia:
− Verejné obstarávanie na vyhotovenie LHP vykonalo NLC, ako poverená organizácia.
S víťazmi súťaží boli podpísané zmluvy o dielo na vyhotovenie LHP v roku 2008
s určenými etapami prác a ich financovaním v priebehu roka.
− Na základe výsledkov verejného obstarávania vyhotovenia LHP bolo uzatvorených
40 zmlúv o dielo.
− Na základe týchto zmlúv bolo rozpracovaných 72 LHP na výmere 196,2 tis. ha,
v pôsobnosti KLÚ Bratislava, Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov.
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 zisťovanie stavu lesa a plánovanie v JPRL;
− ukončenie vonkajších prác;
− prerokovanie opisu porastov a návrhov hospodárskych opatrení s obhospodarovateľom
lesa a ostatnými subjektmi dotknutými vyhotovením LHP;
− vyhotovenie porovnávacieho výkazu starého a nového označenia jednotiek
priestorového rozdelenia lesa (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 5 etáp:
Fakturácia 1. etapy: prípravné práce boli realizované po predložení správ o doterajšom
hospodárení.
Fakturácia 2. etapy: sa vykonávala na podnet vyhotovovateľov na základe výzvy na prevzatie
fakturačného celku.
Fakturácia 3. etapy: návrh LHP bol realizovaný po predložení návrhu plánu hospodárskych
opatrení, porastovej mapy a záznamu z prerokovania plánu
s obhospodarovateľmi lesov a ostatnými fyzickými a právnickými
osobami dotknutými vyhotovením LHP v termíne po 15. 12. 2008.
Fakturácia 4 etapy: predloženie LHP na príslušný KLÚ do 28. 2. 2009.
Fakturácia 5 etapy: schválenie LHP (odovzdanie LHP bude realizované po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia KLÚ o schválení LHP).
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Za 1. až 3. etapu 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 kontrolórmi odboru kontroly
kvality LHP. Fakturácia každej etapy vyhotovenia LHP bola realizovaná na základe posúdenia
zhody predkladaného fakturačného celku s podmienkami stanovenými pre príslušnú etapu
v „Smernici o postupe pri posudzovaní preberaní fakturovaných prác v procese vyhotovenia
LHP“.
Kancelárske práce LHP rozpracované v roku 2008:
− vyhotovenie a odovzdanie návrhu LHP príslušnému krajskému lesnému úradu
do 15. decembra 2008.
Návrh LHP obsahoval:
− opis dielcov a plán hospodárskych opatrení;
− záznam z prerokovania opisu dielcov a plán hospodárskych opatrení
s obhospodarovateľom lesa a ostatnými subjektmi, dotknutými vyhotovením LHP;
− porovnávací výkaz starého a nového označenia jednotiek JPRL;
− provizórnu mapu, resp. skenovanú pracovnú mapu 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 všetkých konceptov
LHP od vyhotovovateľov LHP a ich odovzdaní na príslušné krajské lesné úrady.
Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovední riešitelia:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:
Zdroj financovania:

Dokončenie LHP s platnosťou od 1. 1. 2008
NLC – ÚHÚL Zvolen
Ing. Ľuboš Žabka, Ing. Ladislav Kočik
1. 1. 2008 – 31. 7. 2008
12 131 tis. Sk (402,7 tis. €)
16 139 tis. Sk (535,7 tis. €)
zmluvy s KLÚ – štátne zdroje z verejného obstarávania

Cieľom bolo dopracovať 44 LHP pre výmeru 123 tis. ha lesných pozemkov,
rozpracovaných v roku 2007.
Realizácia:
− dopracovaných bolo 44 LHP na výmere 123,1 tis. ha;
− boli odovzdané návrhy LHP na KLÚ Banská Bystrica, Trenčín, Trnava, Žilina, Prešov a
Košice v stanovených termínoch do 28. 2. 2008;
− po kancelárskej kontrole konceptov LHP, schvaľovacie konania prebehli v stanovených
termínoch do konca prvého polroka 2008;
− všetky návrhy LHP s platnosťou od 1. 1. 2008 boli KLÚ schválené;
− štandardné náležitosti LHP boli odovzdané 744 obhospodarovateľom lesov,
44 kompletných LHP bolo odovzdaných na príslušné KLÚ, 27 výpisov z LHP bolo
odovzdaných Obvodným lesným úradom v priebehu roka 2008.
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;
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− odsúhlasenie výsledných sumárov za LHP a prerokovanie upravených predpisov JPRL
voči prerokovaným v rámci ukončenia vonkajších prác s obhospodarovateľom lesa a
s ostatnými subjektmi;
− vyhotovenie všeobecnej časti LHP;
− vyhotovenie čistopisu LHP;
− vyhotovenie kartografického originálu porastovej mapy, kontrola správnosti 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;
− kontrolu zapísateľnosti údajov číselnej časti LHP do databanky údajov informačného
systému hospodárskej úpravy lesov (IS HÚL);
− kontrolu kvality a správnosti grafických údajov správcom TŠMD;
− kontrolu 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 bývalej pobočky Západ:
− ukončili sa práce na obnove LHP na 13 lesných celkoch, na celkovej výmere
60 061,96 ha; z toho:
v pôsobnosti KLÚ Banská Bystrica na 2 LC (Žarnovica, Kysihýbel), na výmere
10 268,85 ha,
v pôsobnosti KLÚ Žilina na 2 LC (Demänová, Liptovská Osada – štátne) na výmere
23 455,06 ha,
v pôsobnosti KLÚ Trenčín na 5 LC ( Myjava I., Myjava II., Stará Myjava, Kočovce I.,
Kočovce II.) na výmere 14 261,64 ha,
v pôsobnosti KLÚ Trnava na 4 LC (Holíč – štátne, Holíč – neštátne, Šaštín – štátne, Šaštín
– neštátne) na výmere 12 076,41 ha;
− v zmysle zmlúv o dielo na vyhotovenie LHP išlo o práce v rámci IV. a V. etapy –
schválenie LHP KLÚ a odovzdanie výstupov, za tieto etapy boli vykonané fakturácie
pre KLÚ vo výške 30 % zmluvnej ceny;
− všetky predložené návrhy LHP boli po preverení krajskými lesnými úradmi schválené,
schvaľovacie konania boli ukončené podľa harmonogramov KLÚ, štandardné súčasti LHP
v zmysle platného rozdeľovníka boli odovzdané 232 obhospodarovateľom lesov, na KLÚ
bolo odovzdaných 13 kompletných LHP a na OLÚ odovzdaných 9 výpisov z LHP
v stanovených termínoch po ukončení schvaľovacieho konania.
V pôsobnosti bývalej pobočky Východ:
− ukončili sa práce na obnove LHP na 31 lesných celkoch, na celkovej výmere
63 052,72 ha, z toho:
v pôsobnosti KLÚ Košice na 9 LC (Krompachy, Fagus, Vyšné Slovinky, Lesy
Krompachy, zvyšok LHC Krompachy, Hnilec – štátne, zvyšok LHC Mlynky, LHC Levoča
Košický kraj, LHC Spišské Podhradie Košický kraj) na výmere 8 354,39 ha,
v pôsobnosti KLÚ Prešov na 22 LC (Lesy Hanušovce, NL na LHC Hanušovce, Sedliská
ŠL, Sedliská NL, NL na LHC Sedliská, Lesy Spišské Podhradie, Lesy Sp. Biskupstva
Spišské Podhradie, Lesy mesta Spišské Podhradie, ostatné lesy na LHC Spišské
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Podhradie, Lesy Levoča, Ostatné lesy na LHC Levoča, Giraltovce ŠL, Giraltovce NL, NL
na LHC Giraltovce, Janouš sp. s r. o., LS Sukov, ostatné lesy na LHC Havaj, Poľana
Hunkovce, ostatné lesy na LHC Krajná Poľana, Kapišová – Krajná Poľana ŠL, ostatné
lesy na LHC Kapišová) na výmere 54 698,33 ha;
− v zmysle zmlúv o dielo na vyhotovenie LHP išlo o práce v rámci IV. a V. etapy –
schválenie LHP KLÚ a odovzdanie výstupov za tieto etapy boli vykonané fakturácie
pre KLÚ vo výške 30 % zmluvnej ceny;
− všetky predložené návrhy LHP boli po kancelárskom a terénnom preverení krajskými
lesnými úradmi schválené, schvaľovacie konania boli ukončené podľa harmonogramov
KLÚ v roku 2008;
− štandardné náležitosti LHP z 10 lesných celkov v obhospodarovaní Lesov SR, š. p.
Banská Bystrica boli odovzdané v zmysle platného rozdeľovníka štyrom OZ Lesov SR,
š. p. (OZ Prešov, Rožňava, Vranov nad Topľou a Bardejov), štandardné náležitosti LHP
z 9 lesných celkov v obhospodarovaní neštátnych subjektov boli odovzdané v zmysle
platného rozdeľovníka deviatim obhospodarovateľom, bolo vyhotovených 512 výpisov
z LHP (opis porastov a plán hospodárskych opatrení, obrysové a porastové mapy, modely
hospodárenia), ktoré boli zaslané príslušným obhospodarovateľom lesov,
18 nedoručených výpisov (adresát neznámy, zomrel a pod.) bolo odovzdaných príslušným
OLÚ, 22 kompletných LHP vrátane mapových náležitostí bolo odovzdaných na KLÚ
Prešov a 9 na KLÚ Košice, LHP v digitálnej podobe a mapové náležitosti v analógovej
podobe boli odovzdané v stanovených termínoch po ukončení schvaľovacieho konania na
10 OLÚ (Spišská Nová Ves, Poprad, Kežmarok, Gelnica, Rožňava, Vranov nad Topľou,
Stropkov, Bardejov, Prešov a Humenné).
5.9

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

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav
Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Monitorovanie lesných ekosystémov v roku 2008 pre potreby
plnenia medzivládnej dohody z 19. apríla 1995
NLC – LVÚZvolen, VS Gabčíkovo
Ing. Martin Bartko
1. 1. 2008 – 31. 12. 2008

V roku 2008 sa vykonali tieto činnosti:
merania biometrických charakteristík na trvalých monitorovacích plochách lesných
porastov v oblasti ovplyvnenej Vodným dielom Gabčíkovo;
− uskutočnila sa ekoanalýza nedrevnatého porastu;
− terénne obhliadky lesných porastov na všetkých monitorovacích plochách zamerané
na stanovenie zdravotného stavu porastov.
−

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

Monitorovanie prírodného prostredia v oblasti vplyvu VD
Gabčíkovo – monitorovanie lesných ekosystémov v oblasti
zdrže v roku 2008
NLC – LVÚ Zvolen, VS Gabčíkovo
Ing. Martin Bartko
1. 1. 2008 – 31. 12. 2008

V roku 2008 sa vykonali tieto činnosti:
merania biometrických charakteristík na trvalých monitorovacích plochách lesných
porastov v oblasti ovplyvnenej Vodným dielom Gabčíkovo;
− uskutočnila sa ekoanalýza nedrevnatého porastu;
−
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−

terénne obhliadky lesných porastov na vybraných štyroch monitorovacích plochách
zamerané na stanovenie zdravotného stavu porastov;
− vypracovala sa celková hodnotiaca správa z monitoringu za rok 2008.
Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Monitorovanie prírodného prostredia v úseku Sap –
Budapešť – monitorovanie lesných ekosystémov v roku 2008
NLC – LVÚ Zvolen, VS Gabčíkovo
Ing. Martin Bartko
1. 1. 2008 – 31. 12. 2008

V roku 2008 sa vykonali tieto činnosti:
merania biometrických charakteristík na trvalých monitorovacích plochách lesných
porastov v oblasti ovplyvnenej Vodným dielom Gabčíkovo;
− vykopali sa pôdne sondy a uskutočnili sa granulometrické a fyzikálno-chemické analýzy;
− uskutočnila sa ekoanalýza nedrevnatého porastu;
− vykonali sa terénne obhliadky lesných porastov na štyroch vybraných monitorovacích
plochách zamerané na stanovenie zdravotného stavu porastov.
−

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

Rajonizácia topoľov, vŕb a agáta bieleho
NLC – LVÚ Zvolen, VS Gabčíkovo
Ing. Martin Bartko
2007 – 2008

V roku 2008 sa vykonali tieto činnosti:
biometrické merania 297 klonov topoľov, 24 klonov vŕb a 47 klonov agáta bieleho;
hodnotil sa ich tvar kmeňa a koruny;
vykonali sa rozbory vlastností u perspektívnych klonov s dôrazom na obsah celulózy a
dĺžku vlákien;
− vypracoval sa zoznam rajonizovaných klonov pre prírodné podmienky Slovenska;
− klonový archív pri VS Gabčíkovo sa doplnil o nové rajonizované klony.
−
−
−

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

Realizácia on-line varovného systému podkôrneho hmyzu
na územiach obhospodarovaných Lesmi SR, š. p. Banská
Bystrica
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Andrej Gubka, PhD.
1. 1. 2008 – 31. 12. 2008

Účelom projektu bolo vytvoriť sieť feromónových lapačov navnadených na lykožrúta
smrekového a lykožrúta lesklého. Celkovo bolo na území Slovenska v porastoch
obhospodarovaných Lesmi SR, š. p. Banská Bystrica rozmiestnených 148 feromónových
lapačoch v 21 okresoch. V priebehu vegetačnej sezóny boli na stredisko LOS pravidelne
zasielané údaje o počte odchytených jedincov do feromónových lapačov.
Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Metodika monitorovacieho systému pre hodnotenie stavu
lesných biotopov
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
12. 3. 2008 – 1. 9. 2008

Úloha bola riešená na základe zmluvy o dielo č. 563/NLC/2007 s Lesmi SR, š. p.
Riešenie obsahovalo:
− vypracovanie metodiky terénneho zberu údajov pri jednofázovom a dvojfázovom
terestrickom dizajne;
− zhodnotenie priestorovej štruktúry lesných biotopov na LHC Jasenie;
− návrh siete pre monitoring lesných biotopov na LHC Jasenie;
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− vypracovanie metodiky biometrických modelov pre charakterizovanie stavu jedného
biotopu a súboru biotopov (priemerná hodnota, miery variability a presnosti);
− vypracovanie metodiky porovnania stavu biotopov na princípe výberového
monitorovania;
− algoritmy pre automatizované spracovanie;
− vypracovanie námetov na propagáciu a osvetovú činnosť v oblasti hodnotenia a
kvantifikácie lesných biotopov v š. p. Lesy SR, Banská Bystrica;
− prípravu digitálneho terénneho zápisníka v prostredí softwaru Field-Map.
V zmysle zmluvy bolo dielo v 2 vytlačených exemplároch a na CD nosiči odovzdané
objednávateľovi dňa 14. 10. 2008.
Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Projekty ozdravných opatrení
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Martin Kamenský, CSc.
2007 – 2008

V rámci úlohy sa vypracovalo 30 projektov ozdravných opatrení pre Lesy SR, š. p.,
Banská Bystrica a 6 projektov pre neštátne subjekty:
Projekty ozdravných opatrení pre Lesy SR, š. p., Banská Bystrica:
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Beňuš za rok 2007;
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Čadca za rok 2007;
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Čierny Balog za rok 2007;
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Košice za rok 2007;
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Kriváň za rok 2007;
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Liptovský Hrádok za rok 2007;
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Námestovo za rok 2007;
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Považská Bystrica za rok 2007;
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Prešov za rok 2007;
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Prievidza za rok 2007;
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Revúca za rok 2007;
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Rimavská Sobota za rok 2007;
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Rožňava za rok 2007;
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Slovenská Ľupča za rok 2007;
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Žilina za rok 2007;
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Beňuš za rok 2008;
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Čadca za rok 2008;
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Čierny Balog za rok 2008;
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Košice za rok 2008;
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Kriváň za rok 2008;
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Liptovský Hrádok – LS Malužiná za roky 2008 –
2010;
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Námestovo za rok 2008;
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Považská Bystrica za rok 2008;
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Prešov za rok 2008;
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Prievidza za rok 2008;
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Revúca za rok 2008;
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Rimavská Sobota za rok 2008;
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Rožňava za rok 2008;
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Slovenská Ľupča za rok 2008;
− Projekt ozdravných opatrení na OZ Žilina za rok 2008.
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Projekty ozdravných opatrení pre neštátny sektor:
− Projekt ozdravných opatrení na ML Dobšiná za rok 2007;
− Projekt ozdravných opatrení na ML Dobšiná za rok 2008;
− Projekt ozdravných opatrení v lesoch Urbárskeho a lesného spoločenstva Dražkovce;
− Projekt ozdravných opatrení v poškodených lesoch obhospodarovaných Lesným
družstvom Slavošovce;
− Projekt ozdravných opatrení v lesoch v užívaní LESOTUR s. r. o., Stará Turá;
− Projekt ozdravných opatrení v poškodených lesoch na VLM SR – OZ Kežmarok za rok
2008.
Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Podpora publikačnej činnosti – transfer vedeckých poznatkov
do lesníckej praxe
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Martin Moravčík, CSc.
2007 – 2008

V rámci riešenia úlohy sa vypracovala a v počte 500 ks vydala reprezentačná publikácia
„Hospodárenie v lesoch štátneho podniku Lesy SR – Súčasný stav a vývoj podľa
ukazovateľov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov“. Táto správa o stave lesov š. p.
Lesy SR je prvou publikáciou, ktorá hodnotí ich stav a vývoj s použitím kvantitatívnych
ukazovateľov prijatých na ministerskej konferencii (MCPFE) vo Viedni v roku 2003.
Predkladá komplexné hodnotenie najdôležitejších ukazovateľov využívania ekologických,
ekonomických a sociálnych funkcií lesov s cieľom včasného odhalenia nepriaznivého vývoja
a prijatia potrebných nápravných opatrení. Takto spracované informácie o lesoch tvoria
základné východisko pre správne rozhodovanie a usmerňovanie ďalšieho využívania lesov.
Veľká pozornosť sa venuje tiež ich sociálnym a ekologickým funkciám. Hodnotenie sa
vykonalo za celé obdobie od vzniku podniku (od roku 2000). Zistené údaje bude treba
podrobne zanalyzovať, vyvodiť správne závery a prijať konkrétne opatrenia na usmernenie
vývoja k napĺňaniu základných cieľov podniku.
Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Vypracovanie troch úloh v elektronickej a písomnej forme
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Martin Moravčík, CSc.
2007 – 2008

Ide o riešenie týchto troch úloh:
I. Testovanie živných médií a selekcia vhodných genotypov osiky a bresta pre kultiváciu
v podmienkach in vitro s následným využitím v lesníctve.
− Na základe dosiahnutých výsledkov sú pre osiku ako zdroj reprodukcie vhodné dormantné
púčiky, a tiež zelené rezky (vhodné základné médiá MS a WPM). V súčasnosti je
5 klonov osiky v iniciačnej etape a 45 klonov v etape multiplikačnej, zakoreňovacej a
aklimatizačnej. Niektoré klony osiky z oblasti Levoče, Čadce a Revúcej vykazujú slabú
až veľmi slabú iniciačnú a multiplikačnú schopnosť, čo je prejavom jednak fyziologickej
kondície reprodukčného materiálu a jednak genetickej danosti materského stromu.
U bresta sa etapa multiplikácie nedosiahla nakoľko po iniciačnej etape sa vytvorili kalusy
bez aktivity. V súčasnej dobe prebieha test nových médií a optimalizácia časových
intervalov pre iniciačnú etapu na nových klonoch bresta.
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II. Overovanie náročnejších technológií zalesňovania ťažko zalesniteľných a kalamitných
holín.
− Vo vegetačnom období roka 2008 sa pokračovalo v overovaní náročnejších technológií
zalesňovania vrátane testovania účinku produktov na báze organických, ekologických
a mikrobiologických materiálov. Technológie sa vyhodnocovali na výsadbách
vykonaných na kalamitných a ťažko zalesniteľných holinách OZ Námestovo, Beňuš
a Čadca, v rámci premien cerín OZ Rimavská Sobota a Levice, extrémne suchých holín a
zasolených pôd OZ Palárikovo. Overovali sa technologické postupy umelej obnovy
(a následný adaptačný proces po aplikácii ekoproduktov), ochrany a starostlivosti
o kultúry (vývojové repeletné koncentráty Forepel, Forepel nativ proti ohryzu zveri).
Aplikácia melioračných materiálov sa realizovala na základe pedologických analýz pri
zistení nevyváženosti hlavných živín a mikroživín s ohľadom na účinok zmierňovania
acidity pôdneho prostredia.
III. Monitoring a komplexná ochrana topoľových sadeníc proti dotichíze topoľovej
(Cryptodiaporthe populea).
− V priebehu roka 2008 sa vykonávali priebežné kontroly zdravotného stavu sadbového
materiálu v ŠS Trstice, ŠS Sobranecké Kúpele a zdravotného stavu výsadieb
na OZ Palárikovo. Hodnotil sa systém preventívneho ošetrovania matečníc a topoľových
sadeníc fungicídnymi prípravkami v ŠS Trstice. Na LS Gabčíkovo sa testovali rôzne
kombinácie kontaktných a systémových fungicídnych prípravkov. Priebežne sa hodnotila
odolnosť a náchylnosti jednotlivých klonov topoľov voči hube (Cryptodiaporthe
populea). Boli navrhnuté obranné opatrenia v lesných škôlkach a výsadbách.
Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Optimalizácia produkcie palivovej dendromasy v podniku
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Milan Oravec, CSc.
1. 1. 2008 – 15. 12. 2008

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 a pokusy
využívania odpadov po energetickom využívaní biomasy. Vypracovala sa správa o riešení
v roku 2008.
Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Vypracovanie projektov pre energetické porasty
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Milan Oravec, CSc.
2008 – 2009

Založili sa modelové plochy intenzívnych porastov rýchlorastúcich drevín a hodnotili sa
ich produkčné možnosti.
Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Zakladanie a obhospodarovanie porastov osiky s cieľom
plnenia ich stabilizačnej a produkčnej funkcie
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Milan Oravec, CSc.
2008 – 2009

Navrhli sa postupy zberu semien, produkcie sadbového materiálu a zakladanie porastov.
Ďalej sa navrhli spôsoby ochrany porastov pred biotickými škodlivými činiteľmi a hodnotenie
vhodnosti stanovištných podmienok pre zakladanie porastov.
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Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Sledovanie
vývoja
drevinovej
vegetácie
v lokalite
pod Jamským plesom postihnutej vetrovou kalamitou
NLC – LVÚ Zvolen
doc. Ing. Igor Štefančík, CSc.
2006 – 2009

Projekt základného výskumu zameraný na pozorovanie prirodzeného procesu
revitalizácie lesa po veternej smršti (a to aj v podmienkach ovplyvnených človekom)
vo Vysokých Tatrách.
Špecifické ciele projektu sú nasledovné:
I. založiť premyslený a dlhodobý systém monitorovania územia, ktorý by umožnil sledovať
variabilitu vývoja a obnovy ekosystémov v tomto území, vrátane poskytnutia a
interpretácie získaných poznatkov;
II. z časti monitorovacích plôch (MP) vytvoriť sériu demonštračných objektov prístupných
pre školy a verejnosť, vrátane ich samotného sprístupnenia a realizácie edukačných
programov pre verejnosť;
III. vypracovať projekt revitalizácie predmetného územia.
V rámci plnenia jednotlivých cieľov a zámerov projektu sme v roku 2008 vykonali
nasledovné práce:
− Pokračovalo sa na všetkých MP S1-S9 so sledovaním vývoja bylinnej vegetácie, ktorá je
dobrým indikátorom environmentálnych zmien ako je druhová diverzita a pod.
− Na všetkých deviatich MP sa zachytila súčasná štruktúra drevinovej vegetácie
technológiou „Field-Map“, priebežne sa spracovali a vyhodnotili výsledky, resp. vytvorili
sa grafické výstupy v prostredí Field-Map a SVS.
− V rámci sledovania klimatických charakteristík z MP sa pokračovalo so získavaním
exaktných údajov o teplote povrchu vzduchu pri teplotných extremitách počasia.
− Začalo sa s výskumom pedologických pomerov na sledovanom území a na troch MP sa
odobrali vzorky z pôdneho profilu pre analýzu základných chemických a fyzikálnochemických parametrov (obsah humusu, makroživín, sorpčného komplexu, pôdnej reakcie
a pod.).
Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Analýza zdravotného stavu lesov v rokoch 2004 – 2007 a
prognóza jeho ďalšieho vývoja v Lesoch SR, š. p. Banská
Bystrica
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Juraj Varínsky, CSc.
1. 1. 2008 – 31. 5. 2008

Výskyt škodlivých činiteľov v Lesoch SR, š. p. za roky 2004 – 2007 bol analyzovaný
podľa predložených hlásení L 116. Za rok 2007 je analýza podľa OZ a LS spracovaná
v tabuľkách P13 – P38 v prílohách. Vývoj zdravotného stavu lesov v rokoch 2005 – 2007
významne ovplyvnila veterná kalamita z 19. novembra 2004. V značnej miere poškodila tiež
lesy spravované štátnym podnikom Lesy SR, Banská Bystrica. Zaevidovaných bolo temer
2 milióny m3 poškodeného dreva na ploche viac ako 13 tis. ha. Najväčšie škody sa evidovali
na OZ Beňuš (943 tis. m3), OZ Čierny Balog (232 tis. m3), OZ Liptovský Hrádok (186 tis.
m3), OZ Námestovo (232 tis. m3), OZ Revúca (120 tis. m3) a OZ Kriváň (53 tis. m3).
Na vývoji zdravotného stavu predovšetkým ihličnatých porastov sa v ostatných rokoch
negatívne prejavili konflikty v prístupe k ochrane lesa medzi lesníkmi a zástupcami životného
prostredia. Títo s výdatnou podporou nevládnych organizácií a médií a s rozsiahlymi
rozhodovacími právomocami presadzovali od nadobudnutia platnosti zákona NR SR
č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny uplatňovanie „pasívnej ochrany“ nezasahovania
do biotopov a ponechávania časti, alebo všetkej nespracovanej hmoty ako „moderového
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dreva“ na kalamitiskách. Zvlášť po kalamitách v rokoch 2004 – 2007 toto má fatálne následky
na zdravotný stav smrečín.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Ďalšie odborné vzdelávanie zamestnancov štátneho podniku
Lesy SR
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Ľudmila Marušáková
3. 8. 2008 – 31. 12. 2008

Na základe vzájomnej zmluvy uzavretej medzi NLC a š. p. Lesy SR, Banská Bystrica
v oblasti ďalšieho vzdelávania zamestnancov boli realizované nasledujúce vzdelávacie
aktivity:
− lesná pedagogika;
− školenie referentov pre ekológiu;
− zvýšenie špecifických odborných znalostí vedúcich lesných obvodov s dôrazom
na hospodárenie v zmenených ekologických podmienkach;
− ďalšie vzdelávanie odborných lesných hospodárov;
− vodohospodárske minimum;
− rozvojový tréningový program;
− organizácia času manažéra a vedenie porád.
Celkovo sa týchto kurzov v roku 2008 zúčastnilo 469 zamestnancov š. p. Lesy SR,
Banská Bystrica.
Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Spolupráca pri zabezpečovaní a koordinácii Lesníckych dní
2008
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Ľudmila Marušáková
3. 3. 2008 – 31. 12. 2008

Na základe vzájomnej zmluvy uzavretej medzi NLC a š. p. Lesy SR, Banská Bystrica
pri zabezpečovaní a koordinácii Lesníckych dní boli realizované nasledujúce aktivity:
− koordinácia a manažovanie celoslovenského projektu – tvorba projektu, programu a
jednotlivých podujatí Lesníckych dní, návrh oficiálneho loga, rokovania s MP SR,
komunikácia s partnermi, organizovanie 6 pracovných stretnutí kontaktných osôb
Lesníckych dní 2008 a personálne zabezpečenie programu jednotlivých podujatí;
− tvorba projektu Zelenej kvapky krvi, rokovania s Národnou transfúznou službou a
Slovenským Červeným krížom, koordinácia priebehu bezplatného darcovstva krvi,
koordinácia výjazdu mobilnej transfúznej jednotky do Zvolena a Bratislavy;
− tvorba, textové a grafické spracovanie, tlač a distribúcia pozvánok a plagátov, tvorba
pomôcok lesnej pedagogiky;
− zabezpečovanie programu a pomôcok lesnej pedagogiky počas jednotlivých podujatí
Lesníckych dní 2008: 13. 4. – Levické poľovnícke dni, 22. 4. – Slávnostné otvorenie
vo Zvolene, 26. 4. – Lesnícky deň na Pustom hrade, 27. 4. – Lesnícky deň v Bratislave,
1. 5. – Otvorenie sezóny v Lesníckom skanzene.
Názov projektu:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Zavádzanie informačných technológií do lesníckej výroby
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Peter Siakeľ
1. 9. 2008 – 30. 10. 2008
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Na základe objednávky GR š. p. Lesy SR, Banská Bystrica bola NLC – Ústavom
lesného poradenstva a vzdelávania Zvolen zabezpečená vzdelávacia aktivita „Projektovanie
ťažby v systéme KRPK“. Vzdelávacia akcia prebiehala vo Zvolene, v termíne od 18. 8. do
11. 9. 2008 v celkovom počte 16 vzdelávacích dní s rozsahom 192 hodín.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Zmluva o dielo č. 497/NLC/2007
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
NLC – ÚLZI Zvolen, NLC – ÚHÚL Zvolen
Ing. Karol Šandorfi
1. 1. 2008 – 30. 6. 2008

Predmetom zmluvy bola aktualizácia lesníckeho mapovania na OZ Košice, dodanie
ortofotomáp a aktualizovanej lesníckej mapy predmetného územia v digitálnej i v tlačovej
forme.
V rámci zmluvy NLC – ÚLZI Zvolen zabezpečoval:
− obstaranie leteckých meračských snímok a ich fotogrametrické vyhodnotenie;
− tlač aktualizovaných porastových, obrysových, organizačných máp;
− tvorbu digitálnych ortofotomáp;
− priestorovú 3D vizualizáciu;
− tlač zväčšenín leteckých meračských snímok a ortofotomáp;
− spoluprácu pri spracovaní informácií z kalamitného územia vo väzbe na platné LHP
a pri následnom odvodení prognóz ťažieb.
Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovední riešitelia:
Doba riešenia:

Zmluva o dielo č. 783/2007
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
NLC – ÚLZI Zvolen, NLC – ÚHÚL Zvolen
Ing. Karol Šandorfi, Ing. Mária Žiaková, CSc.
1. 1. 2008 – 30. 9. 2008

Predmetom zmluvy o dielo bolo vyhotovenie a dodanie výstupov LHP pre všetky lesy
v obhospodarovaní Lesov SR, š. p., Banská Bystrica v LHP platných od 1. 1. 2008.
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:

Zmluva o dielo č. 227/NLC/2008
Mestský úrad Vysoké Tatry
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Karol Šandorfi
1. 3. 2008 – 31. 3. 2008

Predmetom zmluvy bolo vyhotovenie a dodanie bezšvovej digitálnej farebnej
ortofotomapy v plošnom rozsahu 70 500 ha.
V rámci zmluvy NLC – ÚLZI Zvolen zabezpečoval:
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− dodanie digitálnej ortofotomapy georeferencovanej do súradnicového systému S – JTSK
vo formáte TIFF s hlavičkou TFW;
− digitálny model terénu pre záujmové územie mesta Vysoké Tatry;
− databázu vlicovacích bodov a klad mapových listov M 1:5 000.
Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Zmluva o dielo č. 240/NLC/2008
Technická univerzita vo Zvolene
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Mária Žiaková, CSc.
7. 4. 2008 – 30. 6. 2008

Predmetom zmluvy bola príprava údajov a ďalších podkladov pre spracovanie,
zostavenie a dodanie štúdie o dostupných zdrojoch biomasy.
V rámci zmluvy NLC – ÚLZI Zvolen zabezpečoval:
− lokalizáciu územia VÚC Košice a VÚC Prešov;
− výber základných údajov z LHP, vytvorenie východiskovej databázy;
− nadefinovanie obmedzujúcich kritérií pre redukciu celkového rozsahu vyhodnocovaného
územia;
− algoritmizáciu úlohy a výpočet objemu energeticky využiteľnej dendromasy;
− spracovanie výsledných informácií a interpretáciu výsledkov vo forme tabuliek, grafov
mapových náležitostí a príslušných komentárov.
Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Zmluva o dielo č. 343/NLC/2008
Štátne lesy TANAP-u
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Karol Šandorfi
1. 6. 2007 – 31. 10. 2008

Predmetom zmluvy bola stabilizácia hraníc zdrojov reprodukčného materiálu a následné
vyhotovenie geometrického plánu s autorizačným a úradným overením pre potreby
ŠL TANAP-u v k. ú. Zuberec, časť Zemianska Dedina, v rozsahu 9 600 m.
V rámci zmluvy NLC – ÚLZI Zvolen zabezpečoval:
− zameranie vlastníckej hranice v k. ú. Zuberec, časť Zemianska Dedina, v dĺžke 9,6 km;
− vyhotovenie geometrických plánov.
Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Zmluva o dielo č. 376/NLC/2008
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Karol Šandorfi
1. 4. 2008 – 31. 8. 2008

Predmetom zmluvy bolo v teréne vytýčiť a kolíkmi stabilizovať lomové body obvodu
plochy tvorenej lesnými pozemkami, parcelami registra E, na OZ Čadca, v katastrálnom
území Vysoká nad Kysucou v rozsahu 20 000 m, v katastrálnom území Horelica v rozsahu
30 000 m.
V rámci zmluvy NLC – ÚLZI Zvolen zabezpečoval:
− geodetické vytýčenie lomových bodov v predpísanej presnosti;
− vypracovanie autorizačne overených vytyčovacích náčrtov a zoznamu lomových bodov
v digitálnej i tlačovej forme;
− vyhotovenie ortofotomáp s vyznačením hraníc lesných pozemkov podľa jednotlivých k. ú.
v digitálnej a tlačovej forme.
Názov úlohy:
Objednávateľ:

Zmluva o dielo č. 563/2008
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
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Riešiteľský ústav:
Zodpovední riešitelia:
Doba riešenia:

NLC – ÚLZI Zvolen, NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Ivor Rizman
2008 – 2009

Predmetom zmluvy o dielo bolo vyhotovenie a dodanie materiálov:
I. 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.
II. Zmapovanie výskytu lesných biotopov v územiach európskeho významu
obhospodarovaných štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky pre lesné hospodárske
plány so začiatkom platnosti od roku 2010.
III. Vypracovanie metodiky monitorovania stavu lesných biotopov a jej overenie
v modelovom území.
V rámci zmluvy NLC – ÚLZI Zvolen zabezpečoval vypracovanie a vyhotovenie
výstupov:
− modelov drevinového zloženia pre priemerné pomery v stanovištných jednotkách
lesníckej typológie pre splnenie definície typov biotopov NATURA 2000;
− manuálu pre identifikáciu jednotlivých typov biotopov európskeho a národného významu;
− manuálu pre rámcové obhospodarovanie jednotlivých typov biotopov európskeho a
národného významu pre zabezpečenie udržania a prípadne zlepšenia ich stavu;
− terénne overene výskytu lesných biotopov európskeho a národného významu a vytvorenie
výstupných mapových podkladov o ich výskyte s prekryvom JPRL platných lesných
hospodárskych plánov;
− terénne zistenie súčasného stavu lesných biotopov v modelovom území podľa výberu
objednávateľa na LHC Jasenie.
Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Zmluva o dielo č. 593/NLC/2008
Štátne lesy TANAP-u
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Karol Šandorfi
1. 9. 2008 – 15. 11. 2008

Predmetom zmluvy bolo zabezpečenie digitálnych leteckých snímok s rozlíšením
na zemi 20 cm na vyšpecifikovanej výmere.
V rámci zmluvy NLC – ÚLZI Zvolen zabezpečoval:
− obstaranie leteckého meračského snímkovania na predmetnom území;
− vyhotovenie 144 mapových listov digitálnych ortofotomáp v kanáli RGB, súbory TIFF,
TFW;
− vyhotovenie 144 mapových listov digitálnych ortofotomáp v kanáli CIR, súbory TIFF,
TFW.
Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:

Zmluva o dielo č. 595/NLC/2008
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
NLC – ÚLZI Zvolen, NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Karol Šandorfi
1. 9. 2008 – 17. 11. 2008

Predmetom zmluvy o dielo bolo sledovanie zdravotného stavu lesov na území
obhospodarovanom Lesmi SR, š. p. Banská Bystrica so zameraním na porasty
s prevládajúcim zastúpením smreka na základe vyhodnotenia multispektrálnych družicových
scén.
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−
−
−
−

V rámci zmluvy NLC – ÚLZI Zvolen zabezpečoval:
tlač mapových výstupov zameraných na stupne poškodenia smrekových porastov podľa
jednotlivých LHC;
tvorbu digitálnych výstupov vo formáte „pdf“;
tlač mapových výstupov s prekrytím kompozície satelitných scén a obrysovej mapy;
analýza zdravotného stavu lesných porastov a stanovenie trendu vývoja poškodenia
v ďalších rokoch.

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

Kúpna zmluva č. 698/NLC/2008
Štátna ochrana prírody SR
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Igor Morong
13. 11. 2008 – 15. 12. 2008

Predmetom zmluvy bolo dodanie podkladových materiálov na zabezpečenie projektu
„Ochrana lesných biotopov ohrozených podkôrnym hmyzom vo veľkoplošných chránených
územiach“.
V rámci zmluvy NLC – ÚLZI Zvolen zabezpečoval:
− rastrové údaje vo formáte JPEG (TIFF);
− tlačené mapové podklady z predmetných území;
− alfanumerické údaje LHP, formát pdf.
Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov
Názov úlohy:

Objednávateľ:
Riešiteľský ústav:
Zodpovední riešitelia:
Doba riešenia:

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)
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
NLC – ÚHÚL Zvolen
Ing. Ján Bavlšík, Ing. Peter Szarka
2007 – 2008

Úloha „Kvantifikácia rozsahu poškodenia lesných porastov kalamitou zvýšeného
rozsahu a aktualizácia lesníckeho mapovania na OZ Košice“ na základe leteckého
snímkovania a terestrického zisťovania bola realizovaná na výmere 6 935 ha pre LS Smolník,
LS Stará Voda a LS Hrable.
Výstupy boli vyhotovené v súlade platnými legislatívnymi normami, pracovnými a
technologickými postupmi na základe fotogrametrického vyhodnotenia farebných leteckých
meračských snímok, infračervených leteckých snímok, terestrického a kancelárskeho
zisťovania na kalamitných plochách a spracovania lesnej hospodárskej evidencie a boli
dodané objednávateľovi v rozsahu stanovenom v zmluve o dielo č. 497/NLC/2007.
Výstupy predmetu zmluvy:
− aktualizovaná lesnícka mapa za predmetné územie v digitálnej forme;
− aktualizovaná lesnícka mapa v tlačovej forme;
− súpis kalamitných plôch so zistenými výmerami;
− odpočet zásob kalamitných plôch;
− prognóza výhľadu kalamitných ťažieb do roku 2010;
− digitálny model terénu;
− kópie farebných leteckých meračských snímok a ortofotomapa s prekryvom obrysovej
lesníckej mapy v tlačovej aj digitálnej forme;
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− vizualizácia 3D;
− aktualizovaná mapa existujúcej a navrhovanej lesnej dopravnej siete v tlačovej aj
digitálnej forme v M 1:25 000.
Názov úlohy:
Objednávateľ:
Riešiteľský ústav :
Zodpovední riešitelia:
Doba riešenia:

Nadštandardy LHP
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
NLC – ÚHÚL Zvolen
Ing. Ján Bavlšík, Ing. Peter Szarka
1. 1. 2008 – 30. 9. 2008

Predmetom zmluvy bolo pre zabezpečenie trvalého obhospodarovania štátnych lesov a
lesov v obhospodarovaní Lesov SR, š. p. Banská Bystrica vypracovanie a dodanie úplných
lesných hospodárskych plánov (LHP).
Pri plnení zmluvy boli realizované úlohy:
− vypracovanie nadštandardných výstupov LHP pre lesné celky (LC) v obhospodarovaní
Lesov SR, š. p. s platnosťou na roky 2008 – 2017 (dokončievaných a schvaľovaných
v roku 2008);
− vypracovanie a dodanie kompletných LHP pre všetky lesy v obhospodarovaní Lesov SR,
š. p. na všetkých vyhlásených lesných celkoch (LC) s viacerými obhospodarovateľmi,
rozpracovaných v r. 2007 s platnosťou LHP na roky 2008 – 2017, vrátane rozdelenia JPRL
v doterajšom spoločnom obhospodarovaní Lesov SR, š. p. a ostatných subjektov,
zamerania a vytýčenia týchto hraníc v LC, resp. JPRL na území OZ Trenčín;
− zistenie stavu a návrh sprístupnenia porastov lesnými cestami na 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, prehľadové tabuľky plôch, zásob a
ťažieb podľa vekových stupňov, prehľad prírastkov drevín, LHP v digitálnej forme – číselné a
mapové náležitosti vrátane zmapovania územia mimo lesných pozemkov (extravilán, cesty,
nelesné pozemky). Boli tiež vyhotovené a vytlačené ortofotomapy s prekryvom lesníckej
vrstvy.

6

ZHODNOTENIE REALIZAČNEJ ČINNOSTI

6.1

Hmotné realizačné výstupy

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav
• Publikácie
− „Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2008“ v slovenskom a anglickom
vydaní;
− „Hospodárenie v lesoch štátneho podniku Lesy SR – Súčasný stav a vývoj podľa
ukazovateľov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov“;
− „Akčný plán Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky“ vydaný ako
samostatná príloha časopisu Les/Slovenské lesokruhy č. 7-8/2008;
− „Národný lesnícky program Slovenskej republiky” vydaný ako samostatná príloha
časopisu Les/Slovenské lesokruhy, č. 3-4/2008;
− „Národná inventarizácia a monitoring lesov SR 2005 – 2006“ vydaná ako samostatná
príloha časopisu Les/Slovenské lesokruhy, č. 5-6/2008.
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• Informačná brožúra „Lesy na Slovensku 2007“
− v slovenskom a anglickom jazyku.
• Poster: XIII. medzinárodná konferencia „Elektrochemical Quality Test“, MZLU
Lednice, ČR
− tlač: NLC – LVÚ.
• TVP
− Založenie dvoch TVP s morušou čiernou – ML Pezinok, LS Píla – OZ Smolenice,
sadbový materiál bol dopestovaný technológiou in vitro.
− Založenie TVP s hybridným topoľom T69xC23 v spolupráci s TU vo Zvolene v ABH,
sadbový materiál bol dopestovaný technológiou in vitro.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
•
−
−
−

Projekt APVV Propagácie vedy a výskumu v lesníctve
vedecko-populárna brožúra Les ako ekosystém (200 ks);
vedecko-populárna brožúra Vplyv klimatických zmien na lesy Slovenska (200 ks);
vedecko-populárna brožúra Človek a les (200 ks).

•
−
−
−
−
−

Lesnícke dni 22. apríl – 1. máj
informačný plagát A2, A3 o Lesníckych dňoch (300 ks);
informačný plagát A2, A3 Zelená kvapka krvi (350 ks);
informačný leták A5 o podujatiach počas Lesníckych dní vo Zvolene (5 000 ks);
banery (5 ks);
dotlač: skladačka malá o NLC v slovenskom jazyku (600 ks), skladačka malá o NLC
v anglickom jazyku (600 ks), lesnícke kvarteto (1 000 ks), Ako rastie les (5 000 ks), Práca
lesníka (5 000 ks), Les v zime (5 000 ks), Svet lesa a stromov (5 000 ks), Viete, že ...
(5 000 ks);
− ostatný propagačný materiál: ceruzky, samolepky, balóny, papierové tašky (12 000 ks).
• Výstava Agrokomplex Nitra 21. – 25. august 2008
− postery (10 ks).
• Konferencia: Lesy a lesníctvo – riziká, výzvy, riešenia, Zvolen 2. – 4. september 2008
− knižná publikácia 30 rokov celoživotného vzdelávania v lesnom hospodárstve.
• Výstava LIGNUMEXPO – LES Nitra 30. september – 3. október 2008
− informačný plagát A3 k problematike smrečín Aj les môže byť chorý ...(100 ks);
− dotlač: informačná brožúra A5 o NLC (100 ks), informačná brožúra A5 o LVÚ Zvolen
(100 ks), informačná brožúra A5 o ÚLPV Zvolen (100 ks), informačná brožúra A5
o ÚLZI Zvolen (100 ks) a informačná brožúra A5 o ÚHÚL Zvolen (50 ks).
•
−
−
−
−
−

Európsky týždeň lesov 20. – 24. október 2008
detský nástenný kalendár Práca lesníka očami detí (800 ks);
knižná publikácia Lesy a lesníctvo na Slovensku (500 ks);
informačný plagát A3 Európsky týždeň lesov (2 500 ks);
informačný plagát A3 k problematike smrečín (1 900 ks);
dotlač: Ako rastie les 800 ks, Práca lesníka (800 ks), Les v zime (800 ks), Svet lesa a
stromov (700 ks), Viete, že ... (700 ks).
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• Zelený kalendár 2009
− lesnícky stolový kalendár 1 870 ks.
• Tlačoviny
− úplné znenie zákona č. 326/2005 Z. z. zákon o lesoch – MP SR, sekcia lesnícka (150 ks);
− zákon č. 360/2007 Z. z. – MP SR, sekcia lesnícka (150 ks).
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
• Realizačné výstupy z informačnej banky
Tabuľka 6.1
Číslo
1.
2.
3.
4.

Výstupy
Elaborát SISL
Náležitosti LHP pre obhospodarovateľov
Informačný list – dodávky a ceny dreva
Výstupy v tabuľkovej, grafickej a textovej forme

Počet
6 exemplárov
900 subjektov
250 ks štvrťročne
4 subjekty

• Tlač súvislého bezšvového mapového diela a vyhotovenie ortofotomáp
Tabuľka 6.2
Číslo
1
2
3

Výstupy
Súvislé TŠMD LH
Farebné ortofotomapy
Infračervené ortofotomapy

Počet
1 827 mapových listov
1 723 ŠMO
189 ŠMO

Katastrálna výmera v km2
4 476
4 763
335

• Ďalšie hmotné výstupy
− propagačné materiály na podujatie Enviro-i-Fórum;
− propagačné materiály na Lesnícke dni 2008 a výstavu LIGNUMEXPO – Les 2008.
Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
• Realizačné výstupy
− Pre LHP dokončievané NLC v roku 2008 s platnosťou od 1. 1. 2008 boli vypracované
textové a mapové náležitosti 44 LHP pre 744 obhospodarovateľov lesov.
− Obhospodarovateľom lesov boli odovzdané štandardné textovo číselné a mapové
náležitosti LHP (opis porastov a plán hospodárskych opatrení, všeobecná časť LHP,
plochová tabuľka, prehľadové tabuľky, obrysová a porastová mapa) v rozsahu
stanovenom MP SR.
− Textové a mapové náležitosti z 44 kompletných LHP boli odovzdané štátnej správe LH
na KLÚ Banská Bystrica, Trenčín, Trnava, Žilina, Prešov a Košice a 27 výpisov
z LHP na príslušné obvodné lesné úrady.
− Nadštandardné textovo číselné a mapové náležitosti LHP s platnosťou od 1. 1. 2008 boli
odovzdané organizačným jednotkám Lesov SR, š. p. v rozsahu podľa zmluvy o dielo
č. 483/NLC/2007.
6.2

Nehmotné realizačné výstupy

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav
V rámci riešenia úlohy: Koncepčné práce pre MP SR a úlohy vyplývajúce zo záverov
vedenia MP SR a SL MP SR sa vypracovali tieto nehmotné realizačné výstupy:
• Akčný plán Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky, ktorý schválila
vláda SR a vzala na vedomie Národná rada SR
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• Kvantifikácia finančného dopadu navrhovaných úprav zákona č. 582/2004 Z. z.
na rozpočty správcov dane (obce), ktorá sa využila pri novelizácii zákona o daniach
• Správy
− Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2008, ktorú schválila vláda SR a
prerokovala a vzala na vedomie NR SR;
− Správa o riešení systému integrovaných ekologických a ekonomických účtov pre LH SR
v roku 2008, prerokovaná a schválená na porade vedenia MP SR.
• Stratégia rozvoja lesníctva na Slovensku, prerokovaná a schválená na porade vedenia
MP SR
• Štúdia: Príčiny exportu dreva na Slovensku
• Návrh Akčného plánu využívania biomasy v Slovenskej republike
• Zásady umelej obnovy na kalamitných holinách
• Optimalizácia produkcie palivovej dendromasy v podniku Lesy SR, š. p., Banská
Bystrica, vypracovanie modelov obhospodarovania agátových porastov pri skrátenej
rubnej dobe
• Rajonizácia topoľov, vŕb a agáta bieleho:
− Zoznam rajonizovaných klonov topoľov pre prírodné podmienky Slovenska – tabuľka;
− Zoznam rajonizovaných klonov vŕb pre prírodné podmienky Slovenska – tabuľka.
• Zásady umelej obnovy na kalamitných holinách
• Prototyp riešenia „Poľovníckeho geografického informačného systému“ pre
špecializovanú štátnu správu na úseku poľovníctva, ktorý je prístupný na adrese:
http://lvu.nlcsk.org/polovgis
• Metodika monitorovacieho systému pre hodnotenie stavu lesných biotopov
pre objednávateľa Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
• Webový portál: www.lesnickedni.sk
− Webový portál www.lesnickedni.sk je zdrojom informácií o projekte Lesnícke dni
pre verejnosť. Portál poskytuje návštevníkom základné informácie o projekte, informuje
ich o programe v jednotlivých mestách Slovenska, predstavuje podporné podujatia
prebiehajúce počas Lesníckych dní, poskytuje priestor mediálnemu servisu na uverejnenie
tlačových správ. Na internetovej stránke sa nachádza i fotogaléria, logá hlavných
organizátorov a anketa.
• Webová stránka: www.lesnapedagogika.sk
− Cieľom webovej stránky www.lesnapedagogika.sk je informovať verejnosť a zlepšovať
možnosti pre činnosť lesníkov, pripravovať v spolupráci s ostatnými inštitúciami
zaujímavé akcie a podujatia, ktoré by prispeli k výchove a vytvoreniu vzťahu verejnosti
k lesu, k prírode a k životnému prostrediu.
− Pre lesných pedagógov je sprístupnená časť s loginom – heslom, kde nájdu študijné
materiály, informačné brožúrky a nové námety pre svoju činnosť.
− Pre verejnosť je určený kalendár podujatí, ktoré pripravujú lesníci s možnosťou vstupu na
odkazy webových stránok významných lesníckych inštitúcií (NLC, Lesy SR, š. p., Banská
Bystrica, ŠL TANAP-u, VLM SR a pod.). Mapa Slovenska poskytuje kontakt na lesného
pedagóga v najbližšom okolí.
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• Informačný portál o lesoch Slovenska: www.forestportal.sk
− Vypracovanie textov do obsahovej štruktúry tém „O lesoch pre verejnosť“ v rámci
informačného portálu.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
• Jednotné geopriestorové údaje
− Geopriestorové údaje so zameraním na les a hospodárenie v lese na 1/10 územia SR,
s podrobnejším zisťovaním (mapovaním) dôležitých prvkov a zmien v lese pre potreby
aktualizácie geopriestorovej databázy IS LH a tvorby LHP.
•
−
−
−
−
−

Informačná banka s obsahom archívnych a aktuálnych informácií
sledovania stavu a vývoja lesov SR (LHP, TP, LHE);
vlastníctva a užívania lesov;
rezortnej štatistiky;
trhového spravodajstva;
geografického informačného systému.

• Zoznamy lesných celkov podľa ročníkov obnov LHP
•
−
−
−
−
−

Evidencie
dohôd o odovzdaní majetku;
rozhodnutí o schvaľovaní LHP;
rozhodnutí o vyhlásení LC;
rozhodnutí o vyhlásení ochranných lesov a lesov osobitného určenia;
rozhodnutí o vyňatí pozemkov z lesných pozemkov.

• Spustenie lesníckeho portálu www.forestportal.sk
• 3D vizualizácia – Vydrovská dolina
Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
• HÚL
− Pracovné postupy HÚL 2008;
− pripomienky k ČÚ 05 Výskum inovácií metód HÚL adaptovaných na nové sociálne,
environmentálne a ekonomické podmienky;
− vypracovanie priorít a úloh HÚL do materiálu Stratégia rozvoja lesníctva.
• LHP
− Zásady pre vyhotovenie LHP na 5 rokov na LC Brezno;
− Smernica NLC o postupe pri posudzovaní a preberaní fakturovaných prác v procese
vyhotovovania LHP;
− Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie LHP;
− verejné obstarávanie na vyhotovenie LHP v roku 2009.
•
−
−
−
−

Usmernenia
Usmernenie k problematike „Opis porastov s plošným výskytom ležaniny“;
Usmernenie HÚL č. 1 pre preberanie podkladov v subdodávke od vyhotovovateľov LHP;
Usmernenie HÚL č. 2 k preberaniu nadštandardov LHP;
Usmernenie HÚL č. 3 pre preberanie podkladov v subdodávke od vyhotovovateľov LHP
– 2. časť;
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− Usmernenie HÚL č. 4 k zmene kódovacieho kľúča, časti štandardu LHP a číselníkov pre
vyhotovenie LHP s platnosťou od 1. 1. 2009;
− Usmernenie k aktuálnym problémom vyhotovenia LHP v kalamitných územiach
s novodobým odumieraním smrečín na LHC Čadca.
• Informačný portál o lesoch Slovenska: www.forestportal.sk
− vypracovanie kapitol: Hospodárska úprava lesov, Zisťovanie stavu lesa, Lesohospodárske
plánovanie.
• Letecký monitoring
− monitoring sa vykonával v období od 24. 4. 2008 do 20. 10. 2008, t. z. 214 dní, z tohto
bolo 112 dní letových a 102 bezletových;
− celkovo bolo realizovaných 173 letov a nalietalo sa 751 hodín 27 minút;
− identifikovalo sa 970 kontrolovaných ohnísk a 50 nekontrolovaných, spolu 1 200 ohnísk.
• Pozemný kamerový monitoring
− monitoring sa vykonával na Odštepnom závode (OZ) Kriváň, so zameraním na oblasť
Poľany na výmere viac ako 60 000 hektárov lesov;
− zaregistrovaných bolo 139 nahlásených požiarov (zväčša pálenie zvyškov po ťažbe a
pod.) a 39 nenahlásených požiarov, vznikajúcich najmä pri vypaľovaní trávy.
6.3

Účasť na tvorbe legislatívnych predpisov

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
• Stanoviská
− pripomienky k návrhu Zákona o ochrane prírody a starostlivosti o krajinu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov;
− stanovisko k nariadeniu Rady a Európskeho parlamentu, ktorým sa ustanovujú povinnosti
hospodárskych subjektov pri uvádzaní dreva a produktov z dreva na trh;
− stanovisko k procesu “Dodržiavania lesných zákonov a dozoru v lesoch” (Forest Law
Enforcement and Governance – FLEGT);
− návrh vyhlášky MP SR o odbornom vzdelávaní pre prácu s prípravkami na ochranu rastlín
– stanovisko, MP SR, 28. 7. 2008 a 26. 11. 2008;
− návrh zákona o rastlinolekárskej starostlivosti – stanovisko, MP SR – sekcia
poľnohospodárska, 19. 8. 2008.
• Návrhy
− návrh vyhlášky MP SR o lesnej hospodárskej evidencii (§ 3 Evidencia opatrení
na ochranu lesa; Príloha č. 4 – označenie škodlivých činiteľov; Príloha č. 7 – L 116), MP
SR, GR sekcie lesníckej;
− návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zrušení klasifikácie surového dreva.
• Normy
− normy spotreby pohonných hmôt pre nákladný automobil TATRA 815 – 230 R25 28 325
kW 6x6.2R – trojstranný sklápač s posypovou nadstavbou, harvester John Deere 1070D a
nakladač Caterpillar 924 G;
− normy spotreby pohonných hmôt pre pásový vibračný vyberač stromčekov Pazzaglia FZ
90, malotraktor KUBOTA L 3200, bočný vysokozdvižný vozík LINDE S 50 W, lesnícku
lanovku LARIX 3T – 650 s pohonnou stanicou UKT John Deere 6630, LKT 81 T EKO
s motorom Martin Diesel, dozér Caterpillar D5K LPG, harvester John Deere 770 D, UKT
Zetor 9641 Forterra 4x4 a teleskopický kolesový manipulátor Caterpillar TH460 – 100 HP
Premium.
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• Ostatné
− prehľad zákonov, vyhlášok a noriem, týkajúcich sa ťažby, dodávok a predaja dreva;
− spolupráca pri prerokovaní a spracovávaní pripomienok SPPK, Rady združení vlastníkov
neštátnych lesov SR, splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu, NLC – LVÚ
Zvolen a ďalších k materiálu „Analýza zdaňovania poľnohospodárskych a lesných
pozemkov a návrh na úpravu všeobecne záväzných právnych predpisov“;
− odpočet plnenia cieľov Akčného plánu trvalo udržateľného rozvoja v SR 2005 – 2010 za
rok 2007;
− žiadosť o vyjadrenie – udelenie výnimky podľa § 32 zákona 193/2005 Z. z.
o rastlinolekárskej starostlivosti na prípravok BoVeril. MP SR, odbor rastlinných
komodít, 14. 3. 2008;
− odborná pracovná skupina MP SR pre návrh novely zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom
reprodukčnom materiáli – v r. 2008 operatívne úlohy a priebežné technické konzultácie
(za NLC: Ing. Sušková, Ing. Longauer, Ing. Foffová).
Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
• Návrhy
− účasť na tvorbe návrhu vyhlášky MP SR o lesnej hospodárskej evidencii, MP SR, GR
sekcie lesníckej;
6.4

Technická normalizácia v odvetví lesného hospodárstva

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
V rámci zabezpečovania technickej normalizácie v odvetví lesného hospodárstva sa
v roku 2008 vykonali práce:
− Revízia prevzatých európskych noriem:
STN EN 1927 – 1 Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny. Časť 1: Smreky a jedle,
STN EN 1927 – 2 Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny. Časť 2: Borovice,
STN EN 1927 – 3 Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny. Časť 3: Smrekovce a
duglasky.
Vypracovali sa návrhy prekladu noriem, vykonalo sa pripomienkovanie návrhu a
upraveného znenia normy. Konečný návrh noriem sa odovzdal SÚTN na realizáciu.
− Ukončilo sa riešenie novej STN 48 0030 Viacoperačné technológie v lesnom
hospodárstve. Konečné znenie STN sa odovzdalo SÚTN na realizáciu.
− Príprava revízie STN 73 6108 Lesná dopravná sieť sa v dôsledku neposkytnutia
finančných prostriedkov nezačala.
− Dňa 21. 11. 2008 sa uskutočnilo zasadanie TK 6, na ktorom sa prerokovalo personálne
zloženie komisie, schválilo strategické vyhlásenie TK a plán technickej normalizácie
na rok 2009.
6.5

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

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
• Expertízy k 5. stupňu ochrany – NPR, PR a iné
− Lesy SR, š. p., OZ Kriváň, NPR Zadná Poľana – Projekt opatrení na zabránenie šírenia a
premnoženia podkôrneho hmyzu z chránených území. 6. 1. 2008;
− ŠOP SR, Správa NAPANT-u, Banská Bystrica, NPR Skalka, Demänovská dolina,
Ďumbier a Salatín – Stanovisko k "Vyhodnoteniu opatrení na zabránenie šírenia a
premnoženia podkôrneho hmyzu z území s 5. stupňom ochrany v roku 2007. 8. 1. 2008;
− ŠOP SR, Správa NP Veľká Fatra, NPR Jánošíkova kolkáreň – Vyjadrenie k vykonaným
opatreniam proti podkôrnemu hmyzu. 10. 1. 2008;
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− ŠOP SR, Správa NP Slovenský raj, NPR Stratená, NPR Sokol a PR Muráň – Posúdenie
návrhov realizačných projektov na zabránenie šírenia a premnoženia podkôrneho hmyzu
z chránených území s 5. stupňom ochrany. 11. 1. 2008;
− ŠOP SR, Správa NP Veľká Fatra, NPR Jánošíkova Kolkáreň – Projekt opatrení proti
podkôrnemu hmyzu na r. 2008 – žiadosť o posúdenie. 28. 1. 2008;
− Lesy SR, š. p., GR Banská Bystrica – Stratégia boja proti hmyzím škodcom
v OZ Liptovský Hrádok postihnutého veternou smršťou v dňoch 23. – 24. augusta 2007.
30. 1. 2008;
− Lesy SR, š. p., OZ Čierny Balog, PR Fabova hoľa – Realizačný projekt opatrení
na zabránenie šírenia a premnoženia podkôrneho hmyzu z chránených území s 5. stupňom
ochrany – stanovisko užívateľa. 30. 1. 2008;
− ŠOP SR, Správa CHKO Poľana, NPR Zadná Poľana – Stanovisko k projektu realizácie
opatrení na zabránenie šírenia podkôrneho hmyzu. 11. 2. 2008;
− ŠOP SR, Správa NP Muránska Planina, NPR Javorníková – Stanovisko k projektu
realizácie opatrení na zabránenie šírenia podkôrneho hmyzu. 11. 2. 2008;
− ŠL TANAP-u, Tatranská Javorina – Pracovné stretnutie – zosúladenie navrhovanej
A zóny na území v správe ŠL TANAP-u. 14. 2. 2008;
− ŠOP SR, Správa NAPANT-u, NPR: Skalka, Demänovská dolina, Salatín, Jánska dolina
Ohnište, Ďumbier a Turková – Stanovisko k "Realizačným projektom opatrení
na zabránenie šírenia a premnoženia podkôrneho hmyzu z území s 5. stupňom ochrany
v roku 2008. 22. 2. 2008;
− Lesy SR, š. p., OZ Beňuš – Starostlivosť o kultúry po veternej kalamite v rámci OZ Beňuš
(OZ Beňuš, HZ Tučeková). 28. 2. 2008;
− ŠOP SR, Správa CHKO Horná Orava, A zóna Babej hory a Pilska – Stanovisko
k "Realizačnému projektu opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia podkôrneho
hmyzu z chránených území s 5. stupňom ochrany v roku 2008. 28. 2. 2008;
− ŠOP SR, Správa CHKO Kysuce, NPR Veľká Rača – Stanovisko k „Realizačnému
projektu opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia podkôrneho hmyzu z chránených
území s 5. stupňom ochrany“. 28. 2. 2008;
− ŠOP SR, Správa TANAP-u – Stanovisko k „Realizačnému projektu opatrení
na zabránenie šírenia a premnoženia podkôrneho hmyzu z chránených území s 5. stupňom
ochrany“. 29. 2. 2008;
− ŠOP SR, Správa NP Muránska planina, PR Fabova hoľa – Realizačný projekt opatrení –
stanovisko LOS. 7. 3. 2008;
− MP SR, sekcia lesnícka – Spoločné usmernenie MP SR a MŽP SR na realizáciu opatrení
na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z chránených území s 5. stupňom ochrany.
7. 4. 2008;
− Lesy SR, š. p., GR Banská Bystrica – Analýza zdravotného stavu a prognóza jeho vývoja
pre Lesy SR, š. p. 15. 4. 2008;
− ŠOP, Správa NP Muránska Planina, NPR Veľká Stožka – Realizačný projekt opatrení na
zabránenie šírenia a premnoženia podkôrneho hmyzu z chránených území s 5. stupňom
ochrany. 22. 4. 2008;
− ŠOP Banská Bystrica – Stanovisko LOS k projektu revitalizácie lesných porastov
OZ Slovenská Ľupča vápnením. 25. 4. 2008;
− ŠOP Banská Bystrica – Stanovisko LOS k projektom chemickej asanácie hmyzích
škodcov na OZ Beňuš a OZ Liptovský Hrádok. 25. 4. 2008;
− Spoločenstvo bývalých urbarialistov PS Turzovka, NPR Malý Polom – Kontrolný deň
zvolaný v zmysle bodu 10 spoločného usmernenia MP SR č. j. MP SR 1586/2008 700. 13.
5. 2008;
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− Lesy SR, š. p., OZ Revúca, LS Veľká Lúka – Realizačný projekt opatrení na zabránenie
šírenia a premnoženia podkôrneho hmyzu z chránených území s 5. stupňom ochrany. 9. 6.
2008;
− Lesy SR, š. p., OZ Revúca, NPR Veľká Stožka – Posúdenie realizačných opatrení
na zabránenie šírenia a premnoženia podkôrneho hmyzu z chránených území. 15. 7. 2008;
− Kúpele Trenčianske Teplice – kúpeľný park – zhodnotenie zdravotného stavu. 22. 8.
2008;
− KLÚ Banská Bystrica, ŠOP Banská Bystrica, Lesy SR, š. p. – Krajská revízia PR Fabova
Hoľa – stanovisko LOS. 11. 9. 2008;
− Lesy SR, š. p., OZ Prešov, LS Hrabušice – Návrh opatrení na ochranu lesa proti šíreniu
škodlivých činiteľov z území s 5. stupňom ochrany. 23. 9. 2008;
− DIW Kia, Teplička nad Váhom – Posúdenie zdravotného stavu borovíc v areáli KIA
v Tepličke nad Váhom. 23. 9. 2008;
− ŠOP SR, Správa NP Muránska Planina, PR Fabova Hoľa – Dodatok k „Realizačnému
projektu opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia podkôrneho hmyzu z chránených
území“. 6. 10. 2008;
− Lesy SR, š. p., GR Banská Bystrica, PR Fabova Hoľa – Žiadosť o rozšírenie komisie.
15. 10. 2008;
− Lesy SR, š. p., OZ Žilina, NPR Šútovská dolina – Projekt ochrany a obrany proti
rozrastaniu kôrovcovej kalamity. 31. 10. 2008;
− Lesy SR, š. p., OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok, NPR Šrámková – Návrh opatrení
na zabránenie šírenia a premnoženia podkôrneho hmyzu chránených území. 3. 11. 2008;
− Lesy SR, š. p., OZ Námestovo, NPR Šramková – Kontrola zdravotného stavu lesa v NPR
a v okolitých porastoch. 10. 11. 2008;
− Lesy SR, š. p., OZ Revúca, NPR Javorníková, NPR Veľká Stožka – Realizačný projekt
opatrení – stanovisko. 11. 11. 2008;
− Lesy SR, š. p., OZ Revúca – Posúdenie zdravotného stavu borovíc v areáli KIA
v Tepličke n. Váhom. 21. 11. 2008;
− Lesy SR, š. p., OZ Revúca – Projekt opatrení NPR Veľká Stožka 2009. 21. 11. 2008;
− Mestské lesy Tisovec, s. r. o., Fabova Hoľa – Hlásenie o stave a vývoji škodlivého
činiteľa (lykožrút). 15. 12. 2008.
• Stanoviská
− Smrteľný pracovný úraz pri ťažbe dreva v lesnom poraste – prečin usmrtenie – žiadosť
o zaslanie správy – ČVS: ORP-41/JP-BR-2008. Brezno;
− Pozemkové spoločenstvo Čierna studňa, LHC Jovsa – Stanovisko k žiadosti o predčasnú
obnovu LHP. 15. 2. 2008;
− Lesy SR, š. p., GR Banská Bystrica – Stanovisko LOS k výberu pesticídnych prípravkov
proti podkôrnemu hmyzu. 18. 2. 2008;
− ŠL TANAP-u – Žiadosť o súhlasné stanovisko. 21. 2. 2008;
− Lesy mesta Brezno, s. r. o. – Stanovisko k výberu pesticídnych prípravkov proti
podkôrnemu hmyzu. 28. 2. 2008;
− Obec Hniezdne – Stanovisko k projektu ozdravných opatrení na lesnom celku Obecné
lesy vojenské Hniezdne. 4. 3. 2008;
− Spoločenstvo bývalých urbarialistov PS Turzovka, NPR Malý Polom – Projekt opatrení
na zabránenie šírenia a premnoženia podkôrneho hmyzu. 5. 3. 2008;
− Mestské lesy Krompachy, s. r. o. – Stanovisko k projektu ozdravných opatrení v lesoch
postihnutých imisiami na rok 2008. 21. 5. 2008;
− Lesy mesta Levoča, Levočská Dolina – Stanovisko k zdravotnému stavu lesných
porastov. 27. 5. 2008;
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− Lesy SR, š. p., OZ Námestovo, NPR Šramková – Stanovisko k ponechaniu dreva na pni.
27. 5. 2008;
− Urbár Tvrdošín, s. r. o., LUC Urbár Tvrdošín – Žiadosť o stanovisko k projektu
ozdravných opatrení v lesoch poškodených imisiami. 30. 5. 2008;
− Pozemkové spoločenstvo lesov, pasienkov a poľnohospodárskej pôdy obce Torysa –
Stanovisko k projektu ozdravných opatrení v lesoch postihnutých imisiami na rok 2008.
9. 6. 2008;
− Lesy Smolník, s. r. o. – Projekt ozdravných opatrení na roky 2008 – 2011. 11. 6. 2008;
− Ing. Juraj Žuffa – OLH – Stanovisko k biologickej ochrane proti podkôrnemu hmyzu.
16. 6. 2008;
− Lesy SR, š. p., OZ Prešov, Spiš a Branisko – Stanovisko k chemickej obrane proti
podkôrnemu hmyzu. 16. 6. 2008;
− Obecné lesy Smolnícka Huta – Stanovisko k predloženému projektu ozdravných opatrení
v lesoch poškodených imisiami. 17. 6. 2008;
− Gelnické lesy, s. r. o. – Stanovisko k predloženému projektu ozdravných opatrení v lesoch
poškodených imisiami. 17. 6. 2008;
− Obecné lesy Mníšek nad Hnilcom, s. r. o. – Stanovisko k projektu ozdravných opatrení
v imisných oblastiach. 18. 6. 2008;
− Urbár – PS Žaškov – Stanovisko k projektu ozdravných opatrení. 19. 6. 2008;
− Lesy mesta Brezno, s. r. o. – Stanovisko k zdravotnému stavu lesných porastov. 20. 6.
2008;
− Lesy SR, š. p., GR Banská Bystrica – Stanovisko ku kalamitnému stavu podkôrneho
hmyzu a obrane pred ním. 2. 7. 2008;
− Štátna ochrana prírody SR, Správa NP Nízke Tatry, Jánska dolina, Ďumbier – Stanovisko
k plneniu projektov ochrany lesa. 7. 7. 2008;
− Lesy mesta Brezno, s. r. o. – Letecké ošetrenie porastov – stanovisko. 25. 7. 2008;
− Štátne lesy TANAP-u – Vývoj kalamít podkôrneho hmyzu v ŠL TANAP-u po veternej
kalamite z 19. novembra 2004. 8. 8. 2008;
− OLÚ Rožňava, LS Ľadová – Ponechanie dreva pri pni. 23. 9. 2008;
− Obvodný lesný úrad v Spišskej Novej Vsi, LC Mlynky – štátne lesy – Stanovisko
k rozhodnutiu na predĺženie harmonogramu spracovania kalamity. 10. 11. 2008;
• Ostatné štúdie a materiály
− KUNCA, A. (ed.): Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2007 a ich
prognóza na rok 2008. Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav, Zvolen,
2008, 101 s.
− KUNCA, A., VAKULA, J.: Odborné posúdenie kvality a kvantity kalamitného dreva v ŠL
TANAP-u. Správa z kontroly kvality kalamitného dreva v ŠL TANAP-u. NLC – LVÚ
Zvolen, 2008, 21 s., prílohy 9 s.
− LENGYELOVÁ, A.: Optimalizácia dopestovávania, použitia a poradenstva
pri krytokorennom sadbovom materiáli.
− LENGYELOVÁ, A.: Spolupráca s AGRO CS Slovakia, a. s. vo výskumnom overovaní
hnojív a substrátov pri dopestovávaní krytokorenného sadbového materiálu.
− LONGAUER, R.: Oficiálne stanovisko za SR na zasadnutie Stáleho výboru EK
pre množiteľský materiál – lesníctvo – 10. 7. 2008.
− MORAVČÍK, M. et al.: Hodnotenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
v podmienkach Lesov SR, š. p. Banská Bystrica, NLC – LVÚ Zvolen, 2008.
− MORAVČÍK, M. et al.: Odborné posúdenie Stratégie rozvoja štátneho podniku Lesy SR,
š. p., Banská Bystrica pre roky 2008 – 2010. NLC – LVÚ Zvolen, 2008.
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− MORAVČÍK, M. et al.: Stratégia rozvoja lesníctva: Správa za úlohu riešenú v roku 2008
v rámci kontraktu, ktorý bol uzavretý medzi MP SR a NLC. Zvolen: NLC – LVÚ Zvolen,
2008, 85 s.
− MORAVČÍK, M. et al.: Vypracovanie podkladov pre Akčný plán trvalo udržateľného
rozvoja lesov SR na roky 2005 – 2010, (vyžiadaný materiál z MP SR, sekcie lesníckej).
NLC – LVÚ Zvolen, 2008.
− MORAVČÍK, M., TOMA, P., KRÁL, F.: Akčný plán Národného lesníckeho programu
Slovenskej republiky. Príloha časopisu Les/Slovenské lesokruhy, roč. 64, č. 7-8/2008,
s. 24.
− TUČEKOVÁ, A., LONGAUEROVÁ, V., VARÍNSKY, J., HALÁK, A., SLAMKA, M.: Výsledky
kontinuálneho výskumu overovania účinnosti nových produktov pri obnove, ochrane a
starostlivosti o kultúry po vetrovej kalamite v rámci OZ Beňuš. Výskumná štúdia NLC –
LVÚ Zvolen, 2008, 33 s.
− TUČEKOVÁ, A.: Spolupráca pri overovaní potláčania patogénnej huby Armillaria sp.
Po aplikácii aktívneho striebra na veľkoplošných kalamitných holinách OZ Čadca.
− TUČEKOVÁ, A.: Zmluva o dielo 455/NLC/2007. Overovanie náročnejších technológií
zalesňovania ťažko zalesniteľných a kalamitných holín.
− TUČEKOVÁ, A.: Zmluva o dielo č. 169/07. Kontinuálny výskum overovania účinnosti
organominerálneho hnojiva ROKOSAN® v kombinácii s hydroabsorbentom Aquaholder
pri umelej obnove lesa na extrémnych a kalamitných holinách.
− TUČEKOVÁ, A.: Zmluva o dielo č. 233/NLC/2007. Spolupráca vo výskumnom overovaní
účinnosti nových produktov pri obnove, ochrane a starostlivosti o kultúry po veternej
kalamite v rámci OZ Beňuš.
− TUČEKOVÁ, A.: Zmluva o dielo č. 352/NLC/2008. Spolupráca vo výskumnom overovaní
účinnosti nových produktov v umelej obnove, ochrane a starostlivosti o novozakladané
kultúry na kalamitných holinách v rámci OZ Beňuš a vyhotovenie záverečnej štúdie
z vykonanej činnosti.
− TUČEKOVÁ, A.: Zmluva o dielo č. 353/NLC/2008. Spolupráca pri overovaní účinkov
hnojív na umelých výsadbách na veľkoplošných kalamitných holinách OZ Čadca.
− TUČEKOVÁ, A.: Zmluva o dielo č. 437/NLC/2007. Spolupráca vo výskumnom overovaní
účinnosti nových produktov v škôlkarských technológiách a pri zakladaní kultúr na
holinách po vetrovej kalamite v rámci lesov PRO POPULO Poprad, s. r. o.
− TUTKA, J.: Pripomienky k „Analýze zdaňovania poľnohospodárskych a lesných pozemkov
a návrh na úpravu všeobecne právnych predpisov“. NLC – LVÚ Zvolen, jún 2008.
− VAKULA, J., BRUTOVSKÝ, D., KUNCA, A., GUBKA, A., VARÍNSKY, J., ZÚBRIK, M.,
LEONTOVYČ, R., LONGAUEROVÁ, V., NIKOLOV, CH.: Vyhodnotenie monitoringu lykožrúta
severského Ips duplicatus Sahlberg na severozápadnom Slovensku v roku 2007. NLC,
Zvolen, 2008, 25 s.
− VARÍNSKY, J., KUNCA, A., ZÚBRIK, M. et al.: Analýza zdravotného stavu lesov v rokoch
2004 – 2007 a prognóza jeho ďalšieho vývoja v Lesoch SR, š. p. Banská Bystrica.
7431019. Priebežné oponentské konanie 14. 4. 2008. Zvolen: Národné lesnícke centrum –
Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2008, 14 s., 38 príloh.
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, 30. 7. 2008 – Ministerstvo spravodlivosti SR, č. 16577/2008/51 zo dňa
28. 5. 2008.
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• Znalecké úkony (posudky)
1/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Dobšiná;
Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš
2/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Bátovce;
Radoslav Streicher, Krnča
3/2008 Náhrada za predčasnú likvidáciu lesných porastov a ušlú produkciu pre trvalé
vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Hriňová;
HAKO s. r. o., Liptovský Mikuláš
4/2008 Všeobecná hodnota lesných pozemkov, k. ú. Tatranská Lomnica;
Pozemkové spoločenstvo Lendacké, Ždiar
5/2008 Hodnota lesných pozemkov a lesných porastov, k. ú. Zohor;
SIRECO s. r. o., Bratislava
6/2008 Ocenenie lesných pozemkov pre dane z nehnuteľností;
Mestské lesy Košice a. s., Košice
7/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Podhradie;
AKE s. r. o., Prievidza
8/2008 Všeobecná hodnota lesných pozemkov pre dane, k. ú. Chorváty;
Alžbeta Kabátová, Košice
9/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Šálková;
Ing. Jozef Orbán, Geomer, Slovenská Ľupča
10/2008 Ocenenie lesných pozemkov pre dane z nehnuteľností;
Lesy SR, š. p., GR Banská Bystrica
11/2008 Dokazovanie pre účely stanovenia škody v r. 1996 a 1997, OZ Beňuš;
Okresný súd Brezno
12/2008 Všeobecná hodnota lesných pozemkov a lesných porastov, k .ú. Slatinka;
Technická univerzita vo Zvolene, VšLP Zvolen
13/2008 Všeobecná hodnota lesných pozemkov, k. ú. Lipovník pri Rožňave, Jabloňov nad
Turňou, Silica;
Spoločnosť urbarialistov, Lesné a pasienkové spoločenstvo HARSANYI,
Lipovník
14/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Žiar nad Hronom;
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava
15/2008 Náhrada za predčasnú likvidáciu lesných porastov a ušlú produkciu pre trvalé
vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Žiar n/Hronom;
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava
16/2008 Škody spôsobené imisiami na lesných porastoch OZ Revúca za r. 2005;
Lesy SR, š. p., OZ Revúca
17/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Šaštín;
KERKO, a. s., Košice
18/2008 Náhrada za predčasnú likvidáciu lesných porastov a ušlú produkciu pre dočasné
vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Šaštín;
KERKO, a. s., Košice
19/2008 Hodnota lesných pozemkov a lesných porastov pre PPÚ, k. ú. Padarovce;
AGISRS s. r. o., Rimavská Sobota
20/2008 Všeobecná hodnota lesných pozemkov, k. ú. Matiašovce, Zálesie;
Lesopôdohospodárske pozemkové spoločenstvo, Matiašovce
21/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Donovaly;
Ing. arch. Jozef Struhař, Bratislava
22/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Donovaly;
Ing. Ján Janec, Banská Bystrica
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23/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Donovaly;
Július Hudec, Banská Bystrica
24/2008 Všeobecná hodnota lesa, k. ú. Šindliar;
Mesto Prešov
25/2008 Hodnota lesných pozemkov a porastov pre PPÚ, k. ú. Krokava;
AGISRS s. r. o., Rimavská Sobota
26/2008 Všeobecná hodnota lesa, k. ú. Socovce;
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo, Banská Bystrica
27/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Vígľaš;
GEOtrans – LOMY s. r. o., Sása
28/2008 Náhrada za predčasnú likvidáciu lesných porastov a ušlú produkciu pre dočasné
vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Vígľaš;
GEOtrans – LOMY s. r. o., Sása
29/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Šaštín;
KERKO – Perlit, a. s., Košice
30/2008 Náhrada za predčasnú likvidáciu lesných porastov a ušlú produkciu pre dočasné
vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Šaštín;
KERKO – Perlit, a. s., Košice
31/2008 Všeobecná hodnota lesných pozemkov a porastov, k. ú. Horné Vestenice;
JUDr. Jozef Marko, Bratislava
32/2008 Hodnota lesných pozemkov a porastov pre PPÚ, k. ú. Iža;
PPÚ a. s., Trenčín
33/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Divín;
Ing. Peter Rastocký, Banská Bystrica
34/2008 Rozsah a intenzita imisného poškodenia lesných porastov OZ Prievidza za
r. 2005; Lesy SR, š. p., OZ Prievidza
35/2008 Odvod pre trvalé a dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Matiašovce;
O. S. V. O. comp, a. s., Prešov
36/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Detva;
Eastern Mediterranean Resources – Slovakia, s. r. o., Banská Štiavnica
37/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Hriňová;
Obec Lom nad Rimavicou
38/2008 Náhrada za predčasnú likvidáciu lesných porastov a ušlú produkciu pre trvalé
vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Hriňová;
Obec Lom nad Rimavicou
39/2008 Hodnota lesných pozemkov a porastov pre PPÚ, k. ú. Iliašovce;
GEODETING s. r. o., Košice
40/2008 Všeobecná hodnota lesných pozemkov pre dane z nehnuteľnosti, k. ú. Tašuľa;
Obec Tašuľa
41/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Lom nad Rimavicou;
Obec Lom nad Rimavicou
42/2008 Náhrada za predčasnú likvidáciu lesných porastov a ušlú produkciu pre trvalé
vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Lom nad Rimavicou;
Obec Lom nad Rimavicou
43/2008 Hodnota lesných pozemkov a lesných porastov pre PPÚ, k. ú. Šurice;
GEOPRIS s. r. o., Banská Bystrica
44/2008 Všeobecná hodnota lesa, k. ú. Šášovské Podhradie;
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Ladomerská Vieska
45/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Uľanka, k. ú. Harmanec;
Telekomunik s. r. o., Košice
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46/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Banská Bystrica;
Mgr. art. Miroslav Masár, Banská Bystrica
47/2008 Všeobecná hodnota lesa, k. ú. Rožňava;
Okresný súd Rožňava
48/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Bartošova Lehôtka;
Ing. Peter Majer, SARMAT, Kremnica
49/2008 Škody spôsobené streľbou na lesných porastoch;
Urbárske lesné pozemkové spoločenstvo Devičany
50/2008 Hodnota lesných pozemkov a lesných porastov pre PPÚ, k. ú. Dubodiel;
PPÚ a. s., Trenčín
51/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Rozbehy;
Jana Štefáková, Trnava
52/2008 Škody spôsobené imisiami na lesných porastoch OZ Revúca za r. 2006;
Lesy SR, š. p., OZ Revúca
53/2008 Hodnota lesných pozemkov a lesných porastov pre PPÚ, k. ú. Trenčianska
Turná; PPÚ a. s., Trenčín
54/2008 Výpočet odvodov pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Jastrabá;
KERKO – Perlit, a. s., Košice
55/2008 Výška náhrad za predčasnú likvidáciu lesných porastov a ušlú produkciu
pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Jastrabá;
KERKO – Perlit, a. s., Košice
56/2008 Všeobecná hodnota lesa, k. ú. Hliník nad Hronom;
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Hliník nad Hronom
57/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Čunovo;
Vodohospodárska výstavba, š. p., Bratislava
58/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Divín;
Jaroslav Hrnčiar, Detva
59/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Sklené, Dolný Turček,
Kunešov;
Vojenské lesy a majetky SR, š. p., Pliešovce
60/2008 Hodnota ostatných pozemkov – lesné cesty pre PPÚ, k. ú. Šurice;
GEOPRIS s. r. o., Banská Bystrica
61/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Vranie;
GEO 3 s. r. o., Trenčín
62/2008 Odvod pre trvalé a dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Radoľa;
GEO 3 s. r. o., Trenčín
63/2008 Odvod pre trvalé a dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Oškerda;
GEO 3 s. r. o., Trenčín
64/2008 Odvod pre trvalé a dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Kysucké Nové
Mesto; GEO 3 s. r. o., Trenčín
65/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Považský Chlmec;
GEO 3 s. r. o., Trenčín
66/2008 Odvod pre trvalé a dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Budatínska Lehota;
GEO 3 s. r. o., Trenčín
67/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Budatín;
GEO 3 s. r. o., Trenčín
68/2008 Odvod pre trvalé a dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Brodno;
GEO 3 s. r. o., Trenčín
69/2008 Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv pre dočasné vyňatie lesných
pozemkov, k. ú. Vranie; GEO 3 s. r. o., Trenčín
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70/2008
71/2008
72/2008
73/2008
74/2008
75/2008
76/2008
77/2008
78/2008
79/2008
80/2008
81/2008
82/2008
83/2008
84/2008
85/2008
86/2008
87/2008
88/2008
89/2008

Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv pre trvalé a dočasné vyňatie lesných
pozemkov, k. ú. Radoľa;
GEO 3 s. r. o., Trenčín
Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv pre trvalé a dočasné vyňatie lesných
pozemkov, k. ú. Oškerda;
GEO 3 s. r. o., Trenčín
Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv pre trvalé a dočasné vyňatie lesných
pozemkov, k. ú. Kysucké Nové Mesto;
GEO 3 s. r. o., Trenčín
Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv pre dočasné vyňatie lesných
pozemkov, k. ú. Považský Chlmec;
GEO 3 s. r. o., Trenčín
Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv pre trvalé a dočasné vyňatie lesných
pozemkov, k. ú. Budatínska Lehota;
GEO 3 s. r. o., Trenčín
Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv pre trvalé vyňatie lesných pozemkov,
k. ú. Budatín;
GEO 3 s. r. o., Trenčín
Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv pre trvalé a dočasné vyňatie lesných
pozemkov, k. ú. Brodno;
GEO 3 s. r. o., Trenčín
Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Mokrá Lúka;
VSK Mineral s. r. o., Košice
Náhrada za predčasnú likvidáciu lesných porastov a ušlú produkciu pre dočasné
vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Mokrá Lúka;
VSK Mineral s. r. o., Košice
Rozsah a intenzita imisného poškodenia na lesných porastoch OZ Prievidza za
r. 2006;
Lesy SR, š. p., OZ Prievidza
Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Kremnica;
COIMEX Ivest, a. s., Banská Bystrica
Všeobecná hodnota lesných pozemkov;
ZBVL, p. s. Pod Magurou, Zálesie
Odvod pre dočasné a trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Špania Dolina,
trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Selce;
Šachtičky, a. s., Banská Bystrica
Ocenenie lesných pozemkov, k. ú. Vlachovo, LSR š. p., OZ Rožňava;
Lesy SR, š. p., GR Banská Bystrica
Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Sklené, Dolný Turček,
Kunešov;
Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Pliešovce
Všeobecná hodnota lesných pozemkov;
Spoločenstvo urbarialistov a súkromných vlastníkov lesa, Lechnica
Všeobecná hodnota lesa, k. ú. Bobrovník;
Lesy SR, š. p., GR Banská Bystrica
Všeobecná hodnota lesa, k. ú. Sokolče;
Lesy SR, š. p., GR Banská Bystrica
Všeobecná hodnota lesných pozemkov, k. ú. Beckov;
Urbárska spoločnosť LAŠID, Beckov
Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Lehota pod Vtáčnikom;
KSR – Kameňolomy SR, s. r. o., Zvolen
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90/2008
91/2008
92/2008
93/2008
94/2008
95/2008
96/2008
97/2008
98/2008
99/2008
100/2008
101/2008
102/2008
103/2008
104/2008
105/2008
106/2008
107/2008
108/2008
109/2008
110/2008
111/2008
112/2008

Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Lom nad Rimavicou;
Obec Lom nad Rimavicou
Náhrada za predčasnú likvidáciu lesných porastov a ušlú produkciu pre trvalé
vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Lom nad Rimavicou;
Obec Lom nad Rimavicou
Všeobecná hodnota lesa, k. ú. Oščadnica;
Marcel Šulo, Čadca
Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Zuberec;
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s. r. o., Liptovský Mikuláš
Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Zuberec;
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s. r. o., Liptovský Mikuláš
Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Lom nad Rimavicou;
A – SKI LOM s. r. o., Banská Bystrica
Náhrada za predčasnú likvidáciu lesných porastov a ušlú produkciu pre trvalé
vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Lom nad Rimavicou;
A – SKI LOM s. r. o., Banská Bystrica
Náhrada za predčasnú likvidáciu lesných porastov a ušlú produkciu pre dočasné
vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Nová Baňa;
Miroslav Chuťka, KAMENA – produkt, Partizánske
Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Plášťovce;
GEO STATIK, a. s., Žilina
Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Kopernica;
BENOX s. r. o., Banská Bystrica
Všeobecná hodnota lesných pozemkov, k. ú. Malužiná;
Urbársko pozemkové spoločenstvo Polomka
Hodnota lesných pozemkov a lesných porastov pre PPÚ, k. ú. Lontov;
GEODÉZIA Bratislava, a. s., Levice
Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Kordíky;
Peter Púpala, Banská Bystrica
Všeobecná hodnota lesa, k. ú. Tŕnie;
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica
Všeobecná hodnota lesa, k. ú. Turová;
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica
Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Krupina;
EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o., Žilina
Náhrada za predčasnú likvidáciu lesných porastov a ušlú produkciu pre dočasné
vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Krupina;
EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o., Žilina
Stanovenie všeobecnej hodnoty lesa, k. ú. Solivar;
Worthington Group SK, Prešov
Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Hliník nad Hronom;
LEVITRADE s. r. o., Levice
Odvod pre trvalé a dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Vrútky;
GEOCONSULT s. r. o., Bratislava
Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv pre trvalé a dočasné vyňatie lesných
pozemkov, k. ú. Vrútky;
GEOCONSULT s. r. o., Bratislava
Odvod pre trvalé a dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Lietavská Lúčka;
GEOCONSULT s. r. o., Bratislava
Hodnota lesných pozemkov a lesných porastov pre PPÚ, k. ú. Malé Tŕnie;
GEOTEAM s. r. o., Bratislava
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113/2008 Hodnota lesných pozemkov a lesných porastov pre PPÚ, k. ú. Veľké Tŕnie;
GEOTEAM s. r. o., Bratislava
114/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Veľká Ves;
Poľovnícke združenie Veľká Ves, Kalinovo
115/2008 Všeobecná hodnota lesných pozemkov, k. ú. Veľký Krtíš;
Ing. Milan Kvietik, Veľký Krtíš
116/2008 Všeobecná hodnota lesných pozemkov, k. ú. Ábelová;
Združenie súkromných vlastníkov Ábelová
117/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Hrboltová;
DOPRAVOPROJEKT, a. s., Bratislava
118/2008 Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv, k. ú. Hrboltová;
DOPRAVOPROJEKT, a. s., Bratislava
119/2008 Všeobecná hodnota lesných pozemkov, k. ú. Ábelová;
Pozemkové spoločenstvo Ábelová – Horné Lazy
120/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Lehôtka pod Brehmi;
Relax Thermal s. r. o., Sereď
121/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Vozokany;
Vodná elektráreň VOZOKANY, Hronovce
122/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Rozbehy;
Milan Bartovič, Brestovany
123/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Lom nad Rimavicou;
A – SKI LOM s. r. o., Banská Bystrica
124/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Malé Brestovany;
Ministerstvo obrany SR, Bratislava
125/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Lom nad Rimavicou;
A – SKI LOM s. r. o., Banská Bystrica
126/2008 Všeobecná hodnota lesa, k. ú. Šindliar;
Mesto Prešov
127/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Lom nad Rimavicou;
Obec Lom nad Rimavicou
128/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Rozložná;
Jozef Sarvaš, Rožňavské Bystré
129/2008 Všeobecná hodnota lesa, k. ú. Lipovce;
Mesto Prešov
130/2008 Všeobecná hodnota lesa, k. ú. Podzámčok;
JUDr. Dagmar Ďurčeková, správca konkurznej podstaty, Banská Bystrica
131/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Dvorníky nad Nitricou;
Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava
132/2008 Náhrada za predčasnú likvidáciu lesných porastov a ušlú produkciu pre trvalé
vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Dvorníky nad Nitricou;
Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava
133/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Chalmová;
Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava
134/2008 Náhrada za predčasnú likvidáciu lesných porastov a ušlú produkciu pre trvalé
vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Chalmová;
Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava
135/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Harmanec;
Telekomunik s. r. o., Košice
136/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Kremnica;
Viliam Schmidt, Lovčica Trubín
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137/2008 Odvod pre trvalé a dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Hubová;
Dopravoprojekt, a. s., Bratislava
138/2008 Odvod pre trvalé a dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Hrboltová;
Dopravoprojekt, a. s., Bratislava
139/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Ivachnová;
Dopravoprojekt, a. s., Bratislava
140/2008 Odvod pre trvalé a dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Likavka;
Dopravoprojekt, a. s., Bratislava
141/2008 Určenie nájomného za užívanie lesných pozemkov;
Okresný súd Prešov
142/2008 Náhrada za predčasnú likvidáciu lesných porastov a ušlú produkciu pre trvalé a
dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Hubová;
Dopravoprojekt, a. s., Bratislava
143/2008 Náhrada za predčasnú likvidáciu lesných porastov a ušlú produkciu pre trvalé a
dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Hrboltová;
Dopravoprojekt, a. s., Bratislava
144/2008 Náhrada za predčasnú likvidáciu lesných porastov a ušlú produkciu pre trvalé a
dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Ivachnová;
Dopravoprojekt, a. s., Bratislava
145/2008 Náhrada za predčasnú likvidáciu lesných porastov a ušlú produkciu pre trvalé a
dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Likavka;
Dopravoprojekt, a. s., Bratislava
146/2008 Všeobecná hodnota lesných pozemkov a lesných porastov, k. ú. Horná Mičiná,
Malachov, Radvaň, Vlkanová;
JUDr. Ivan Bablena, správca konkurznej podstaty, Veľký Krtíš
147/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Nová Bystrica;
GEO 3 s. r. o., Trenčín
148/2008 Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv pre trvalé vyňatie lesných pozemkov,
k. ú. Nová Bystrica;
GEO 3 s. r. o., Trenčín
149/2008 Dokazovanie pre účely stanovenia škody imisiami na lesných porastoch OZ
Beňuš za r. 1998 – 1999;
Okresný súd Brezno
150/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Opatovce nad Nitrou;
HAKO, a. s., Liptovský Mikuláš
151/2008 Náhrada za predčasnú likvidáciu lesných porastov a ušlú produkciu pre dočasné
vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Opatovce n/Nitrou;
HAKO, a. s., Liptovský Mikuláš
152/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Slovenská Ľupča;
Obec Slovenská Ľupča
153/2008 Odvod pre trvalé a dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Detva;
NEVITEL, a. s., Dunajská Streda
154/2008 Náhrada za predčasnú likvidáciu lesných porastov a ušlú produkciu pre trvalé a
dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Detva;
NEVITEL, a. s., Dunajská Streda
155/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Hubina;
Obecný úrad Radošina
156/2008 Rozsah a intenzita imisného poškodenia na lesných porastoch OZ Košice za
r. 2005;
Lesy SR, š. p., OZ Košice
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157/2008 Všeobecná hodnota lesných pozemkov a lesných porastov, k. ú. Buzitka;
Otto Brndiar, Banská Bystrica
158/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Gemerská Hôrka;
Východoslovenské stavebné hmoty, a. s., Turňa nad Bodvou
159/2008 Náhrada za predčasnú likvidáciu lesných porastov a ušlú produkciu pre trvalé
vyňatie lesných pozemkov, k. ú. M. Brestovany;
Ministerstvo obrany SR, Bratislava
160/2008 Všeobecná hodnota lesných pozemkov, k. ú. Zemianske Kostoľany;
Forwald s. r. o., Zvolen
161/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Lučivná;
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava
162/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Mengusovce;
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava
163/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Batizovce;
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava
164/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Svit;
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava
165/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Motyčky;
Slovenská správa ciest, Banská Bystrica
166/2008 Odvod pre trvalé a dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Humenský
Rokytov;
Ralvex Mont a. s., Košice
167/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Očová, Detva;
Eastern Mediterranean Resources Slovakia, s. r. o., Banská Štiavnica
168/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Dobšiná;
Glamour Capital s. r. o., Rožňava
169/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Harmanec;
Obec Harmanec
170/2008 Všeobecná hodnota lesných pozemkov, k. ú. Banská Hodruša;
Mestské lesy Banská Štiavnica, s. r. o., Banská Štiavnica
171/2008 Všeobecná hodnota lesných pozemkov, k. ú. Vyhne;
Mestské lesy Banská Štiavnica, s. r. o., Banská Štiavnica
172/2008 Všeobecná hodnota lesných pozemkov, k. ú. Štiavnické Bane;
Mestské lesy Banská Štiavnica, s. r. o., Banská Štiavnica
173/2008 Všeobecná hodnota lesa, k. ú. Nováky;
Lesy SR, š. p., GR Banská Bystrica
174/2008 Odvod v zmysle § 22 zák. č. 180/1995 Z. z., k. ú. Sásová;
MUDr. Ján Repáň, Banská Bystrica
175/2008 Náhrada za predčasnú likvidáciu lesných porastov a ušlú produkciu pre trvalé
vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Očová, Detva;
Eastern Mediterranean Resources Slovakia, s. r. o., Banská Štiavnica
176/2008 Stanovenie všeobecnej hodnoty lesa, k. ú. Mojzesovo;
JUDr. Eva Rezníčková – Hlaváčová, správca konkurznej podstaty, Nitra
177/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Považská Bystrica;
Tepláreň, a. s., Považská Bystrica
178/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Slanec;
VSK Mineral s. r. o., Košice
179/2008 Náhrada za predčasnú likvidáciu lesných porastov a ušlú produkciu pre dočasné
vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Slanec;
VSK Mineral s. r. o., Košice
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180/2008 Stanovenie všeobecnej hodnoty lesa, k. ú. Sikenička;
JUDr. Eva Rezníčková – Hlaváčová, správca konkurznej podstaty, Nitra
181/2008 Náhrada za predčasnú likvidáciu lesných porastov a ušlú produkciu pre trvalé
vyňatie lesných pozemkov, k. ú. M. Brestovany;
Ministerstvo obrany SR, Bratislava
182/2008 Všeobecná hodnota lesných pozemkov a lesných porastov, k. ú. Radvaň;
SKI LIFT s. r. o., Banská Bystrica
183/2008 Odvod pre trvalé vyňatie a dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú.
Ružomberok;
Prestimex plus, a. s., Banská Bystrica
184/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Spišská Nová Ves;
VSK Mineral s. r. o., Košice
185/2008 Náhrada za predčasnú likvidáciu lesných porastov a ušlú produkciu pre dočasné
vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Spišská Nová Ves;
VSK Mineral s. r. o., Košice
186/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Nová Baňa;
KAMENA – produkt, Partizánske
187/2008 Náhrada za predčasnú likvidáciu lesných porastov a ušlú produkciu pre dočasné
vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Nová Baňa;
Miroslav Huťka, KAMENA – produkt, Partizánske
188/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Malá Lehota;
RELAX centrum Hubačov, s. r. o., Nitra
189/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Donovaly;
B – ESTATE, a. s., Banská Bystrica
190/2008 Všeobecná hodnota lesa, k. ú. Ostrá Lúka;
VSK Mineral s. r. o., Košice
191/2008 Všeobecná hodnota lesných pozemkov, k. ú. Haligovce;
Bývalé urbárske spolumajiteľstvo – PS Haligovce
192/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Tajov;
Ing. Ján Ryšavý, Banská Bystrica
193/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Žarnovica;
KSR – Kameňolomy SR, s. r. o., Zvolen
194/2008 Všeobecná hodnota lesa, k. ú. Starý Smokovec;
Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica
195/2008 Všeobecná hodnota lesného porastu, k. ú. Môťová;
MUDr. Richard Kozár, Sliač
196/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Vítkovce;
MINERAL, ŽPSV Olcnava, s. r. o., Olcnava
197/2008 Odvod pre dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Malá Lehota;
RELAX centrum Hubačov, s. r. o., Nitra
198/2008 Odvod pre trvalé vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Tajov;
Ing. Ján Ryšavý, Banská Bystrica
• Plány rekultivácie lesných pozemkov k znaleckým posudkom
− Prieskumné vrtné práce na ložisku zlata v lokalite „Biely Vrch“;
Eastern Mediterranean Resources – Slovakia, s. r. o., Banská Štiavnica
− Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu – stavebného kameňa andezitu;
Radoslav Streicher, Krnča
− Prístupová cesta k rekreačnej chate, k. ú. Ružomberok;
Štefan Forgáč, Lisková
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− Rozšírenie Englišovho lomu;
AKE s. r. o. Prievidza
− Stavba R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie;
Národná diaľničná spoločnosť a. s., Bratislava
− Ťažba sklárskych a zlievarenských pieskov v dobývacom priestore Šaštín;
KERKO – PERLIT a. s., Košice
− Malino Brdo – zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie územia;
Ing. Miroslav Neumann, Liptovský Mikuláš
− Pokračovanie ťažby stavebného kameňa andezit v priestore lomu Podrohy – Vígľaš;
GEOtrans – Lomy s. r. o., Sása
− Štôla – úprava VN vedenia č. 219;
Východoslovenská energetika a. s., Košice
− Výstavba stožiara pre umiestnenie GSM antén T-Mobile Slovensko a. s.;
O.S.V.O. comp. a. s., Prešov
− Využívanie ložiska Machulince II;
Miloš Ondrejka, KAM – ON, Machulince
− Zhotovenie prípojky vodovodu a kanalizácie rekreačnej chaty č. 301, k. ú. Demänovská
Dolina;
HOUSE & FLAT s. r. o., Bratislava
− Rozšírenie výhradného ložiska bentonitu v dobývacom priestore Stará Kremnička II;
Ing. Peter Majer, SARMAT, Kremnica
− Výstavba telekomunikačnej optickej siete stavby OOK-RUZO-BB, úsek RSU Jakub –
DOS, Harmanec;
Telekomunik s. r. o. Košice
− Výstavba prístupovej cesty a ťažba perlitu v dobývacom priestore Jastrabá;
KERKO-PERLIT a. s., Košice
− C-KN č. 1331/1 pre dobývací priestor Mokrá Lúka;
VSK Mineral s. r. o., Košice
− Dočasné vyňatie, k. ú. Vranie v okrese Žilina;
GEO 3 s. r. o., Trenčín
− Dočasné vyňatie, k. ú. Radoľa v okrese Kysucké Nové Mesto;
GEO 3 s. r. o., Trenčín
− Dočasné vyňatie, k. ú. Oškerda v okrese Kysucké Nové Mesto;
GEO 3 s. r. o., Trenčín
− Dočasné vyňatie, k. ú. Kysucké Nové Mesto v okrese Kysucké Nové Mesto;
GEO 3 s. r. o., Trenčín
− Dočasné vyňatie lesných pozemkov pre výstavbu LS Šachtičky;
Šachtičky a. s., Banská Bystrica
− Dočasné vyňatie, k. ú. Považský Chlmec v okrese Žilina;
GEO 3 s. r. o., Trenčín
− Dočasné vyňatie, k. ú. Budatínska Lehota, v okrese Kysucké Nové Mesto;
GEO 3 s. r. o., Trenčín
− Dočasné vyňatie, k. ú. Brodno v okrese Žilina;
GEO 3 s. r. o., Trenčín
− Dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Lehota pod Vtáčnikom;
KSR – Kameňolomy SR, s. r. o., Zvolen
− Dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Kopernica;
BENOX s. r. o., Banská Bystrica
− Dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Krupina;
EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o., Žilina
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− Dočasné vyňatie, k. ú. Vrútky;
GEOCONSULT s. r. o., Bratislava
− Dočasné vyňatie, k. ú. Lietavská Lúčka;
GEOCONSULT s. r. o., Bratislava
− RZ Sklené Teplice – Hotel Panoráma, prívod termálnej vody;
Relax Thermal s. r. o., Sereď
− Dočasné vyňatie lesných pozemkov prístupovej cesty k rekreačnej chate, k. ú.
Ružomberok;
Ing. Ľ. Mosný, Ružomberok
− Ochranný koridor sedačkovej lanovky v rekreačnom stredisku cestovného ruchu Lom nad
Rimavicou;
A – SKI LOM s. r. o., Banská Bystrica
− Uloženie potrubí zasnežovania v rekreačnom stredisku cestovného ruchu Lom
nad Rimavicou;
A – SKI LOM s. r. o., Banská Bystrica
− Uloženie rozvodov dažďovej kanalizácie a pre uloženie káblov VN v rekreačnom
stredisku cestovného ruchu Lom nad Rimavicou;
A – SKI LOM s. r. o., Banská Bystrica
− Umiestnenie poľovníckej chatky k. ú. Rozložná;
Jozef Sarvaš, Rožňavské Bystré
− Dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Ružomberok;
Ružomberská lyžiarska a. s., Bratislava
− Plán technickej a biologickej rekultivácie, k. ú. Ratka;
STONTEC, Produktion & HANDEL s. r. o., Fiľakovo
− Prípojka splaškovej kanalizácie pre lokality penziónu Kremnica – Skalka, k. ú. Kremnica;
Viliam Schmidt, Lovčica Trubín
− Stavba Medzibrod – rekonštrukcia prívodného potrubia;
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Banská Bystrica
− Pohronský Bukovec – rekonštrukcia vodovodného potrubia;
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Banská Bystrica
− Orange Slovensko a. s. 1058 BB-80 Bojnice – ATC, k. ú. Opatovce nad Nitrou;
HAKO a. s., Liptovský Mikuláš
− Prízemná telekomunikačná stavba a oporný vytyčovací bod DTPIE 66075 Detva Piešť;
NEVITEL a. s., Dunajská Streda
− Dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Oravské Veselé;
DB REAL FINANCE s. r. o. Zákamenné
− Dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Oravský Podzámok;
DB REAL FINANCE s. r. o. Zákamenné
− Dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Ústie nad Priehradou;
DB REAL FINANCE s. r. o. Zákamenné
− Dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Motyčky;
Slovenská správa ciest IVSC, Banská Bystrica
− Dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Humenský Rokytov;
RALVEX Mont a. s., Košice
− Dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Harmanec;
Obec Harmanec
− Dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Volkovce;
ALAS Slovakia, s. r. o.
− Dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Slanec;
VSK Mineral s. r. o., Košice
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− Dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Považská Bystrica;
Tepláreň, a. s., Považská Bystrica
− Dočasné vyňatie lesných pozemkov;
Ing. Ján Chachalák ml., Lisková
− Dočasné vyňatie lesných pozemkov v lokalite Čičerka;
Miroslav Huťka, KAMENA – produkt, Partizánske
− Dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Ružomberok;
Prestimex plus, a. s., Stará Bystrica
− Dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Spišská Nová Ves;
VSK Mineral s. r. o., Košice
− Dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Ružomberok;
Ľudmila Kloučková, Ružomberok
− Dočasné vyňatie lesných pozemkov, k. ú. Ružomberok;
Elektro – inžiniering, s. r. o. Banská Bystrica
• Odborné stanoviská
− Odborné stanovisko k náhrade škody urovnaním – námietka SMZ Jelšava, a. s.,
k znaleckému posudku (ZP) č. 156/2007 pre výpočet škôd na OZ Beňuš za rok 2005 –
legislatívna situácia;
− Odborné stanovisko k náhrade škody urovnaním – námietka SIDERIT s. r. o., k ZP
č. 156/2007 pre výpočet škôd na OZ Beňuš za rok 2007 – legislatívna situácia;
− Odborné stanovisko k náhrade škody – OZ Beňuš 1996 – 1997, ZP 13 /1999, Okresný súd
(OS) Brezno;
− Odborné stanovisko k výpočtu náhrady – straty za zníženie kvality sortimentov dreva
z imisných ťažieb, OS Brezno;
− Odborné stanovisko k vyjadreniu U. S. Steel a. s. Košice na škody na lesných porastoch
spôsobené imisiami, OZ Košice za rok 2005;
− Odborné stanovisko k vyjadreniu Carmeuse Slovakia, s. r. o. Košice na škody na lesných
porastoch OZ Košice za rok 2005 spôsobené imisiami;
− Odborné stanovisko k námietke ZSNP, a. s. Žiar nad Hronom k ZP č. 79/2008 v súvislosti
s údajmi NEIS, škody spôsobené imisiami na lesných porastoch OZ Prievidza;
− Odborné stanovisko k vyjadreniu CALMIT s. r. o. Bratislava k ZP č. 49/2007, škody
spôsobené imisiami na lesných porastoch OZ Čierny Balog;
− Odborné stanovisko k odporu proti platobného rozkazu zástupcu Považská cementáreň, a.
s. Ladce (ZP č. 74/2007) na škody spôsobené imisiami na lesných porastoch OZ Považská
Bystrica;
− Odborné stanovisko k vyjadreniu Slovenských elektrární, a. s. k spis. značke 11
Cb 104/2008, škody spôsobené imisiami na lesných porastoch OZ Žilina;
− Odborné stanovisko zástupcu ZÚ NLC na pojednávaní pod č. k. 14 Cb/12/2008, OS
v Považskej Bystrici.
• Poradenstvo
− Ministerstvo spravodlivosti SR – Návrh zadaní znaleckých úkonov (posudkov)
pre odborné skúšky znalcov v odbore Lesníctvo pre odvetvia: Odhad hodnoty lesov,
Hospodárska úprava lesov, Spracovanie dreva, Poľovníctvo, Výrobky z dreva;
− Okresný súd Žilina – Poradenstvo ku spis. značke 17 C 48/2005;
− Okresný súd Dolný Kubín – Poradenstvo k vymedzeniu činnosti znaleckého ústavu.
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6.6

Akreditačná, skúšobná a kontrolná činnosť

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

Kontrola lesného reprodukčného materiálu (KLRM)
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Miriam Sušková
1. 1. 2008 – 31. 12. 2008
4 610 tis. Sk (153,0 tis. €)
4 622 tis. Sk (153,4 tis. €)

V rámci kontroly lesného reprodukčného materiálu sa za rok 2008 uskutočnilo:
− Vedenie ústrednej evidencie, jej aktualizácia, dopĺňanie a spracovanie podkladov
pre informovanie štátnej správy. SKLRM k 31. 12. 2008 eviduje 13 222 uznaných
porastov, 4 217 výberových stromov, 68 semenných sadov, 160 semenných porastov,
126 génových základní a 1 152 identifikovaných zdrojov.
− Na základe hlásenia o zmenách v stave semenných zdrojov bola vykonaná aktualizácia
u 103 užívateľov uznaných porastov a u 19 užívateľov výberových stromov. Do archívu
bolo vyradených 1 409 uznaných porastov (z nich bolo 718 porastov opätovne uznaných
pre zber semien) a 66 výberových stromov. V zmysle § 11, ods. 5, vyhlášky č. 571/2004
Z. z. bolo pripravené oznámenie o zmenách v uznaných semenných zdrojoch k 31. 12.
2007 pre 39 obvodných lesných úradov.
− Schvaľovanie semenných zdrojov, vystavovanie uznávacích listov a ich zasielanie
obvodným lesným úradom – uznané porasty – 1 625 JPRL (736 evidenčných kódov),
z toho 1 396 nových, doposiaľ neuznaných porastov, identifikované zdroje – 109 JPRL
(107 evidenčných kódov), génové základne – 26, z toho nových 4, uznaných
po prehodnotení 22.
− Rozpracované zriaďovacie doklady pre 1 génovú základňu.
− Fenotypové hodnotenie výberových stromov – výber a popis nových výberových stromov
a vystavenie uznávacích listov – 5 ks topoľ osikový.
− Vypracovanie a zaslanie požiadaviek na uznávanie a obhospodarovanie semenných
zdrojov v LHC so začiatkom obnovy LHP v r. 2008 – 31 LHC.
− Účasť na základných pochôdzkach a záverečných pochôdzkach – 19 LHC.
− Zorganizoval sa seminár „Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej
obnovy lesy 2008“ – 107 účastníkov. Pracovníci SKLRM predniesli 2 príspevky.
− Vypracoval sa „Elaborát o zdrojoch lesného reprodukčného materiálu (LRM) a stave
LRM v roku 2007 s predpokladom vývoja pre rok 2008“ (64 str.).
− Zabezpečili sa exkurzie pre študentov Strednej lesníckej školy v Liptovskom Hrádku
4. 11. 2008 – 30 študentov, 2. 12. 2008 – 30 študentov, Stredného odborného učilišťa
lesníckeho v Tvrdošíne – 17. 12. 2008 – 30 študentov.
− Účasť a prednesenie troch príspevkov na medzinárodnom odbornom seminári „Aktuální
problematika lesního školkařství v roku 2008“, Mikulov 25. – 27. 2008, ČR (v zborníku
boli uverejnené 4 príspevky).
− Účasť a prednesenie dvoch príspevkov na pracovnom seminári so škôlkarskou tematikou
30. – 31. 10. 2008, v Tatranskej Lomnici a Kežmarských Žľaboch – 45 účastníkov.
− Účasť na zasadnutí Komisie na ochranu genetických zdrojov pri š. p. Lesy Slovenskej
republiky (27. 11. 2008, Banská Bystrica).
− Periodické preškolenie držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti v zmysle platných
predpisov – 10. 9. 2008.
− Registrácie semena – v rámci hlásenia o skladovanom zostatku registrovaného osiva bolo
k obom polrokom skontrolovaných a zaevidovaných 1 090 oddielov semena, v rámci
registrácie semena bolo skontrolovaných a zaregistrovaných 365 oddielov semena,
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v rámci evidencie bolo skontrolovaných a zaevidovaných 369 listov o pôvode semena
alebo semennej suroviny a 65 listov o pôvode semenáčikov z prirodzeného zmladenia
zo zberovej sezóny 2007/2008 a listy o pôvode z jesene 2008.
V mesiaci september sa začalo so spracovaním žiadostí o registráciu sadeníc
k 31. 8. 2008. K 31. 12. 2008 bolo na SKLRM doručených 162 žiadostí o registráciu,
ktoré boli spracované. Nedostatky v žiadostiach sa riešia priebežne.
SKLRM k 31. 12. 2008 eviduje 504 držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti
pre prácu s lesným reprodukčným materiálom, z toho je podľa dosiaľ zaslaných žiadostí
o registráciu sadeníc 161 producentov reprodukčného materiálu (45 držiteľov osvedčenia
pre fyzické osoby, 22 držiteľov osvedčenia pre fyzické osoby prostredníctvom inej
fyzickej osoby, 94 držiteľov osvedčenia pre právnické osoby). 1 producent je zatiaľ bez
osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ale žiadosť o vydanie osvedčenia bola zaslaná na
MP SR a podľa predbežných informácií bude v krátkom čase kladne vybavená.
Kontrola dodržiavania zásad obhospodarovania semenných zdrojov, kontrola evidenčných
kariet uznaných zdrojov, kontrola nakladania so semenáčikmi z prirodzeného zmladenia,
kontrola dodržovania provenienčných zásad, zásad prenosu lesného reprodukčného
materiálu a kontrola kariet pôvodu obnovovaných lesných porastov – 115 subjektov,
kontrola produkcie a evidencie semenáčikov a sadeníc v lesných škôlkach a obchodovania
s LRM – 159 subjektov, kontrola obhospodarovania klonov rýchlorastúcich drevín –
3 subjekty.
Kontrola zberov semennej suroviny – 52 zberov, spracovanie a zaevidovanie 253 hlásení
o plánovanom zbere.
Odber vzoriek – 241 oddielov, plombovanie – 21 hodín.
Ústredná kontrola kvality semien lesných drevín – stanovenie klíčivosti 264 oddielov,
stanovenie čistoty 144 oddielov, stanovenie životnosti 94 oddielov, stanovenie obsahu
vody 8 oddielov, stanovenie dĺžky predsejbovej prípravy 5 oddielov.
Do banky semien bol doplnený 1 oddiel semien smreka obyčajného (celkovo je v nej
uložených 21 oddielov semien smreka, borovice a smrekovca).
V rámci zabezpečenia prevádzky akreditovaného laboratória a uplatňovania systému
kontroly akosti sa v laboratóriu uskutočnilo 5 vnútorných auditov.
Vystavených 8 „Oranžových“ ISTA certifikátov kvality.
Laboratórium sa zapojilo do medzilaboratórnych porovnávacích skúšok, ktoré
zorganizoval Pracovný výbor ISTA pre semená lesných drevín v spolupráci
s akreditovaným laboratóriami VÚLHM, VS Uherské Hradiště z Českej republiky a
CNBF, Peri z Talianska.
V zmysle § 14, ods. 5 zákona č. 217/2004 Z. z. sa vystavilo 96 potvrdení o pôvode
semennej suroviny a semena v slovenskom jazyku a 29 potvrdení o pôvode semennej
suroviny a semena v anglickom jazyku, 1 651 potvrdení o pôvode sadbového materiálu
v slovenskom jazyku a 34 potvrdení o pôvode sadbového materiálu v anglickom jazyku.
Vypracovalo sa 90 informačných dokumentov pre sadbový materiál a 32 informačných
dokumentov pre osivo pohybujúce sa medzi členskými štátmi EÚ.
V rámci projektu Prechodného fondu: TF 2005/017-464.01.04 „Posilnenie vnútroštátneho
kontrolného systému pre lesný reprodukčný materiál“, sa v roku 2008 realizovali dodávky
prístrojového vybavenia a technická pomoc pre prijímateľa pomoci – NLC SKLRM.
Z tohto projektu sa zabezpečila nevyhnutná výmena a doplnenie základného
laboratórneho zariadenia, výpočtovej techniky a zariadení na lokalizáciu a dokumentáciu
zdrojov LRM a nový databázový program na vedenie údajov o LRM a jeho zdrojoch.
Pracovisko SKLRM poskytlo priestor pre pracovné rokovania v rámci projektu Slovak
Aid a exkurziu v akreditovanom laboratóriu ISTA pre partnerov zo Srbska.

120

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2008

− V rámci programu Slovensko – bavorskej spolupráce pre oblasť poľnohospodárstva a
lesníctva sa pracovníci NLC SKLRM v dňoch 24. – 27. 6. 2008 zúčastnili na pracovnom
stretnutí slovenských, rakúskych a bavorských inšpektorov kontrolných úradov pre lesný
reprodukčný materiál v Bavorskom úrade pre lesné osivo a sadbový materiál (ASP)
v Teisendorfe a NLC SKLRM zabezpečilo exkurziu pracovníkov ASP vo vybraných
porastoch buka lesného uznaných pre zber LRM.
− Pracovníci NLC SKLRM sa 16. – 20. 9. 2008 zúčastnili na pracovnom stretnutí
pre semenársku legislatívu a kontrolu lesného reprodukčného materiálu v Saumur
vo Francúzsku.
− Pracovníci NLC SKLRM absolvovali 15. – 16. 10. 2008 v Maďarsku terénne školenie,
ktoré zabezpečil vedúci maďarského kontrolného úradu Dr. Sándor Bordács.
6.7

Činnosť v odborných a profesných orgánoch

Prehľad o počtoch zamestnancov NLC činných v odborných a profesijných orgánoch
udáva nasledovná tabuľka:
Tabuľka 6.3
Členstvo v odborných a profesných orgánoch
Počet zamestnancov
Rezortné a odvetvové komisie
30
Poradné orgány vlády, ministerstiev a orgánov ŠS
20
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
60
Vedecké spoločnosti pri SAV
23
Iné odborné a profesné orgány
42
Rezortné a odvetvové komisie
• Certifikačná komisia pre zaradenie do Centrálneho registra pôdohospodárskych
poradcov
Člen:
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
• Expertná komisia pre prípravu nového zákona o poľovníctve
Člen:
Ing. Jozef Paulenka, CSc.
• Expertná rada riešenia výskumných projektov na NAZV, FLD ČZU Praha, ČR
Člen:
Ing. Jozef Tutka, 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 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.
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• Komisia pre vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti a overenie predpokladov
technickej spôsobilosti na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov
Člen:
Ing. Ján Bavlšík
Ing. Peter Szarka
• 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 NLC – 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.
Ing. Ivor Rizman
Ing. Jozef Vladovič, PhD.
• Monitorovací výbor pre Program rozvoja vidieka 2007 – 2013
Člen:
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
Náhradník:
Ing. Peter Hrbáľ
Ing. Ľubomír Valach
• Odborná pracovná skupina MP SR pre návrh novely zákona č. 217/2004 Z. z.
o lesnom reprodukčnom materiáli
Člen:
Ing. Roman Longauer, CSc.
• 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
• Disciplinárma komisia pri OLÚ Zvolen
Člen:
Ing. Jozef Paulenka, CSc.
Externý poradca ministra pôdohospodárstva SR:
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
• Európsky program pre lesné genetické zdroje EUFORGEN
Národný kontakt: Ing. Roman Longauer, CSc.
• Expertná skupina pre spoluprácu rezortu pôdohospodárstva SR s OECD
Člen:
Ing. Roman Longauer, CSc.
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• Hodnotiteľská komisia na hodnotenie spôsobilosti právnických osôb a fyzických osôb
uskutočňujúcich výskum a vývoj na vykonávanie výskumu a vývoja
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
• 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 Akreditačnej komisie
„poľnohospodárstvo a lesníctvo“
Člen:
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.

vlády

• Prípravný výbor pre založenie drevárskeho
samosprávneho kraja
Člen:
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Ing. Ingríd Kriššáková

SR

klastra

pre

vysoké

školy

Banskobystrického

• Rada generálneho riaditeľa Lesov SR, š. p. Banská Bystrica pre ochranu genetických
zdrojov lesných drevín
Člen:
Ing. Roman Longauer, CSc.
Ing. Miriam Sušková
• Stály výbor Európskej komisie pre množiteľský materiál v poľnohospodárstve,
záhradníctve a lesníctve, Pracovná skupina lesníctvo
Zástupca SR:
Ing. Roman Longauer, CSc.
• Schéma OECD pre certifikáciu lesného reprodukčného materiálu pohybujúceho sa
v medzinárodnom obchode
Zástupca SR:
Ing. Roman Longauer, CSc.
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.
Ing. Jozef Tutka, CSc.
Ing. Juraj Varínsky, CSc.
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
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− Odbor lesníctva
Predseda:
Ing. Juraj Varínsky, CSc.
Tajomník:
Ing. Marián Radocha, CSc.
Členovia:
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.
doc. 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.
doc. RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Ing. Roman Longauer, CSc.
Ing. Hana Pavlendová, PhD.
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.
doc. Ing. Igor Štefančík, CSc.
Ing. Jozef Vladovič, PhD.
− Sekcia lesnej techniky a technológie
Predseda:
Ing. Marián Radocha, CSc.
Člen:
Ing. Milan Oravec, CSc.
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− 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
Člen:
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:
prof. Ing. Július Novotný, CSc.
Vedecké spoločnosti pri SAV
• Asociácia geomorfológov Slovenska
Člen:
Mgr. Ivan Barka, PhD.
• Slovenská bioklimatologická spoločnosť
Člen:
prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.
• Slovenská botanická spoločnosť
Člen:
Ing. František Máliš
• Slovenská ekologická spoločnosť
Člen:
prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.
• Slovenská entomologická spoločnosť
Člen:
Ing. Marian Pacalaj, PhD.
• Slovenská meteorologická spoločnosť
Členka:
Ing. Hana Pavlendová, PhD.
• Slovenská metrologická spoločnosť
Člen:
Ing. Marián Radocha, CSc.
• Slovenská pôdoznalecká spoločnosť
Člen:
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
• Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske
vedy pri SAV
Člen Ústredného výboru:
Ing. Jozef Paulenka, CSc.
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
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− Lesnícka sekcia
Predseda:
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Členovia:
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.
Iné profesné a odborné orgány
• EHK OSN Ženeva: Tím špecialistov na monitoring lesných zdrojov pre trvalo
udržateľné obhospodarovanie lesov
Špecialista:
Ing. Martin Moravčík, CSc.
• EHK OSN Ženeva: Tím špecialistov pre výrobu sortimentov dreva a výrobkov
z dreva
Národný korešpondent pre výrobu sortimentov dreva a výrobkov z dreva:
Ing. Roman Svitok, CSc.
• Európsky program pre ochranu genetických zdrojov lesných drevín v SR
Národný koordinátor SR a zástupca SR:
Ing. Roman Longauer, CSc.
• EUROSTAT, Luxemburg
Národný korešpondent pre výrobu sortimentov dreva a výrobkov z dreva:
Ing. Roman Svitok, CSc.
• Experti EHK OSN/FAO OSN pre lesy a klimatickú zmenu
Politika pre lesy a klimatickú zmenu:
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Ťažba drevných produktov:
Ing. Roman Svitok, CSc.
Monitoring zásob uhlíka v lesných zdrojoch:
Dr. Ing. Bohdan Konôpka
Analýza klímy a lesníctva vo výhľadových štúdiách sektora: Ing. Milan Oravec, CSc.
• Forest Communicators Network
Špecialista:
Ing. Ľudmila Marušáková
• Globálne hodnotenie lesných zdrojov FAO
Národný korešpondent:
Ing. Martin Moravčík, CSc.
• Joint ECE/FAO/ILO Expert Network on Implementing Sustainable Forest
Management
Špecialista:
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
• Komisia životného prostredia Vidieckeho parlamentu
Členka:
Ing. Viera Petrášová, CSc.
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• Medzinárodný výbor EFOL
Člen výboru:
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.
− Pracovná skupina IUFRO WG 3.08 Small-scale Forestry
Člen:
Ing. Roman Svitok, CSc.
− Pracovná skupina IUFRO WG 4.-05 Ekonomika riadenia a účtovníctvo
Člen:
Ing. Jozef Tutka, CSc.
− Pracovná skupina IUFRO WG S6. 12-02 Lesnícke inštitúcie a správa
Člen:
Ing. Jozef Tutka, CSc.
• Medzinárodné združenie pre testovanie
Organisation)
Poverená členka: Ing. Elena Foffová, CSc.

osív

(International

Seed

Testing

• Medzirezortná komisia MP SR a MŽP SR pre zonáciu chránených území
Člen:
Ing. Martin Moravčík, CSc.
• Medzinárodná spolupráca (International Cooperation – INCO EU)
Národná delegátka: Ing. Ingríd Kriššáková
• Panel on Quarantine Pests for Forestry
Národný delegát: Ing. Milan Zúbrik, PhD.
• Obchod s drevom a marketing UN ECE FAO, Ženeva
Špecialista:
Ing. Roman Svitok, 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:
prof. Ing. Július Novotný, CSc.
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
• Redakčná rada Folia Venatoria
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Predseda:
• Slovenská asociácia pre geoinformatiku
Člen:
doc. RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.
• Slovenská asociácia pre krajinnú ekológiu pri PF UK Bratislava
Člen:
prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.
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• Slovenská lesnícka komora
Člen:
Ing. Ján Bavlšík
Ing. Ľubomír Valach
Ing. Mária Žiaková, CSc.
• Slovenská lesnícka spoločnosť ZSVTS
Člen výboru:
Ing. Juraj Prékop
Člen:
Ing. Július Ďurkovič, CSc.
• Slovenská rastlinolekárska spoločnosť
Člen predsedníctva: Ing. Juraj Varínsky, CSc.
• Slovenský úrad technickej normalizácie
− Technická normalizačná komisia TK 6 – Lesníctvo
Tajomník:
Ing. Marián Radocha, CSc.
− Technická normalizačná komisia TK 21 – Akustika a vibrácie
Člen:
Ing. Marián Radocha, CSc.
• Vedecká rada časopisu Human Resources Management and Ergonomics (HRM&E)
Člen:
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
• 7. rámcový program EÚ – tematická priorita Energy
Národný kontaktný bod SR:
Ing. Milan Oravec, CSc.
• 7. rámcový program EÚ – tematická priorita Environment
Národný kontaktný bod SR:
Ing. Ingríd Kriššáková

7

PORADENSKÁ ČINNOSŤ

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
− BARTKO, M.: Poradenstvo a spolupráca pri zakladaní a obhospodarovaní plantáží
rýchlorastúcich drevín s firmou Dalkia a. s. Bratislava (Ing. Anna Kmeťová).
− BARTKO, M.: Poradenstvo a spolupráca pri zakladaní a obhospodarovaní plantáže
rýchlorastúcich drevín (Anna Pullmannová).
− BARTKO, M.: Poradenstvo a prezentácia výsledkov nových technologických postupov
výsevu osikového semena pre Lesy SR, š. p., ŠS Trstice (K. Kováč).
− ORAVEC, M.: Poradenstvo a vyžiadaná prezentácia výsledkov výskumu „Intenzifikácia
produkcie dendromasy v porastoch rýchlorastúcich drevín OZ Sobrance“.
− TUČEKOVÁ, A.: Poradenstvo a spolupráca v testovaní pôdneho kondicionéra (Teralyt Plus)
na kalamitných holinách na Slovensku, Biesterfeld Silcom s. r. o. – speciality chemicals,
Praha, ČR.
− TUČEKOVÁ, A.: Poradenstvo a spolupráca pri overovaní netradičných technologických
postupov umelej obnovy s firmou Štreit, so sídlom v Bruntále, ČR.
− TUČEKOVÁ, A.: Poradenstvo, vývoj a spolupráca pri testovaní pôdneho kondicionéra
v lesníckych technológiách s firmou Interkont s. r. o. Banská Bystrica.
− TUČEKOVÁ, A.: Poradenstvo a vyžiadaná prezentácia výsledkov výskumu pre Lesy SR,
š. p., Banská Bystrica – Výročná porada pestovateľov v OZ Palárikovo „Netradičné
metódy umelej obnovy lesa na Slovensku“ (február 2008).
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− TUČEKOVÁ, A.: Poradenstvo a vyžiadaná prezentácia výsledkov výskumu pre Lesy SR,
š. p., Banská Bystrica OZ Beňuš – Prezentácia výsledkov výskumu a praktických ukážok
umelej obnovy kalamitných holín (júl 2008).
− TUČEKOVÁ, A.: Poradenstvo a spolupráca pri overovaní progresívnych technologických
postupov umelej obnovy a škôlkarských technológií v Lesoch PRO POPULO Poprad, s. r. o.
(apríl, september 2008).
− TUČEKOVÁ, A.: Poradenstvo a vývoj ekologického hnojiva pre využívanie v lesníckych
technológiách s firmou Sedos s. r. o. Krakovany.
− TUČEKOVÁ, A.: Poradenstvo, vývoj a spolupráca pri príprave ekologických repelentných
koncentrátov proti ohryzu kultúr zverou s firmou Istrochem – VUCHT Bratislava (Ing.
J. Teren, CSc.).
− TUČEKOVÁ, A.: Poradenstvo, vývoj a spolupráca s pracovníkmi Saniplant Ltd.,
Biotechnology Laboratories v Gődőllő vo výskumnom overovaní kmeňov baktérií
na obmedzenie parazitických húb rodu Armillaria, ktoré významne atakujú novozakladané
kultúry a porasty v kalamitnej oblasti Kysúc (september 2008).
− TUČEKOVÁ, A.: Poradenstvo a vývoj ekologického hnojiva a aktívneho striebra
na kalamitné holiny Kysúc pre využívanie v lesníckych technológiách s firmou
Agrochemix.
− TUČEKOVÁ, A.: Poradenstvo a spolupráca pri testovaní zeolitu v lesníckych technológiách
s firmou SlovZeolit s. r. o. Spišská Nová Ves.
− TUČEKOVÁ, A.: Poradenstvo a spolupráca pri testovaní agrohydrogélov v lesníckych
technológiách s Institut Naukovo-Badawczy, Varšava a Agroidea Krakov, Poľsko.
Poradenstvo v rámci Strediska lesníckej ochranárskej služby
Poradenstvo patrí medzi významné činnosti LOS, keď v priamom kontakte s vlastníkom
lesa, resp. OLH, umožňuje riadiť a ovplyvňovať odbornú úroveň a kvalitu ochrany lesa.
Zabezpečovalo sa súbežne s rutinnou inšpektorskou činnosťou ako kontrola zdravotného
stavu porastov, škôlok, poradenskou činnosťou špecialistov, analýzami a rozbormi vzoriek,
diagnostikovaním škodcov. Subjektom sa navrhli obranné zásahy a opatrenia na zabránenie
škôd a kalamitného premnoženia škodcov. Spolu bolo 191 písomne podchytených a
evidovaných aktivít LOS v členení: vydávanie stanovísk – 25 akcií, účasť na školeniach a
seminároch – 24, poradenstvo v lesných porastoch – 31, poradenstvo v lesných škôlkach - 19,
expertízy v územiach s 5. stupňom ochrany – 37, monitoring ID – 8, komunikácia s MP SR
- 6, ponechanie dreva pri pni a iné hlásenia – 10, komunikácia s ÚKSÚP-om pri registrácii
prípravkov – 8, stanovisko k certifikácii lesov – 6, iné – 17.
Poradenstvo – Les
− Slovenské elektrárne, a. s., EMO – Rekultivačný plán pre EMO – zaslanie zápisu.
8. 1. 2008.
− VLM SR, š. p., OZ Malacky – Návrh na používanie herbicídov ako náhrada za Velpar
90 WSP. 16. 1. 2008.
− Lesy SR, š. p., OZ Beňuš, LS Beňuš – Poškodenie vetiev smreka. 13. 2. 2008.
− ŠL TANAP-u, OO Vyšné Hágy – Ronenie živice v korunovej časti dospelých smrekov.
18. 2. 2008.
− Ing. Jozef Gábrik, Sečovce, USS Košice – Poškodenie výsadieb duba. 18. 2. 2008.
− Lesy SR, š. p., OZ Beňuš, LS Beňuš – Poškodenie jedle bielej. 25. 2. 2008.
− Obecný podnik lesov, s. r. o. – Podkôrniková kalamita. 3. 3. 2008.
− Lesy SR, š. p., GR Banská Bystrica, OZ postihnuté veternou smršťou v auguste 2007 –
Stratégia boja proti podkôrnym škodcom. 7. 3. 2008.
− Mestský podnik lesov Medzev, s. r. o. – Odumieranie výsadieb borovice sosny a
smrekovca opadavého. 17. 3. 2008.
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− ŠOP SR, Správa CHKO Kysuce, NPR Veľká Rača – Projekt na realizáciu opatrení
na zabránenie šírenia a premnoženia podkôrneho hmyzu. 25. 4. 2008.
− Lesy SR, š. p., OZ Pezinok, LUC Mestské lesy Pezinok – Hromadné odumieranie lipy.
28. 5. 2008.
− Lesy SR, š. p., OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno – Problémy s podkôrnym hmyzom.
3. 6. 2008.
− Lesy SR, š. p., OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno – Preventívna obhliadka lesných
porastov. 3. 6. 2008.
− Lesy SR, š. p., OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno – Preventívna obhliadka lesných
porastov. 3. 6. 2008.
− Pozemkové spoločenstvo Lesy Čierna Lehota, LHC Štítnik – Odumieranie smrečín.
6. 6. 2008.
− Lesy SR, š. p., OZ Beňuš – Hlásenie o stave a spracovaní kalamity a náhodnej ťažby.
11. 6. 2008.
− Lesy SR, š. p., OZ Prešov, LS Kokošovce – Gradácia lykokaza jaseňového. 12. 6. 2008.
− Lesy SR, š. p., OZ Kriváň, LS Hriňová – Podkôrny hmyz na drevine jaseň štíhly.
17. 6. 2008.
− Lesy SR, š. p., OZ Šaštín, LC Moravský Ján – Kontrola zdravotného stavu sadeníc
borovice z jarného výsevu. 18. 6. 2008.
− Lesy SR, š. p., OZ Palárikovo, LO Veľké Lovce – Poškodenie porastov so zastúpením
gaštana jedlého. 18. 6.2008.
− Lesy SR, š. p., OZ Kriváň, LS Hriňová – Hynutie dospelých jaseňových porastov.
15. 7. 2008.
− Lesy SR, š. p., OZ Prešov, LS Kokošovce, LO Remetová – Hynutie jaseňových mladín.
15. 7. 2008.
− Vojenské lesy a majetky SR, š. p., Pliešovce, polesie Sklené – Kalamitný stav smrekových
porastov rubného veku napadnutých podkôrnym hmyzom. 16. 7. 2008.
− Štátne lesy TANAP-u, Tichá a Kôprová dolina – Odumieranie borovice limby
na Ochrannom obvode Podbanské. 16. 7. 2008.
− Pavol Gábor – OLH, LUC Mestské lesy Rimavská Sobota – Zistenie zmien na olistení
dreviny dub letný a dub zimný. 20. 8. 2008.
− Lesné pozemkové spoločenstvo Semerovské, Súľov – Hynutie jaseňových porastov.
26. 8. 2008.
− Urbárska obec Pozemkové spoločenstvo Dubnica nad Váhom – Hynutie jaseňových
mladín. 26. 8. 2008.
− Lesy SR, š. p., OZ Žarnovica, LS Ihráč lokalita Čierna Voda – Hynutie jaseňa. 4. 9. 2008.
− Lesy SR, š. p., OZ Palárikovo, LS Podhájska – Poškodenie asimilačných orgánov duba.
11. 9. 2008.
− Lesy SR, š. p., OZ Beňuš – Vyhodnotenie ochranných opatrení. 15. 10. 2008.
− Spoločenstvo bývalých urbarialistov PS Turzovka, lokalita Zlatníky a Rybáre – Zdravotný
stav sadeníc smreka po aplikácii biopreparátu Trichodex. 5. 11. 2008.
− JUDr. Púpala, Čierny Potok, k. ú. obce Čierny Potok – Posúdenie kondičného a
zdravotného stavu duba letného. 24. 11. 2008.
Poradenstvo – Lesné škôlky
− Lesy SR, š. p., OZ Semenoles, ŠS Trstice – Zhodnotenie zdravotného stavu topoľových
sadeníc. 15. 2. 2008.
− Lesy SR, š. p., OZ Semenoles, ŠS Trstice – Zdravotný stav topoľových sadeníc.
17. 3. 2008.
130

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2008

− Lesy SR, š. p., GR Banská Bystrica – Riešenie problematiky zamedzenia šírenia dotichízy
topoľovej v lesných škôlkach a výsadbách. 8. 4. 2008.
− Lesy SR, š. p., GR Banská Bystrica, ŠS Trstice, Lesná škôlka Gabčíkovo, LS
Sládkovičovo, LS Gabčíkovo – Pracovné stretnutie k problematike pestovania topoľových
sadeníc. 21. 5. 2008.
− NLC – LVÚ Zvolen, Biologická základňa Stráž – Poškodenie sadeníc borovice.
18. 6. 2008.
− Lesy SR, š. p., OZ Semenoles, ŠS Šajdíkove Humence – Kontrola zdravotného stavu
semenáčikov a sadeníc buka a borovice. 18. 6. 2008.
− Lesy SR, š. p., OZ Semenoles, ŠS Sobranecké kúpele – Vykonávanie preventívnych
obranných opatrení proti dotichíze topoľovej. 24. 6. 2008.
− Lesy SR, š. p., OZ Semenoles, ŠS Trstice – Posúdenie zdravotného stavu sadeníc.
30. 6. 2008.
− Mestské lesy Dobšiná, s. r. o., LŠ Hámor – Posúdenie zdravotného stavu sadeníc.
1. 7. 2008.
− Lesy SR, š. p., OZ Semenoles, ŠS Trstice – Posúdenie zdravotného stavu sadeníc.
18. 7. 2008.
− Lesy SR, š. p., OZ Semenoles, ŠS Čermošná – Posúdenie poškodenia semenáčikov a
sadeníc smreka, jedle a buka. 20. 8. 2008.
− Lesy SR, š. p., OZ Semenoles, ŠS Sobranecké Kúpele – Posúdenie zdravotného stavu
sadbového materiálu. 11. 9. 2008.
− Lesy SR, š. p., OZ Semenoles, ŠS Trstice – Posúdenie zdravotného stavu sadeníc.
11. 9. 2008.
− Lesy SR, š. p., OZ Semenoles, ŠS Trstice – Zdravotný stav topoľových sadeníc.
3. 10. 2008.
− Lesy SR, š. p., OZ Semenoles, ŠS Čermošná – Posúdenie poškodenia sadeníc smreka a
jaseňa. 13. 10. 2008.
− Lesy SR, š. p., OZ Semenoles, ŠS Trstice, škôlka Gabčíkovo – Zdravotný stav topoľových
sadeníc. 29. 10. 2008.
− Lesy SR, š. p., OZ Semenoles, ŠS Sobranecké Kúpele – Zdravotný stav topoľových
sadeníc. 9. 12. 2008.
− Lesy SR, š. p., OZ Semenoles, ŠS Trstice – Zdravotný stav topoľových sadeníc. 16. 12.
2008.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
− Poradenská a konzultačná činnosť v súvislosti s možnosťou čerpania
prostriedkov v rámci PRV SR 2007 – 2013 – lesnícke Opatrenie č. 1.4
Opatrenie 2.1, Mestské lesy Dobšiná, s. r. o.
− Poradenská a konzultačná činnosť v súvislosti s možnosťou čerpania
prostriedkov v rámci PRV SR 2007 – 2013 – lesnícke Opatrenie č. 1.4
Opatrenie 2.1, LESPOL-OLH s. r. o. Bardejov.
− Poradenská a konzultačná činnosť v súvislosti s možnosťou čerpania
prostriedkov v rámci PRV SR 2007 – 2013 – lesnícke Opatrenie č. 1.4
Opatrenie 2.1, LESOTUR s. r. o.
− Poradenská a konzultačná činnosť v súvislosti s možnosťou čerpania
prostriedkov v rámci PRV SR 2007 – 2013 – lesnícke Opatrenie č. 1.4
Opatrenie 2.1, Lesné družstvo Slavošovce.
− Poradenská a konzultačná činnosť v súvislosti s možnosťou čerpania
prostriedkov v rámci PRV SR 2007 – 2013 – lesnícke Opatrenie č. 1.4
Opatrenie 2.1, Konská hlava, k. s.
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− Poradenská a konzultačná činnosť v súvislosti s možnosťou čerpania finančných
prostriedkov v rámci PRV SR 2007 – 2013 – lesnícke Opatrenie č. 2.1, Urbárske lesné
a pozemkové spoločenstvo Dražkovce.
− 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 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, Združenie Gonda
– Pohanka.
− Poradenská a konzultačná činnosť v súvislosti s možnosťou čerpania finančných
prostriedkov v rámci PRV SR 2007 – 2013 – lesnícke Opatrenie č. 1.4, JASE 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, Ridoško Ján –
živnostník.
− Poradenská a konzultačná činnosť v súvislosti s možnosťou čerpania finančných
prostriedkov v rámci PRV SR 2007 – 2013 – lesnícke Opatrenie č. 1.4, Turček Ján –
živnostník.
− Poradenská a konzultačná činnosť v súvislosti s možnosťou čerpania finančných
prostriedkov v rámci PRV SR 2007 – 2013 – lesnícke Opatrenie č. 1.4, TransLES 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, Mestské lesy
Kremnica, 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, Blažej Baran –
živnostník.
Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
− Poradenská a konzultačná činnosť pre štátnych a neštátnych obhospodarovateľov lesov
z oblasti realizácie predpisov LHP a vedenia lesnej hospodárskej evidencie (LHE)
na základe operatívnych požiadaviek.
− Poradenská a konzultačná činnosť pre vyhotovovateľov LHP pri metodickom usmerňovaní
problematiky vyhotovenia LHP v kalamitných územiach (problematika určovania stupňov
ohrozenia porastov, zisťovania zásob, úpravy rubných a obnovných dôb a návrhov
rekonštrukcií poškodených porastov).

8

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Edičná činnosť
• Vedecké a odborné publikácie s charakterom periodík
− Lesnícky časopis – Forestry Journal, 3/2007. Zvolen, NLC, SAP s. r. o., Bratislava, 99
strán. ISSN 0323-1046
− Lesnícky časopis – Forestry Journal, 4/2007. Zvolen, NLC, SAP s. r. o., Bratislava, 117
strán. ISSN 0323-1046
− Lesnícky časopis – Forestry Journal, 1/2008. Zvolen, NLC, SAP s. r. o., Bratislava, 105
strán. ISSN 0323-1046
− Lesnícky časopis – Forestry Journal, 2/2008. Zvolen, NLC, SAP s. r. o., Bratislava,
85 strán. ISSN 0323-1046
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• Monografie
− KONÔPKA, J., KONÔPKA, B., NIKOLOV, CH.: Snehové polomy v lesných porastoch
na Slovensku. (Lesnícke štúdie č. 59), Zvolen, NLC, 65 s. ISBN 978-80-8093-053-0
− KONÔPKA, J., KONÔPKA, B., RAŠI, R., NIKOLOV, CH.: Nebezpečné smery vetra
na Slovensku. (Lesnícke štúdie č. 60), Zvolen, NLC, 81 s. ISBN 978-80-8093-066-7
• Odborné príručky, metodiky, brožúry s charakterom knižnej publikácie
– BREZINOVÁ, M. a kol.: Spravodajca Národného lesníckeho centra. Informačný list, NLCÚLZI Zvolen, 2008, (vychádza raz za štvrťrok)
– ČABOUN, V. a kol.: Lesné hospodárstvo na Slovensku. Zvolen, NLC, 83 s. ISBN 978-808093-063-9
– KMEŤOVÁ, Z. a kol.: Budovanie kapacít súkromného sektora pre trvalo udržateľné
obhospodarovanie lesov v Srbskej republike – skúsenosti s implementáciou projektu
slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci. Zvolen, NLC-ÚLZI Zvolen, 2008, 40 s. ISBN
978-80-8093-039-4
– KMEŤOVÁ, Z. et al.: Forest Planning in Private Forests of Serbia – contribution of the
ODA project "Developing Capacities of the Private Sector for Sustainable Management of
Forests in the Republic of Serbia." Zvolen. NLC-ÚLZI Zvolen, 2008, 42 s. ISBN 978-808093-038-7
– KUNCA, A. a kol.: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2007 a ich
prognóza na rok 2008. Zvolen, NLC, 101 s. ISBN 978-80-8093-052-3
– KUNCA, A., ZÚBRIK, M., NOVOTNÝ, J. et al.: Škodlivé činitele lesných drevín a ochrana
pred nimi. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2007, 208 s. ISBN 978-80-8093-048-6
– MORAVČÍK, M.: Správa o lesnom hospodárstve v SR 2007. Zvolen, NLC, 168 s. ISBN
978-80-8093-064-6
– MORAVČÍK, M.: Report on the status forestry in the Slovak Republic 2007. Zvolen, NLC,
177 s. ISBN 978-80-8093-065-3
– PAVLENDA, P.: Monitoring lesov Slovenska 2007. Zvolen, NLC, 121 s. ISBN 978-808093-057-8
– SARVAŠ, M. a kol.: 30 rokov celoživotného vzdelávania v lesnom hospodárstve. Zvolen,
NLC, 63 s. ISBN 978-80-8093-055-4
– SUŠKOVÁ, M. (zost.): Elaborát o zdrojoch lesného reprodukčného materiálu (LRM) a stave
LRM v roku 2007 s predpokladom vývoja pre rok 2008. Zvolen, NLC, 64 s. ISBN 97880-8093-070-7
– TRENČIANSKY, M., LIESKOVSKÝ, M., ORAVEC, M.: Energetické zhodnotenie biomasy. – 1.
vyd. – Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2007, 147 s. ISBN 978-80-8093-050-9
– ZÚBRIK, M., KUNCA, A., NOVOTNÝ, J.: Hmyz a huby. Zvolen, NLC, 178 s. ISBN 978-808093-044-8
• Zborníky príspevkov z vedeckých a odborných podujatí (recenzované)
− HLÁSNY, T. (ed.): Lesy a lesníctvo – riziká, výzvy, riešenia: Medzinárodná vedecká
konferencia (Zborník príspevkov): Forests and Forestry – Risks, Challenges, Solutions:
International Scientific Conference. (Proceedings). Zvolen, NLC, 246 s. ISBN 978-808093-056-1, CD-ROM
− MIDRIAK, R., ZAUŠKOVÁ, Ľ. (eds.): Súčasný stav a najbližší vývoj pôdneho fondu
na Slovensku. (Zborník referátov z vedeckého sympózia k 80. výročiu narodenia prof.
Ing. R. Šályho, DrSc. konaného dňa 1. júna 2007 v Turčianskych Tepliciach). Zvolen,
NLC, 77 s. ISBN 978-80-8093-046-2
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− SARVAŠ, M., SUŠKOVÁ, M. (eds.): Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a
umelej obnovy lesa 2008. (Zborník príspevkov z medzinárodného seminára, ktorý sa
konal 11. – 12. júna 2008 v Liptovskom Jáne). Zvolen, NLC, 141 s. ISBN 978-80-8093049-3, CD-ROM
• Zborníky príspevkov a abstraktov z vedeckých a odborných podujatí
(nerecenzované)
− ILAVSKÝ, J., DUBEN, Z., HUJALA, T. (eds.): Role of forest inventory and management
planning in sustainable forest management in Finland and in Slovakia: Technical
university in Zvolen, Slovakia, 12 September 2008: Proceedings of the International
Seminar. – 1. vyd. – Zvolen: NLC – ÚLZI Zvolen, 2008, 65 s. ISBN 978-80-8093-076-9
− KOVALČÍK, M. (zost.): Aktuálne otázky ekonomiky LH SR. (Zborník referátov
z odborného seminára). Zvolen, NLC, 119 s. ISBN 978-80-8093-072-1
− KUNCA, A. (zost.): Aktuálne problémy v ochrane lesa 2008. (Zborník referátov
z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 17. a 18. apríla 2008 v Novom Smokovci).
Zvolen, NLC, 154 s. ISBN 978-80-8093-040-0
− RIZMAN, I. (zost.): Lesnícka typológia a zisťovanie stavu lesa vo väzbe na trvalo
udržateľné obhospodarovanie lesov. (Zborník príspevkov a prezentácií z odborného
seminára konaného 2. – 3. 12. 2008 vo Zvolene). Zvolen, NLC, ISBN 978-80-8093-0714, CD-ROM
− SARVAŠOVÁ, Z. (zost.): Lesy a lesníctvo – riziká, výzvy, riešenia. (Zborník abstraktov).
Zvolen, NLC, 149 s. ISBN 978-80-8093-054-7
− SARVAŠ, M., SUŠKOVÁ, M. (eds.): Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a
umelej obnovy lesa 2008. (Zborník abstraktov z medzinárodného seminára, ktorý sa konal
11. – 12. júna 2008 v Liptovskom Jáne). Zvolen, NLC, 41 s. ISBN 978-80-8093-047-9
•
−
−
−
−
−
−
−

−

Iné publikácie
MORAVČÍK, M.: Lesy na Slovensku 2008. Zvolen, NLC, ISBN 978-80-8093-067-7
MORAVČÍK, M.: Forests in Slovakia 2008. Zvolen, NLC, ISBN 978-80-8093-068-4
PETRÁŠOVÁ, V., RADOCHA, M.: Bezpečná práca v lese – Pestovanie a ochrana lesa.
Zvolen, NLC, ISBN 978-80-8093-059-2, CD-ROM
PETRÁŠOVÁ, V., RADOCHA, M., SLAMKA, M.: Bezpečná práca v lese – Približovanie dreva.
Zvolen, NLC, ISBN 978-80-8093-058-5, CD-ROM
PETRÁŠOVÁ, V., RADOCHA, M., SLAMKA, M.: Bezpečná práca v lese – Ťažba dreva.
Zvolen, NLC, ISBN 978-80-8093-060-8, CD-ROM
PETRÁŠOVÁ, V., RADOCHA, M., SLAMKA, M.: Bezpečná práca v lese. Zvolen, NLC, ISBN
978-80-8093-061-5, CD-ROM
ŠMELKO, Š., ŠEBEŇ, V., BOŠEĽA, M., MERGANIČ, J., JANKOVIČ, J.: Národná inventarizácia a
monitoring lesov SR 2005 – 2006: Základná koncepcia a výber zo súhrnných informácií.
– 1. vyd. – Zvolen: Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2008.
– 15 s. [Príloha časopisu Les/Slovenské lesokruhy č. 5-6/2008] ISSN 1337-088-X
ŠMELKO, Š., ŠEBEŇ, V., BOŠEĽA, M., MERGANIČ, J., JANKOVIČ, J.: National Forest
Inventory and Monitoring of the Slovak Republic 2005 – 2006: Basic concept and
selected summary information. – 1. vyd. – Zvolen: National Forest Centre - Forest
Research Institute Zvolen, 2008, 15 s. [Supplement Les/Slovenské lesokruhy no.
5-6/2008] ISSN 1337-088-X
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Publikačná činnosť
Prehľad o publikačnej činnosti pracovníkov NLC v roku 2008 je prehľadne spracovaný
v tabuľke 8.1. Impact faktor v roku 2008 dosiahol 9,726.
Tabuľka 8.1
Kategórie publikačnej činnosti

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

2,71
16,00
7,30
26,01
31,16
1,97
33,13
21,42
55,59
4,00
31,60
112,61
0,06
2,02

8
152

14,62

1 078

3,80
20,50
1,00
1,00

223
1 461

13,00
26,00
39,00
1,00
4,00
37,00
42,00
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9

PEDAGOGICKÁ,
ČINNOSŤ

9.1

Pedagogická činnosť

VZDELÁVACIA

A

VEDECKO-VÝCHOVNÁ

Pedagogická činnosť a činnosť zamestnancov NLC pri výchove nových vedeckých
zamestnancov je sumarizovaná v tabuľke 9.1.
Tabuľka 9.1

MZLU Brno, ČR

ČZU PRAHA, ČR

Ministerstvo
spravodlivosti SR

1

25

292

40

36

2

370

Spolu

1

PRIF UK
Bratislava

5

SPU Nitra

18

VÚŽV Nitra

UMB Banská
Bystrica

vyučovacích hodín

TU vo Zvolene

prednášateľov

NLC – ÚLPV
Zvolen

Počet

NLC – LVÚ
Zvolen

Organizácia

vedených diplomantov

3

3

z toho diplomantov
absolventov

2

2

vedených doktorandov

8

z toho doktorandov
absolventov

2

členov vedeckých rád
členov v komisiách pre
štátne záverečné skúšky
členov v komisiách pre
obhajobu PhD.
členov v komisiách pre
obhajobu DrSc.
členov v habilitačných
komisiách

11

1

2

1
2

9

1
1

4

14
1
2

4
1

1

8

Menný zoznam zamestnancov, ktorí v roku 2008 vykonávali pedagogickú činnosť a
vedeckú výchovu, alebo boli členmi vedeckých rád, resp. komisií:
Mgr. Ivan Barka, PhD.
− vedenie diplomantov (1), Prif UK Bratislava;
prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.
− člen Vedeckej rady NLC–LVÚ Zvolen;
Mgr. Gabriela Debnárová
− odborná prednáška v rámci preškolenia držiteľov osvedčenia pre prácu s lesným
reprodukčným materiálom v zmysle zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom
materiáli a o zmene niektorých zákonov (4 odprednášané hodiny), NLC – ÚLPV Zvolen;
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Ing. Július Ďurkovič, CSc.
− vedenie doktorandov (1), Technická univerzita vo Zvolen;
Ing. Eduard Greppel
− odborná prednáška v rámci preškolenia držiteľov osvedčenia pre prácu s lesným
reprodukčným materiálom v zmysle zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom
materiáli a o zmene niektorých zákonov (12 odprednášaných hodín), NLC – ÚLPV
Zvolen,
− odborná prednáška v rámci seminára „Nové trendy v odvetví lesného hospodárstva“
(1 odprednášaná hodina), NLC – ÚLPV Zvolen,
− odborná prednáška v rámci kurzu „Ďalšie vzdelávanie držiteľov OLH“
(82 odprednášaných hodín), NLC – ÚLPV Zvolen;
Ing. Andrej Gubka, PhD.
− odborná prednáška v rámci kurzu „Škodlivé činitele lesných drevín a ochrana pred nimi“
(2 odprednášané hodiny), NLC – ÚLPV Zvolen,
− odborná prednáška v rámci kurzu „Ďalšie vzdelávanie držiteľov osvedčenia OLH“
(2 odprednášané hodiny), NLC – ÚLPV Zvolen;
prof. Ing. Milan Hladík, CSc.
− člen komisie pre obhajobu PhD.:
- odbor hospodárska úprava lesa, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene,
- 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 vo Zvolene,
− vyučovanie študijného predmetu – Právne normy, funkčná účinnosť, kategorizácie,
štruktúra porastov s pôdoochrannou protieróznou funkciou (8 odprednášaných hodín),
Technická univerzita vo Zvolene,
− vyučovanie študijného predmetu – Odborné minimum pre znalcov (2 odprednášané
hodiny), Ministerstvo spravodlivosti SR;
doc. 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
− odborná prednáška v rámci školenia „OLH v zmysle § 48 ods. 2 písm. n zákona o lesoch
č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.“ (2 odprednášané hodiny), NLC –
ÚLPV Zvolen;
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
− člen Vedeckej rady NLC – LVÚ Zvolen;
Ing. Martin Kamenský, CSc.
− odborná prednáška v rámci kurzu „Manažment lesných porastov v rozdielnych
ekologických podmienkach“ (5 odprednášaných hodín), NLC – ÚLPV Zvolen;
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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 vo Zvolene,
− odborná prednáška v rámci kurzu „Škodlivé činitele lesných drevín a ochrana pred nimi“
(2 odprednášané hodiny), NLC – ÚLPV Zvolen,
− odborná prednáška v rámci kurzu „Odborná príprava ku skúškam OLH“
(8 odprednášaných hodín), NLC – ÚLPV Zvolen;
Ing. Andrej Kunca, PhD.
− odborná prednáška v rámci kurzu „Ďalšie vzdelávanie OLH “Obranné metódy proti
hubovým patogénom“ (2 odprednášané hodiny), NLC – ÚLPV Zvolen,
− odborná prednáška v rámci kurzu „Škodlivé činitele lesných drevín a ochrana pred nimi“
(7 odprednášaných hodín), NLC – ÚLPV Zvolen,
− odborná prednáška v rámci kurzu „Ďalšie vzdelávanie držiteľov osvedčenia OLH“ (21
odprednášaných hodín), NLC – ÚLPV Zvolen,
− odborná prednáška v rámci kurzu „Odborná príprava ku skúškam OLH“
(10 odprednášaných hodín), NLC – ÚLPV Zvolen,
− odborná prednáška v rámci prípravy ku skúške pre vydanie osvedčenia pre prácu s LRM
(2 odprednášané hodiny), NLC – ÚLPV Zvolen;
Ing. Alžbeta Lengyelová
− vedenie diplomantov – konzultant (2, z toho absolventov 2), Technická univerzita
vo Zvolene,
− odborná prednáška v rámci kurzu „Zakladanie lesov v meniacich sa environmentálnych
podmienkach“ (10 odprednášaných hodín), NLC – ÚLPV Zvolen;
Ing. Roman Leontovyč, PhD.
− odborná prednáška v rámci kurzu „Škodlivé činitele lesných drevín a ochrana pred nimi“
(2 odprednášané hodiny), NLC – ÚLPV Zvolen;
Ing. Roman Longauer, CSc.
− člen komisie pre obhajobu PhD. – odbor Lesnícka fytológia, Lesnícka fakulta, Technická
univerzita vo Zvolene,
− člen Vedeckej rady NLC – LVÚ Zvolen,
− vedenie doktorandov – školiteľ (1), školiteľ konzultant (3, z toho 2 absolventi), Lesnícka
fakulta, Technická univerzita vo Zvolene,
− vyučovanie študijného predmetu – Biodiverzita a genofond (2 odprednášané hodiny, 4
hodiny cvičenia), Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita
vo Zvolene,
− vyučovanie študijného predmetu – Genetika a šľachtenie lesných drevín (16 hodín
cvičenia), Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene;
Ing. Valéria Longauerová
− odborná prednáška v rámci kurzu „Škodlivé činitele lesných drevín a ochrana pred nimi“
(3 odprednášané hodiny), NLC – ÚLPV Zvolen,
− odborná prednáška v rámci kurzu „Zakladanie lesov v meniacich sa environmentálnych
podmienkach“ (4 odprednášané hodiny), 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 – Technická univerzita vo Zvolene,
− predseda komisie č. IV. pre štátne skúšky a obhajoby diplomových prác, Technická
univerzita vo Zvolene,
− člen komisie pre obhajobu PhD. – Pestovanie lesa, Technická univerzita vo Zvolene;
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra (spoločná komisia),
− vyučovanie študijného predmetu – Ochrana lesa (6 odprednášaných hodín), Technická
univerzita vo Zvolene,
− vedenie doktorandov (1), Technická univerzita vo Zvolene,
− člen Vedeckej rady NLC – LVÚ Zvolen;
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
− člen Vedeckej rady NLC – LVÚ Zvolen;
Ing. Hana Pavlendová, PhD.
− vyučovanie študijného predmetu – Modelovanie rozptylu škodlivín v životnom prostredí,
(8 odprednášaných hodín), Technická univerzita vo Zvolene;
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. Marián Radocha, CSc.
− člen komisie pre obhajobu PhD. – odbor Technika a mechanizácia poľnohospodárskej
a lesníckej výroby, Technická univerzita vo Zvolene,
− člen komisie č. VI., pre štátne skúšky a obhajoby diplomových prác, Technická univerzita
vo Zvolene, Lesnícka fakulta – Katedra lesnej ťažby a mechanizácie;
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
− odborná prednáška v rámci kurzu „Lesný reprodukčný materiál a pestovateľská činnosť
v lesníctve – modul pre robotníkov“ (8 odprednášaných hodín), NLC – ÚLPV Zvolen;
Ing. Miriam Sušková
− odborná prednáška v rámci kurzu „Zakladanie lesov v meniacich sa environmentálnych
podmienkach“ (3 odprednášané hodiny), NLC – ÚLPV Zvolen,
− odborná prednáška v rámci kurzu „Príprava ku skúške pre vydanie osvedčenia pre prácu
s LRM“ (6 odprednášaných hodín), NLC – ÚLPV Zvolen;
doc. Ing. Igor Štefančík, CSc.
− podpredseda Vedeckej rady NLC – LVÚ Zvolen,
− vedenie doktorandov – školiteľ konzultant (1), Technická univerzita vo Zvolene,
− odborná prednáška v rámci kurzu „Manažment lesných porastov v rozdielnych
ekologických podmienkach“ (15 odprednášaných hodín), NLC – ÚLPV Zvolen;
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Ing. Jozef Tutka, CSc.
− vyučovanie študijného predmetu – Oceňovanie v lesníctve (8 odprednášaných hodín),
Technická univerzita vo Zvolene,
− vedenie doktorandov (1) – pomocný školiteľ, Technická univerzita vo Zvolene,
− člen Vedeckej rady NLC – LVÚ Zvolen;
Ing. Anna Tučeková, PhD.
− odborná prednáška v rámci kurzu „Zakladanie lesov v meniacich sa environmentálnych
podmienkach“ (11 odprednášaných hodín), NLC – ÚLPV Zvolen,
− odborná prednáška v rámci kurzu „Lesný reprodukčný materiál a pestovateľská činnosť
v lesníctve – modul pre robotníkov“, (22 odprednášaných hodín), NLC – ÚLPV Zvolen;
Ing. Jozef Vakula
− odborná prednáška v rámci kurzu „Škodlivé činitele lesných drevín a ochrana pred nimi“
(3 odprednášané hodiny), NLC – ÚLPV Zvolen,
− odborná prednáška v rámci kurzu „Ďalšie vzdelávanie držiteľov OLH“ (9 odprednášaných
hodín), NLC – ÚLPV Zvolen;
Ing. Ľubomír Valach
− odborná prednáška v rámci školenia „Lesnícko-enviromentálne platby“ (4 odprednášané
hodiny), NLC – ÚLPV Zvolen;
Ing. Juraj Varínsky, CSc.
− odborná prednáška v rámci kurzu „Škodlivé činitele lesných drevín a ochrana pred nimi“
(2 odprednášané hodiny), NLC – ÚLPV Zvolen,
− odborná prednáška v rámci kurzu „Ďalšie vzdelávanie držiteľov osvedčenia OLH“
(2 odprednášané hodiny), NLC – ÚLPV Zvolen;
Ing. Jozef Vladovič, PhD.
− člen Vedeckej rady NLC – LVÚ Zvolen;
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
− vyučovanie študijného predmetu – Biotechnológie v lesníctve (10 odprednášaných hodín),
Technická univerzita vo Zvolene;
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9.2

Vzdelávacia činnosť

V priebehu roka sa zamestnanci zúčastnili nasledovných kurzov, školení a odborných
seminárov organizovaných odbornými vzdelávacími inštitúciami a agentúrami:
Tabuľka 9.2
Názov vzdelávacej činnosti
Daň z príjmov zo závislej činnosti
Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení platná od 1. 1. 2008
Ochrana osobných údajov
Tvorba projektov na čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ
Cestovné náhrady v praxi
Správa majetku štátu
Výklad novej metodiky účtovníctva platnej od 1. 1. 2008 v organizáciách štátnej správy a
samosprávy s praktickými príkladmi
Vzorkovanie, vplyv odberu a spracovania vzorky na kvalitu merania, príspevky k neistote
merania
Jazyk JAVA, JDK
Databázové JAVA aplikácie, JDBC
Vývoj grafických JAVA aplikácií
Novelizované sortimentačné normy dreva pre lesnícku prax
Uplatňovanie zákona o správe majetku štátu v zmysle posledných zmien v praxi
Odborná príprava technických expertov na vykonávanie certifikačných auditov
Čerpanie z eurofondov prináša so sebou verejne obstarávať
WinASU – administratívny systém úradu
Interný audit – Poznatky a skúsenosti z praxe
Vedenie pokladničnej evidencie a hotovostný duálny obeh (príprava na Euro)
Vybrané otázky pre kontrolórov
GPL verzia 4
Podrobný výklad účtovania DHNM a účtovania zásob v organizáciách štátnej správy a
samosprávy podľa novej metodiky účtovníctva účinnej od 1. 1. 2008 s praktickými
príkladmi
Výkon práce vo verejnom záujme a odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme
Vývoj aplikácií pre ArcGIS Server (.NET)
3. špecializovaný (dvoj) deň Slov. asociácie pre verejné obstarávanie
Novela zákona o finančnej kontrole s účinnosťou od 1. 6. 2008
Úvod do verejného obstarávania
I. seminár zimnej údržby pozemných komunikácií
Cestovné náhrady pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách + súvislosti
s prechodom na euromenu
Pracovná zdravotná služba v praxi
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici
Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
Vybrané problémy novej metodiky účtovníctva verejnej správy
Odmeňovanie zamestnancov a Euro
Protokol a spoločenská etiketa
Zákonník práce
Zelené verejné obstarávanie
Novela zákona o verejnom obstarávaní
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Počet
účastníkov
1
1
4
2
1
2
6
1
1
1
1
2
3
4
1
23
1
2
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
4
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Názov vzdelávacej činnosti
Leica GNSS
Hygiena zveriny a ochrana zdravia ľudí
Lesnícke stavby v krajine a ich rekreačné využitie
Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách
Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy zo 17. 9. 2008, vybrané
aktuálne otázky zákona, aplikácia zákona vo vzťahu k Euru
Inventarizácia majetku a záväzkov za r. 2008 v RO a PO – základ úspešnej ročnej závierky
aj v štátnom a verejnom sektore
Inventarizácia a prechod na Euro (príprava na ÚZ 2008)
DPH a koniec roka 2008, DPH a Euro
Pracovná zdravotná služba v praxi
Uplatňovanie zákona o správe majetku štátu v praxi (v znení posledných noviel)
Cestovné náhrady v aplikačnej praxi podnikateľských subjektov pri prechode na Euro
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme po jeho 8. novele a jeho uplatňovanie po zavedení Eura
Zmeny v systéme štátnej pokladnice, ukončenie rozpočtového r. 2008 a prechod na Euro
Uplatňovanie zákona o správe majetku štátu v praxi (v znení posledných noviel)
Pohľadávky štátu a ich vymáhanie
Technológie, nástroje a komponenty pre analýzu, vývoj a prevádzkovanie podnikových IS
SPOLU ÚČASTNÍKOV
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Počet
účastníkov
2
1
1
2
3
2
1
3
1
2
2
1
2
2
1
3
114
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9.3

Vedecko-výchovná činnosť
Zoznam zamestnancov NLC vo vedeckej výchove k 31. 12. 2009 uvádza tabuľka 9.3.
Tabuľka 9.3
P. č.

Meno a priezvisko
doktoranda

Vedný odbor
6.2.4
lesnícka fytológia

1.

Ing. Vladimír Bajcar

2.

Ing. Martin Bartko

6.2.2
pestovanie lesa

3.

Ing. Dagmar Bednárová

41-07-9
pestovanie lesa

4.

Ing. Michal Bošeľa

5.

Ing. Jozef Bučko

6.

Mgr. Róbert Cibula

7.

Mgr. Gabriela Debnárová

8.

Ing. Ľuboš Halvoň

9.

Ing. Peter Kaštier

10.

Ing. Miroslav Kovalčík

11.

Ing. Jana Lehocká

12.

Ing. Alžbeta Lengyelová

6.2.4
lesnícka fytológia
6.2.6
poľovníctvo
4.1.36
fyzická geografia
a geoekológia
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
15-21-9
ekológia

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
Mobilné lokalizačné a mapové
služby pre priestorové riadenie
krajiny
Analýza biorytmu životnosti
semien počas dlhodobého
skladovania

Univerzita

Školiteľ

Konzultant

Doba
štúdia

TU Zvolen Ing. R. Longauer, CSc.

1. 10. 2006
30. 9. 2011

TU Zvolen

prof. Ing. Ľ. Šmelková,
CSc.

1. 10. 2006
30. 9. 2011

TU Zvolen

prof. Ing. Ľ. Šmelková,
CSc.

1. 10. 2000
30. 9. 2005

TU Zvolen doc. Ing. E. Križová, PhD.

1. 10. 2006
30. 9. 2011

TU Zvolen prof. Ing. R. Kropil, CSc.

1. 10. 2006
30. 9. 2011

UK
Bratislava

doc. RNDr. E. Mičietová,
PhD.

1. 10. 2008
30. 9. 2013

TU Zvolen

prof. Ing. Ľ. Šmelková,
CSc.

1. 10. 1999
30. 9. 2004

Lesnícke mapovanie a priestorová
úprava lesov

TU Zvolen

prof. Ing. Š. Žíhlavník,
CSc.

1. 10. 2006
30. 9. 2011

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

TU Zvolen doc. Ing. P. Hell, CSc.

doc. Ing. Jozef
1. 10. 2002
Konôpka,
30. 9. 2007
CSc.

Metódy analýz ekonomickej
efektívnosti pri produkcii dreva

TU Zvolen Ing. J. Ďurkovič, CSc.

1. 10. 2002
30. 9. 2007

Teoretické základy tvorby
lesníckej politiky

TU Zvolen Ing. J. Ďurkovič, CSc.

1. 9. 1998
31. 8. 2003

Ekológia a rozšírenie vybraných
introdukovaných drevín v lesných
ekosystémoch SR a ich impakt
na klimatické zmeny

TU Zvolen doc. Ing. T. Benčať, CSc.

1. 10. 2004
30. 9. 2009

Poznámka
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P. č.

Meno a priezvisko
doktoranda

Vedný odbor

13.

Ing. Valéria Longauerová

41-97-9
ochrana rastlín

14.

Ing. Eva Machanská

41-39-9
lesnícka fytológia

15.

Ing. Miriam Maľová

6.2.2
pestovanie a ochrana
lesa

16.

Ing. Ľudmila Marušáková

17.

Ing. Christo Nikolov

18.

Ing. Marian Pacalaj

19.

Ing. Hana Pavlendová

20.

Ing. Ivor Rizman

21.

Ing. Marián Slamka

22.

Ing. Miriam Sušková

23.

Ing. Jozef Vakula

4.3.3
environmentálny
manažment
6.2.2
pestovanie a ochrana
lesa
41-39-9
lesnícka fytológia
15-21-9
ekológia
41-39-9
lesnícka fytológia

Téma DP
Aktivizácia drevokazných druhov
húb v smrekových porastoch
poškodených imisiami
Postupy na zachovanie
genetických zdrojov in situ
smreka obyčajného a jedle bielej
v 6. a 7. lvs
Sukcesné druhy burín ako
hostitelia a medzihostiteľa chorôb
a škodcov lesných drevín pri
obnove kalamitných plôch
Model komunikácie s verejnosťou
v lesnom hospodárstve
a manažment lesnej pedagogiky
Priestorové modelovanie šírenia
podkôrneho hmyzu v horských
oblastiach Slovenska

Univerzita

Školiteľ

TU Zvolen doc. Ing. D. Gömöry, CSc.

Doba
štúdia

Ing. Roman
Longauer,
CSc.

Udelenie
1. 9. 1998
PhD.
31. 8. 2003
27. 11. 2008

TU Zvolen doc. Ing. M. Kodrík, CSc.

1. 10. 2008
30. 9. 2013

UMB
PaedDr. S. Vincíková,
B. Bystrica PhD.

1. 10. 2006
30. 9. 2011

TU Zvolen prof. Ing. J. Novotný, CSc.

1. 10. 2007
30. 9. 2012
Ing. Roman
Longauer,
CSc.

TU Zvolen Ing. B. Maňkovská, DrSc.

Udelenie
1. 9. 1998
PhD.
31. 8. 2003
27. 11. 2008
Udelenie
1. 9. 1998
PhD.
31. 8. 2003
6. 3. 2008
1. 10. 2001
30. 9. 2006

TU Zvolen doc. Ing. E. Križová, PhD.

41-15-9
technika a mechanizácia Racionalizácia výchovných ťažieb
TU Zvolen Ing. M. Stanovský, CSc.
s využitím viacoperačných strojov
poľnohosp. a les.
výroby
Testy potomstiev smrekovca
41-39-9
opadavého zo semenných sadov
TU Zvolen prof. Ing. L. Paule, PhD.
genetika lesných drevín
a uznaných porastov
Moderné metódy v boji
41-97-9
s lykožrútom severským (Ips
TU Zvolen prof. Ing. J. Novotný, CSc.
ochrana rastlín
duplicatus)

Poznámka

1. 10. 2004
30. 9. 2009

TU Zvolen doc. Ing. M. Kodrík, CSc.

Šľachtiteľské aspekty hybridizácie
TU Zvolen doc. Ing. D. Gömöry, CSc.
v rámci druhu Pinus nigra
Vplyv ozónu na vybrané lesné
dreviny v oblasti horských lesov
Slovenska
Metodika vyhodnotenia jednotiek
lesníckej typológie z hľadiska ich
uplatnenia v rámcovom plánovaní

Konzultant

doc. Ing. Igor
Štefančík,
CSc.

1. 10. 2003
30. 9. 2008

Ing. Roman
Longauer,
CSc.

1. 9. 1998
31. 8. 2003
1. 10. 2004
30.09.2009
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A ZAHRANIČNÉ STYKY

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen a Národné lesnícke centrum –
Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
•

Názov: Lesy a lesníctvo – riziká, výzvy, riešenia/Forests and Forestry – Risks,
Challenges, Solutions (Jubilejná medzinárodná vedecká konferencia)
Termín:
2. – 4. september 2008
Miesto konania: Zvolen
Pri príležitosti 110. výročia založenia prvej lesníckej výskumnej inštitúcie na Slovensku
a 30. výročia existencie celoživotného vzdelávania zorganizovalo Národné lesnícke centrum
so sídlom vo Zvolene jubilejnú medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Lesy a
lesníctvo – riziká, výzvy, riešenia. Konferencia, ktorá sa konala v dňoch 2. až 4. septembra
2008 v priestoroch auly Technickej univerzity vo Zvolene získala status „EFI associated
event“. Cieľom podujatia bolo prezentovať výsledky výskumu NLC – Lesníckeho
výskumného ústavu Zvolen dosiahnuté počas existencie lesníckeho výskumu na Slovensku a
výsledky NLC – Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen v rámci celoživotného
vzdelávania v lesníctve na Slovensku.
Podujatie podporilo Ministerstvo pôdohospodárstva SR a Banskobystrický samosprávny
kraj, zúčastnilo sa ho približne 200 účastníkov z 12 krajín Európy: Česká republika, Belgicko,
Bielorusko, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Poľsko,
Rakúsko, Srbsko, Slovensko. Počas slávnostného ceremoniálu boli ocenené osobnosti a
organizácie, ktoré sa zaslúžili o dlhodobý rozvoj lesníctva. Riaditeľ Európskeho lesníckeho
ústavu (EFI), ktorého členom je LVÚ Zvolen od roku 1993 sa medzinárodnej konferencie
osobne zúčastnil s prednáškou o koordinácii európskych vedeckých aktivít a podpore vedy a
vzdelávania. Významnými zahraničnými účastníkmi podujatia bol výkonný riaditeľ IUFRO
(Medzinárodný zväz lesníckych výskumných organizácií) vo Viedni pán Peter Mayer (LVÚ
Zvolen je členom IUFRO od roku 1903), predstavitelia Regionálneho úradu FAO pre strednú
a východnú Európu pán Volker Sasse a Hubert Inhaizer a zástupca generálneho riaditeľstva
Európskej komisie pre výskum pán Thomasz Oszako, ktorý predstavil perspektívy lesníckeho
výskumu v rámci 7. rámcového programu.
Vedecká konferencia mala dve sekcie: Lesnícka veda a výskum a Celoživotné
vzdelávanie a práca s verejnosťou v lesníctve. V rámci konferencie sa uskutočnili odborné
exkurzie do Vysokých Tatier a Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Aktivity v rámci Spojenej siete expertov FAO/UNECE/ILO pre implementáciu trvalo
udržateľného lesného hospodárstva
Zamestnanci NLC – ÚLPV Zvolen sa zúčastnili na II. medzinárodnej konferencii
lesníckych vzdelávacích centier, ktorá sa konala 19. – 21. novembra 2008 vo švajčiarskom
Lyss pod záštitou Spojenej siete expertov FAO/UNECE/ILO pre implementáciu trvalo
udržateľného lesného hospodárstva. Dôvodom účasti na konferencii bolo predstaviť Národné
lesnícke centrum a odborné lesnícke vzdelávanie na Slovensku, získať nové kontakty
v zahraničí a následne sa zapojiť do hlavných okruhov spolupráce na európskej úrovni.
Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia odborného lesníckeho vzdelávania z 18 krajín.
Okrem získaných nových kontaktov a prezentácie NLC, sa NLC – ÚLPV Zvolen zapojil
do projektu prípravy jednotného európskeho štandardu pre certifikáciu operátorov
motorových píl.
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Aktivity v rámci siete komunikátorov UNECE/FAO v lesníctve
UNECE/FAO Forest Communicators' Network (FCN) bola založená v októbri 2000.
V kontexte spolupráce s FCN sa uskutočnili nasledujúce zahraničné pracovné cesty:
• Názov: FCN Meeting – Forest Communicators Network (UNECE/FAO)
Usporiadateľ: Basque Government and the Forest Services, UNECE/FAO
Termín: 13. – 15. máj 2008
Miesto konania: Bilbao, Španielsko
Forma účasti: prezentácia projektu Lesnícke dni na Slovensku
• Názov: Účasť a prezentácia na 3. európskom zhromaždení lesných pedagógov (3rd
European Forest Pedagogics Convention)
Usporiadateľ: Forest Discovery Centre Burfelt v Lultzhausene
Termín: 11. – 14. jún 2008
Miesto konania: Lultzhausen, Luxembursko
Forma účasti: prezentácia národných podujatí
• Názov: Meeting of the European Network Forest Pedagogics a Sub Group of the
Forest Communicators Network (FCN)
Usporiadateľ: Forest Communicators Network (FCN)
Termín: 10. – 12. september 2008
Miesto konania: Mníchov, Nemecko
Forma účasti: pracovné rokovanie
Zástupcovia NLC sa stali členmi vytvorenej podskupiny zameranej na lesnú pedagogiku
(Sub-group – Forest Related Environmental Education) vytvorenej v rámci UNECE/FAO
Forest Communicators' Network (FCN).
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
Názov projektu:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedná riešiteľka:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Budovanie kapacít súkromného sektora pre trvalo udržateľné
obhospodarovanie lesov v Srbskej republike
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Zuzana Kmeťová
2006 – 2008
676 tis. Sk (22,4 tis. €)
685 tis. Sk (22,7 tis. €)

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 bolo 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 bolo 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. V rámci implementácie projektu sa
podarilo zrealizovať všetky plánované aktivity a výstupy na vysokej odbornej úrovni. Projekt
bol ukončený vypracovaním záverečnej správy v apríli 2008.
Hlavné zrealizované výstupy:
− modelové stanovy združenia súkromných vlastníkov lesov v srbskom jazyku;
− Centrum pre trvalo udržateľný rozvoj Kamena Gora (kapacitná a inštitucionálna podpora
pri založení a prevádzkovaní centra);
− kompletná rámcová metodika plánovania v lesoch súkromných vlastníkov v srbskom
jazyku (plne využiteľná aj pre územie štátnych lesov);
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− pilotný lesný hospodársky plán pokrývajúci 1 879 ha súkromných lesov v pilotnom území
Prijepolje (vrátane mapových podkladov a výpisov hospodárskych opatrení pre vlastníkov
lesov);
− plne funkčné poradenské centrum pre súkromných vlastníkov lesov (National Ecological
– Forest Advisory Centre) vytvorené ako samostatná organizačná jednotka Lesníckeho
inštitútu v Belehrade;
− informačné materiály o výsledkoch a skúsenostiach s implementáciou projektu (slovenská
a anglická verzia);
− odborný článok publikovaný v časopise Les/Lesokruhy;
− prezentačný seminár o výsledkoch projektu (Zvolen október 2008).
10.1 Medzinárodná spolupráca a úlohy vyplývajúce z členstva v medzinárodných
organizáciách
Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Medzinárodná spolupráca a úlohy vyplývajúce z členstva
v medzinárodných organizáciách
NLC – GR Zvolen
prof. Ing. Július Novotný, CSc., Ing. Mikuláš Černota
1. 1. 2008 – 31. 12. 2008
1 480 tis. Sk (49,1 tis. €)
1 487 tis. Sk (49,4 tis. €)

Hlavným cieľom je zabezpečovanie úloh určených rezortu pôdohospodárstva, časť
lesné hospodárstvo v oblasti medzinárodných aktivít a medzinárodnej spolupráce,
s osobitným zameraním na úlohy vyplývajúce z členstva v Európskej únii a úloh viazaných
k ťažiskovým medzinárodným inštitúciám či aktivitám ako sú MCPFE, UNFF, FAO, UNECE
TC, Európska komisia, TBFRA, EUROSTAT, IUFRO, EFI, COST a pod.
V priebehu roka 2008 boli priebežne zabezpečované nasledovné úlohy:
− Zastupovanie Slovenskej republiky na rokovaní národných koordinátorov a expertov
pre Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe (MCPFE);
− Účasť a vyžiadaná prednáška za Slovenskú republiku na workshope FAO/UNECE:
„Príspevok lesníctva do rozvoja východnej Európy a krajín strednej Ázie“;
− Zastupovanie Slovenskej republiky na zasadnutiach Riadiaceho výboru (GCC)
Ministerských konferencií o ochrane lesov v Európe (MCPFE);
− Zabezpečovanie úloh súvisiacich s členstvom Slovenska v EFI a jeho regionálnych
centrách a príprava nového regionálneho centra EFI RO Central and Eastern Europe;
− Tvorba koncepčných materiálov v procese Ministerských konferencií o ochrane lesov
v Európe týkajúcich sa implementácie Varšavskej deklarácie a rezolúcií do podmienok
Slovenskej republiky;
− Účasť na zasadnutí pre elaboráciu pan-európskych smerníc pre zalesňovanie v spolupráci
s PEBLDS v kontexte Dohovoru OSN o klimatickej zmene;
− Implementácia záverov z medzinárodného dialógu o lesníckej politike v podmienkach
Slovenska a priestore EÚ;
− Účasť na spoločnom workshope UNFF a MCPFE “Lesy v meniacom sa prostredí” v Koli
vo Fínsku, kde bola riešená problematika vplyvu klimatickej zmeny a možnosti adaptácie
lesných ekosystémov v globálnom meradle;
− Zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodných lesníckych aktivitách s osobitným
zameraním na Európsku hospodársku komisiu OSN a jej Drevársky výbor (Timber
Committee);
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− Priebežné zabezpečovanie úloh súvisiacich s prípravou, resp. realizáciou výskumných
programov EÚ a účasť na súvisiacich rokovaniach (najmä na príprave projektov
Siedmeho rámcového programu EÚ, Forest Technology Platform, COST Programme a
podpora programov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR);
− Spracovanie medzinárodnej korešpondencie v rámci podujatí organizovaných NLC,
príprava podkladov pre štatistické výkazníctvo na úrovni výboru FAO pre lesnícku
štatistiku;
− Zastupovanie Slovenska na rokovaní členov Hlavného riadiaceho výboru (GCC)
Konferencií ministrov o ochrane lesov v Európe (MCPFE) – pracovná skupina
pre prípravu postupu zabezpečenia právnej záväznosti pre lesy Európy;
− Rokovania a príprava agendy pre plánovaný workshop FAO v SR “Politické možnosti
pre oblasti postihnuté kalamitami”;
− Účasť členov hlavného riadiaceho výboru Ministerských konferencií o ochrane lesov
v Európe na zasadnutí kanadskej iniciatívy o právne záväznom nástroji pre lesy na
globálnej úrovni;
− Účasť člena tímu špecialistov FAO pre trh a marketing s lesnými produktmi v Ríme;
− Zastupovanie SR na 30. zasadnutí pracovnej skupiny FAO/EMK/OSN pre lesnícku
ekonomiku a štatistiku;
− Príprava podkladov, zabezpečenie a organizácia medzinárodnej konferencie
k 110. výročiu NLC – LVÚ Zvolen s účasťou zahraničných reprezentantov.
Kľúčový užívatelia úlohy:
− Ministerstvo pôdohospodárstva SR – sekcia lesnícka;
− Štátna správa LH;
− Štátne a neštátne lesnícke subjekty.
10.2 Prehľad o vedeckých a odborných podujatiach NLC s medzinárodnou účasťou
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
• Názov: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2008
(medzinárodný odborný seminár)
Termín: 11. – 12. jún 2008
Miesto konania: Liptovský Ján
Počet účastníkov: 110 účastníkov, prednášajúci z Nemecka, Českej republiky, Poľska
Cieľ podujatia:
Oboznámiť účastníkov s novými informáciami z lesného škôlkarstva,
semenárstva a umelej obnovy lesa so zameraním na hynutie smrečín a
spôsoby riešenia v SR a okolitých krajinách, možnosti financovania
riešenej problematiky z fondov EÚ.
• Názov: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2008 (medzinárodný odborný seminár)
Termín: 17. – 18. apríl 2008
Miesto konania: Nový Smokovec
Počet účastníkov: 192 účastníkov, aktívne sa zúčastnili špecialisti na ochranu lesa
z Poľska, Česka a USA
Cieľ podujatia:
Oboznámiť účastníkov s aktuálnymi problémami v ochrane lesa,
účastníkom bol pri prezentácii odovzdaný zborník referátov
zo seminára s 22 referátmi (ISBN 978-80-8093-040-0).
• Názov: Medzinárodné stretnutie pracovnej skupiny IUFRO o ochrane lesa v Tatrách
(Working Party 7.03.10 Methodology of Forest Insects and Disease Survey
in Central Europe – Metodológia zisťovania lesného hmyzu a ochorení v strednej
Európe)
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Termín: 15. – 19. september 2008
Miesto konania: Štrbské Pleso
Počet účastníkov: 68 registrovaných účastníkov z 18 krajín sveta (Rakúsko, Kanada,
Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Taliansko, Litva,
Poľsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Švédsko, Švajčiarsko,
Turecko, Ukrajina a USA)
Cieľ podujatia:
Konferencia mala pracovný názov Insects and Fungi in Storm Areas
(Hmyz a huby v kalamitných územiach). Hlavnými témami konferencie
boli metódy dohľadu a obrany pred hmyzími a hubovými škodcami
v územiach poškodených vetrom a v ich okolí, prirodzená dynamika
hmyzu a húb v kalamitných územiach, obranné opatrenia aplikované
v prírodných rezerváciách a informácie o výskyte a rozšírení škodcov a
ochorení lesných drevín.
V priebehu 2 rokovacích dní odznelo 25 odborných referátov a bolo vystavených
39 posterov.
• Názov: Projekt REG – TRANSEKT (medzinárodný seminár)
Termín: 21. – 22. apríl 2008
Miesto konania: Zvolen
Počet účastníkov: 21 účastníkov z Nemecka, Poľska, Čiech, okrem pracovníkov NLC
(NLC – LVÚ Zvolen, NLC – ÚLZI Zvolen) aj zástupcovia zo SAŽP
(Prešov, Banská Bystrica), SAV (ÚEL Zvolen, UKP Nitra), TU
vo Zvolene a mestského úradu Zvolen
Cieľ podujatia:
Analyzovať s účastníkmi potrebu podpory manažmentu v priestorovom
plánovaní a hospodárení, idey o ideálnej podpore, limitujúce faktory a
rámcové podmienky, otestovať a zhodnotiť existujúce podporné
nástroje v manažmente a plánovaní, získať nápady o možnom
marketingovom potenciáli takýchto systémov.
• Názov: 10. medzinárodné stretnutie žien lesníčiek (medzinárodné odborné semináre)
Termín: 25. – 30. máj 2008
Miesto konania: Trenčín (Lesníctvo účastníckych krajín), Želiezovce (Zvýšenie
zamestnanosti žien diverzifikáciou činností)
Počet účastníkov: 30 účastníkov z krajín: Srbsko, Nemecko, Česká republika, Slovensko,
Rumunsko, Čierna Hora
Cieľ podujatia:
Výmena skúseností o lesníctve účastníckych krajín, základné údaje,
organizačné schémy riadenia lesného hospodárstva, systémy
zamestnávania odborných zamestnancov, prezentácia príkladov dobrej
praxe SR v rámci diverzifikácie činností lesníctva, vzdelávanie a
odborné obhospodarovanie v národných parkoch, výmena skúseností
o možnostiach zamestnávania na vidieku SR a v účastníckych
krajinách.
Podujatie sa zorganizovalo v spolupráci so Slovenskou lesníckou komorou a bolo spojené
so študijnými exkurziami a seminármi.
• Názov: Žena – lesníčka a jej uplatnenie vo vidieckych oblastiach (medzinárodný odborný
seminár)
Termín: 29. máj 2008
Miesto konania: NLC, Zvolen
Počet účastníkov: 73 účastníkov z krajín: Srbsko, Nemecko, Česká republika, Slovensko,
Rumunsko, Čierna Hora
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Cieľ podujatia:

Výmena skúseností o vzdelávaní a uplatnení lesníčiek na pracovných
pozíciách v účastníckych krajinách a výmena skúseností o činnosti
mimovládnych organizácií v oblasti presadzovania lesníčiek
v účastníckych krajinách.

• Názov: CECILIA pracovné stretnutie (CECILIA Working meeting)
Termín: 25. – 27. november 2008
Miesto konania: Dunajská Streda
Počet účastníkov: 40 účastníkov z krajín: Česká republika, Bulharsko, Grécko, Maďarsko,
Moldavsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko,
Švajčiarsko, Taliansko
Cieľ podujatia:
Výmena skúseností a prezentácia výsledkov v rámci medzinárodného
pracovného stretnutia k riešeniu výskumného projektu 6. rámcového
programu EÚ s názvom CECILIA.
• Názov: Hynutie smrečín v oblasti Beskýd (Spruce forest decline in the Beskydy mountains
– medzinárodné poľsko-česko-slovenské pracovné stretnutie)
Termín: 3. – 5. december 2008
Miesto konania: Oravská Polhora
Počet účastníkov: 40 účastníkov z krajín: Česká republika, Poľsko, Slovensko
Cieľ podujatia:
Prezentácia výsledkov a výmena aktuálnych poznatkov v problematike
hynutia smrečín v oblasti Beskýd pri príležitosti ukončenia riešenia
projektu financovaného lesníckou sekciou MP SR.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
• Názov: Celoživotné vzdelávanie v lesníctve (bilaterálny slovensko-fínsky odborný seminár)
Termín: 11. apríl 2008
Miesto konania: Zvolen
Počet účastníkov: 15 účastníkov (zástupcovia MP SR, stredných lesníckych učilíšť a
stredných lesníckych škôl)
Cieľ podujatia:
Výmena skúseností s novými trendmi v odbornom lesníckom
vzdelávaní (napr. uznávanie neformálneho a informálneho vzdelávania,
kreditný systém na stredných školách a pod.) a návrhy ďalšej
spolupráce. Súčasťou zahraničnej návštevy bola aj exkurzia
do Vysokých Tatier organizovaná spolu so Štátnymi lesmi TANAP-u.
• Názov: Lesy a lesníctvo – riziká výzvy a riešenia (medzinárodná konferencia, sekcia
„Celoživotné vzdelávanie a práca s verejnosťou v LH“)
Termín: 3. – 4. september 2008
Miesto konania: Zvolen
Počet účastníkov: 35 účastníkov z 8 krajín
Cieľ podujatia:
Získať kontakty pre ďalšiu spoluprácu. Spolu bolo prezentovaných
13 príspevkov, z toho 6 zo zahraničia. Súčasťou konferencie bola
exkurzia do Lesníckeho skanzenu vo Vydrove.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
• Názov: Lesnícka typológia a zisťovanie stavu lesa vo väzbe na trvalo udržateľné
obhospodarovanie lesov (odborný seminár so zahraničnou účasťou)
Termín: 2. – 3. december 2008
Miesto konania: Zvolen
Počet účastníkov: 65 účastníkov
Cieľ podujatia:
Výmena odborných poznatkov v problematike lesníckej typológie a
zisťovaní stavu lesa. Prezentovaných bolo 26 príspevkov a 5 posterov.
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10.3 Zahraničné pracovné cesty
Prehľad o zahraničných pobytoch zamestnancov NLC
Tabuľka 10.1
Počet
zamestnancov

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
človekodní

3
21
36
65
2

333
255
279
285
5

41

160

12
180

49
1 366

Prehľad o pobytoch zahraničných zamestnancov na NLC
Tabuľka 10.2
Počet
zamestnancov

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
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
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Počet
človekodní

6

66
11

277

802

285

879

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2008

Prehľad o smerovaní zahraničných pobytov zamestnancov NLC podľa krajín
Tabuľka 10.3
Krajina
Belgicko
Bulharsko
Cyprus
Česká republika
Dánsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Holandsko
Island
Írsko
Litva
Luxembursko
Maďarsko
Nemecko
Nórsko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko
Slovinsko
Srbsko
Škótsko
Španielsko
Švajčiarsko
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Počet
zamestnancov

Počet
človekodní

6
7
2
63
1
1
8
2
2
3
3
1
2
16
25
6
8
3
22
6
2
3
1
9
6

16
33
12
250
4
5
48
10
10
21
14
5
8
36
103
35
24
18
88
24
10
42
5
50
38

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2008

Prehľad o vysielajúcich krajinách zahraničných hostí
Tabuľka 10.4
Krajina

Počet zahraničných hostí
2
3
90
15
5
2
5
2
2
3
2
11
2
27
1
29
13
20
2
36
3
1
5
1
1
1
285

Belgicko
Bulharsko
Česká republika
Čierna Hora
Fínsko
Grécko
Chorvátsko
Kanada
Litva
Lotyšsko
Luxembursko
Maďarsko
Moldavsko
Nemecko
Nový Zéland
Poľsko
Rakúsko
Rumunsko
Rusko
Srbsko
Švajčiarsko
Švédsko
Taliansko
Turecko
Ukrajina
USA
SPOLU
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Prehľad o zahraničných cestách zamestnancov NLC
Poradové
Meno
číslo
1/08
Oravec Milan
Rizman Ivor
Hatala Norbert
3/08
Fulier Pavol
Flachbart Viliam
Vladovič Jozef
4/08
Máliš František
5/08
Priwitzer Tibor
5a/08
Konôpka Milan
6/08
Sarvaš Milan
Rizman Ivor
7/08
Sarvašová Zuzana
Pôbiš Ivan
8/08
Cibula Róbert
9/08
10/08
11/08
12/08
13/08
13a/08
14/08

Hlásny Tomáš
Longauer Roman
Foffová Elena
Pavlenda Pavel
Bošeľa Michal
Pavlenda Pavel
Priwitzer Tibor
Konôpka Milan
Hlásny Tomáš
Hlavčová Kamila
Šiška Bernard

Štát
Rakúsko

Tabuľka 10.5
Dátum
16. 1. – 19. 1. 2008

Účel zahraničnej pracovnej cesty
Konferencia o biomase

Česká republika

4. 2. – 6. 2. 2008

Prednesenie referátov na 10. seminári lesníckych typológov

Česká republika

4. 2. – 6. 2. 2008

Účasť na odbornom seminári, prednesenie referátu

Taliansko
Rakúsko
Rakúsko

20. 1. – 22. 1. 2008
20. 1. – 22. 1. 2008
14. 1. – 15. 1. 2008

Účasť na pracovnom stretnutí riešiteľov projektu MASCAREF
Odvoz/dovoz na letisko/z letiska
Akčný plán EÚ pre lesníctvo
Prezentácia NLC na úvodnom stretnutí partnerov projektu REGTRANSEKT

Nemecko

17. 1. – 18. 1. 2008

Česká republika

28. 1. – 30. 1. 2008

Účasť na sympóziu „GIS Ostrava 2008“

Česká republika

28. 1. – 30. 1. 2008

Moderovanie sekcie Časopriestorové modelovanie a simulácie v GIS
a prednesenie úvodného referátu

Španielsko

24. 2. – 1. 3. 2008

Účasť na 2 po sebe nasledujúcich pracovných stretnutiach projektu
6. RP EÚ TREEBREEDEX

Rakúsko
Česká republika

24. 8. – 29. 8. 2008
4. 2. – 6. 2. 2008

Pôdoznalecký kongres organizovaný ESCCC
Uplatnenie lesníckej typológie v NIML SR

Turecko

10. 3. – 14. 3. 2008

COST workshop

Rakúsko

10. 3., 14. 3. 2008

Odvoz/dovoz na letisko/z letiska

Maďarsko

6. 2. – 8. 2. 2008

Aktívna účasť na pracovnom stretnutí k projektu CECILIA
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Poradové
číslo
15/08
16/08
17/08

18/08

19/08
20/08

Meno
Longauer Roman
Foffová Elena
Bartko Martin
Csóka Ondrej
Bartko Martin
Csóka Ondrej
Rizman Ivor
Morong Igor
Halvoň Ľuboš
Dobias Jozef
Krupová Dana
Ďurkovičová Jana
Lováni Emil
Novotný Július
Toma Pavol

Štát
Srbsko

Dátum
12. 2. – 13. 2. 2008

Účel zahraničnej pracovnej cesty
Pracovné stretnutie riešiteľov projektu

Maďarsko

8. 2. – 8. 2. 2008

Nová rajonizácia topoľov a vŕb – jednanie

Maďarsko

12. 2. – 12. 2. 2008

Nová rajonizácia topoľov a vŕb – jednanie

Nemecko

3. 3. – 4. 3. 2008

Účasť na seminári

Česká republika

13. 2. – 13. 2. 2008

Účasť na výstave

Nórsko

11. 3. – 14. 3. 2008

Zastupovanie Slovenska na rokovaní hlavného riadiaceho výboru
(GCC) Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe
Oboznámenie sa s metodikami monitoringu biotopov a druhov
NATURA 2000 v ČR v súvislosti s pripravovanými projektmi zo ŠF
MŽ
Prednesenie referátu Posilňovanie Gender mainstreamingu
vo vidieckych podnikoch v podmienkach SR

21/08

Rizman Ivor

Česká republika

26. 2. – 28. 2. 2008

22/08

Petrášová Viera

Česká republika

6. 3. – 8. 3. 2008

23/08

Ďurkovičová Jana

Rakúsko

28. 2. – 28. 2. 2008

24/08

Moravčík Martin

Taliansko

2. 3. – 8. 3. 2008

24a/08

Ferko Peter
Pavlenda Pavel
Stančíková Anna

Rakúsko

2. 3., 8. 3. 2008

Taliansko

15. 4. – 20. 4. 2008

14. míting Expertného panelu pre lesné pôdy

Litva

16. 5. – 20. 5. 2008

3. stretnutie krajín zúčastnených na riešení medzinárodného VTP
zo 6. RP EÚ

25/08
26/08

Kunca Andrej

Demonštrácia prístroja atómového emisného spektrometra
s induktívne viazanou plazmou
Účasť na technickom mítingu národných korešpondentov pre globálne
hodnotenie lesných zdrojov
Odvoz/dovoz na letisko/z letiska
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Poradové
číslo

Meno

Štát

Dátum

Účel zahraničnej pracovnej cesty

27/08

Kunca Andrej

Taliansko

4. 11. – 8. 11. 2008

4. stretnutie krajín zúčastnených na riešení medzinárodného VTP
zo 6. RP EÚ

28/08
28a/08

Taliansko
Rakúsko

15. 4. – 18. 4. 2008
15. 4., 18. 4. 2008

Účasť na 4. pracovnom stretnutí Akcie COST E 52
Odvoz/dovoz na letisko/z letiska

Česká republika

18. 3. – 20. 3. 2008

Rokovanie s FLD ČZU o spolupráci

Česká republika
Česká republika

22. 4. – 25. 4. 2008
19. 3. – 21. 3. 2008

Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii, prednesenie referátu
Zabezpečenie zmluvnej spolupráce na rok 2008

Česká republika

26. 3. – 27. 3. 2008

Účasť na medzinárodnom seminári, prednesenie referátu

33/08

Priwitzer Tibor
Konôpka Milan
Zúbrik Milan
Vakula Jozef
Čaboun Vladimír
Oravec Milan
Kunca Andrej
Leontovyč Roman
Sitková Zuzana

Česká republika

22. 4. – 24. 4. 2008

Účasť na medzinárodnej konferencii, prezentácia posteru

34/08

Svitok Roman

Švajčiarsko

1. 4. – 4. 4. 2008

30. zasadnutie pracovnej skupiny pre lesnícku ekonomiku a štatistiku
FAO/EHK

35/08

Leontovyč Roman
Longauer Roman
Štefančík Igor

Česká republika

8. 4. – 9. 4. 2008

Účasť na seminári LOS ČR, prednesenie referátu

Taliansko

7. 5. – 11. 5. 2008

Účasť na stretnutí COST E-42, pracovné stretnutie

29/08
30/08
31/08
32/08

36/08
37/08

Longauer Roman

Nórsko

19. 5. – 23. 5. 2008

Účasť na pravidelnom dvojročnom pracovnom stretnutí národných
zástupcov programu EUFORGEN

38/08

Longauer Roman
Zúbrik Milan
Kriššáková Ingríd

Francúzsko

7. 4. – 11. 4. 2008

Účasť na pracovnom stretnutí projektu EÚ EUFGIS

Slovinsko

18. 5. – 21. 5. 2008

Zrušená
Účasť na strategickom mítingu COST-u a rokovanie
o medzinárodnom projekte

39/08
40/08

Pavlendová Hana

Rakúsko

6. 4. – 10. 4. 2008

41/08

Kaštier Peter
Bartko Martin

Česká republika

28. 5. – 29. 5. 2008

Rakúsko

31. 3. – 31. 3. 2008

42/08

Csóka Ondrej

Účasť na odbornom seminári
Výmena reprodukčného materiálu (odrezkov) Populus sp. a Salix sp.
Pre založenie modelových plôch energetických drevín na území SR
a Rakúska
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Poradové
číslo

Meno

Štát

Dátum

Zastupovanie Slovenska na rokovaní členov Hlavného riadiaceho
výboru (GCC) Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe
(MCPFE) – pracovná skupina pre prípravu postupu zabezpečenia
právnej záväznosti MCPFE
Účasť na odbornom seminári 80 let od založení Vogtovy obory
na Děčínském Sněžníku a vliv výživy na kvalitu jelení zvěře
Študijný pobyt na Švédskej univerzite pôdohospodárskych vied,
Katedra Lesných produktov v Uppsale

43/08

Novotný Július

Rakúsko

44/08

Bučko Jozef

Česká republika

28. 5. – 29. 5. 2008

45/08

Černota Mikuláš

Švédsko

1. 4. – 30. 4. 2008

Švédsko

12. 4. – 15. 4. 2008

Pracovné stretnutie projektového tímu – projekt EÚ Leonardo da
Vinci „LANSAWOOD“

Cyprus

24. 5. – 29. 5. 2008

24. Task Force Meeting programu ICP Forests

Bulharsko

20. 5. – 24. 5. 2008

COST E47 – Management and Research Committee meeting –
rokovanie

Maďarsko

8. 4. – 8. 4. 2008

Poľsko
Španielsko

16. 4. – 16. 4. 2008
12. 5. – 16. 5. 2008

Príprava projektu Interreg
Účasť a príspevok na konferencii

Bulharsko

21. 5. – 24. 5. 2008

Aktívna účasť na pracovnom stretnutí projektu CECILIA, prednesenie
referátu

Bulharsko

20. 5. – 24. 5. 2008

Aktívna účasť na pracovnom stretnutí projektu CECILIA

Česká republika

18. 5. – 21. 5. 2008

Aktívna účasť na stretnutí CONFOREST, prednesenie referátu

46/08
47/2008
48/2008
49/2008
50/08
51/08
52/08
53/08

54/08

Sélešová Dagmar
Paluš Hubert
Priwitzer Tibor
Pavlenda Pavel
Sarvaš Milan
Priwitzer Tibor
Longauerová Valéria
Oravec Milan
Bartko Martin
Vančo Michal
Marušáková Ľudmila
Hlásny Tomáš
Sitková Zuzana
Baláž Peter
Šiška Bernard
Hlásny Tomáš
Jankovič Jaroslav
Štefančík Igor
Kulla Ladislav
Sitková Zuzana

1. 4. – 3. 4. 2008

Účel zahraničnej pracovnej cesty

Jednanie o postupoch pestovania osiky zo semena v podmienkach MR
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Poradové
číslo

Meno

Štát

Dátum

Účel zahraničnej pracovnej cesty

55/08

Novotný Július

Nórsko

6. 5. – 9. 5. 2008

Zastupovanie Slovenskej republiky na rokovaní národných
koordinátorov a expertov pre konferencie ministrov o ochrane lesov
v Európe

56/08

Černota Mikuláš

Nórsko

6. 5. – 9. 5. 2008

Účasť na expertnom zasadnutí procesu ministerských konferencií
o ochrane lesov v Európe

57/08

Petrášová Viera
Kovalčík Miroslav

Rakúsko

28. 4. – 30. 4. 2008

Účasť na prípravnom stretnutí nového projektu INTERREG IVC

58/08

Moravčík Martin

Švajčiarsko

27. 4. – 1. 5. 2008

Účasť na mimoriadnom zasadnutí Drevárskeho výboru EHK OSN
a Európskej lesníckej komisie FAO

58a/08

Ferko Peter
Čaboun Vladimír
Štefančík Igor
Tučeková Anna
Halák Alexander

Rakúsko

27. 4., 1. 5. 2008

Odvoz/dovoz na letisko/z letiska

Belgicko

26. 5. – 28. 5. 2008

Rokovanie riadiaceho výboru COST Action FP 0703

Česká republika

22. 5. – 22. 5. 2008

Prednesenie vyžiadaného príspevku na medzinárodnej konferencii

Česká republika

12. 5. – 13. 5. 2008

Nemecko

8. 6. – 10. 6. 2008

59/08
60/08
61/08
62/08

Ďurkovič Július
Ďurkovičová Jana
Krupová Dana

Účasť na zasadnutí ekonomickej komisie České akademie
zemědělských věd
1. stretnutie vedúcich laboratórií a manažérov kvality – výmena
skúseností v laboratórnej praxi s dôrazom na zvýšenie kvality
dosahovaných výsledkov v programe BioSoil
Odvoz/dovoz na letisko/z letiska
Odvoz/dovoz na letisko/z letiska

62a/08
62a/08

Trangoš Tibor
Konôpka Milan

Rakúsko
Rakúsko

8. 6. – 8. 6. 2008
10. 6. – 10. 6. 2008

63/08

Tutka Jozef

Česká republika

12. 5. – 13. 5. 2008

Účasť na jarnom zasadaní ekonomickej komisie odboru lesného
hospodárstva České akademie zemědělských věd

64/08

Ivanič Ľuboš
Foffová Elena
Longauer Roman
Jankovič Jaroslav
Moravčík Martin

Rakúsko

16. 5., 20. 5. 2008

Odvoz/dovoz na letisko/z letiska

Holandsko

2. 6. – 6. 6. 2008

Účasť na výročnom stretnutí projektu TREEBREEDEX

8. 5. – 9. 5. 2008
25. 5. – 28. 5. 2008

Účasť na COST Action
Pracovné stretnutie Tímu špecialistov EHK OSN/FAO

65/08
66/08
67/08

Rakúsko
Rakúsko
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Poradové
číslo

Meno

68a/08
68a/08

Moravčík Martin
Čaboun Vladimír
Priwitzer Tibor
Konôpka Milan
Trangoš Tibor

69/08

Sarvašová Zuzana

68/08

70/08
71/08
72/08
73/08

Kovalčík Miroslav
Petrášová Viera
Zúbrik Milan
Réh Roman
Mecko Julián
Nociar Vladimír

Štát
Portugalsko

Dátum
3. 6. – 8. 6. 2008

Rakúsko
Rakúsko

3. 6. – 3. 6. 2008
10. 6. – 10. 6. 2008

Škótsko

10. 6. – 14. 6. 2008

Česká republika

12. 5. – 13. 5. 2008

Maďarsko
Taliansko

16. 5. – 16. 5. 2008
1. 6. – 4. 6. 2008

Česká republika

4. 6. – 5. 6. 2008

74/08

Jankovič Jaroslav

Nemecko

25. 5. – 30. 5. 2008

74a/08

Rudinský Marek
Ďurkovičová Jana

Rakúsko

25. 5., 30. 5. 2008

Česká republika

20. 5. – 21. 5. 2008

75/08

Krupová Dana

76/08

Pavlenda Pavel

Dánsko

18. 6. – 21. 6. 2008

77/08

Ferko Peter

Rakúsko

27. 5. – 27. 5. 2008

78/08

Novotný Július

USA

20. 6. – 25. 6. 2008

Luxembursko

11. 6. – 14. 6. 2008

Rakúsko

11. 6. – 14. 6. 2008

79/08
79a/08

Marušáková Ľudmila
Melcerová Andrea
Čarný Štefan
Rudinský Marek

Účel zahraničnej pracovnej cesty
Účasť na COST Akcii, E43
Odvoz/dovoz na letisko/z letiska
Odvoz/dovoz na letisko/z letiska
8. stretnutie PC EFI Innoforce a 5. spoločné stretnutie výboru
manažmentu a pracovných skupín COST Akcie E51
Účasť na zasadnutí ekonomickej komisie České akademie
zemědělských věd
Zrušená
Účasť na COST E44 – Stratégie spracovania dreva
Účasť na seminári Jaseň – drevina roku 2008, prednesenie referátu
Účasť na 9. zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru
o biologickej diverzite
Odvoz/dovoz na letisko/z letiska
Prehliadka fy Merci a referenčných inštitúcií na výber vhodných
laborat. prístrojov a zariadení pre vypracovanie projektu na renováciu
CLL NLC
COST 639 – Bilancia skleníkových plynov v pôdach v meniacich sa
podmienkach klímy a využívania krajiny
Odvoz/dovoz na letisko/z letiska
Účasť členov hlavného riadiaceho výboru ministerských konferencií
na zasadnutí kanadskej iniciatívy
3. európska konferencia o lesnej pedagogike, prezentovanie činnosti
lesnej pedagogiky na Slovensku na medzinárodnom bazáre lesnej
pedagogiky
Odvoz/dovoz na letisko/z letiska
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Poradové
Meno
číslo
79a/08 Malatinec Jozef
80/08
Zúbrik Milan
81/08
Moravčík Martin
Morong Igor
82/08
Rizman Ivor
Bystrický Roman
Réh Roman
83/08
Zúbrik Milan
Sušková Miriam
Bednárová Dagmar
84/08
Bradovková Vlasta
Debnárová Gabriela
Foffová Elena
85/08
Sitková Zuzana
86/08
Kamenský Martin
87/08
Černota Mikuláš
Prékop Juraj
88/08
Šebeň Vladimír
89/08
Mecko Julián
90/08
Leontovyč Roman
Oravec Milan
91/08
Bartko Martin
Rizman Ivor
Lichý Milan
92/08

Štát

Dátum

Rakúsko
Francúzsko
Francúzsko

11. 6. – 14. 6. 2008
30. 6. – 2. 7. 2008
30. 6. – 3. 7. 2008

Odvoz/dovoz na letisko/z letiska
Účasť na stretnutí európskych lesníckych výskumných inštitúcií
Účasť na stretnutí vedúcich lesníckych výskumných ústavov

Francúzsko

8. 6. – 13. 6. 2008

Študijná cesta za účelom získavania a výmeny skúseností pri využití
nových technológií pre potreby HÚL

Nemecko

18. 6. – 19. 6. 2008

Účasť na Joint Partnering Event for FP7 Projects

Nemecko

24. 6. – 27. 6. 2008

Výmenný pobyt v rámci projektu slovensko-bavorskej spolupráce –
kontrolné postupy a evidencia údajov o LRM v Bavorsku

Švajčiarsko
Česká republika
Rumunsko

7. 9. – 12. 9. 2008
26. 6. – 26. 6. 2008
16. 6. – 20. 6. 2008

23rd IUFRO
Prednesenie odborného referátu
Zrušená

Nemecko

23. 6. – 29. 6. 2008

Účasť na 15. EFOL

Česká republika
Česká republika

26. 6. – 26. 6. 2008
25. 6. – 26. 6. 2008

Účasť na seminári „Pestovanie nepôvodných drevín“
Účasť na obhajobe dizertačnej prace

Maďarsko

17. 6. – 17. 6. 2008

Pestovné spôsoby osiky v MR

Česká republika

25. 6. – 26. 6. 2008

Taliansko
Nórsko

26. 8. – 30. 8. 2008
27. 8. – 3. 9. 2008

Bystrický Roman
93/08
94/08

Pavlendová Hana
Čaboun Vladimír

Účel zahraničnej pracovnej cesty

Získavanie a obnovenie kontaktov s organizáciou rovnakého
charakteru ako NLC–ÚLZI Zvolen, certifikácia lesov, preberanie
a poskytovanie údajov do IS, možnosti vzájomnej účasti
na projektoch, medzinárodná spolupráca obidvoch inštitúcií
Účasť na 9. interkalibračnom kurze
Účasť na záverečnom stretnutí akcie COST E39
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číslo

Meno

Štát

Dátum

Účel zahraničnej pracovnej cesty

Česká republika

20. 7. – 22. 7. 2008

Účasť na školení k spracovaniu klimatických údajov v rámci projektu
CECILIA

Srbsko

15. 7. – 21. 7. 2008

Pracovné stretnutie riešiteľov projektu

97/08

Hlásny Tomáš
Sitková Zuzana
Longauer Roman
Foffová Elena
Oravec Milan

Česká republika

17. 7. – 19. 7. 2008

Plnenie predmetu zmluvy

98/08

Šiška Bernard

Česká republika

20. 7. – 22. 7. 2008

99/08

Sarvaš Milan

Island

7. 9. – 13. 9. 2008

100/08

Baláž Peter
Bucha Tomáš

Švédsko

24. 8. – 31. 8. 2008

101/08

Priwitzer Tibor

Island

7. 9. – 13. 9. 2008

102/08

Longauerová Valéria

Island

7. 9. – 13. 9. 2008

103/08
104/08

Bednárová Dagmar
Tóthová Slávka
Štefančík Igor
Kamenský Martin
Tučeková Anna
Strmeň Slavomír

Nórsko
Španielsko

24. 8. – 29. 8. 2008
28. 9. – 2. 10. 2008

COST E47-Management and Research Committee meeting –
rokovanie
COST E47-Management and Research Committee meeting –
rokovanie
Účasť na pracovnom stretnutí projektu 6. RP EÚ TREEBREEDEX
11. stretnutie expertného panelu pre depozície ICP Forests

Česká republika

8. 9. – 10. 9. 2008

Prednesenie referátov na medzinárodnej vedeckej konferencii

Účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii

95/08
96/08

105/08

106/08

Pavlendová Hana

Česká republika

8. 9. – 11. 9. 2008

107/08

Longauer Roman

Francúzsko

15. 9. – 20. 9. 2008

108/08

Melcerová Andrea

Česká republika

17. 8. – 22. 8. 2008

Účasť na školení k spracovaniu klimatických údajov v rámci projektu
CECILIA
COST E47-Management and Research Committee meeting –
rokovanie
Účasť na konferencii, vystúpenie s referátom + poster

Účasť zástupcu SR na výročnom zasadnutí Schémy OECD pre dohľad
nad lesným reprodukčným materiálom
Študijná cesta, nadstavbový kurz lesnej pedagogiky, prezentácia
systému vzdelávania lesných pedagógov a aktivít lesnej pedagogiky
na Slovensku
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Meno
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Dátum

Pracovné stretnutie organizované Lesníckou fakultou Mendelovej
univerzity Brno k problematike fytokaranténnej huby Dothistoma
septospora a príbuzných druhov

109/08

Foffová Elena

Česká republika

110/08
111/08
112/08
113/08

Rudinský Marek
Černota Mikuláš
Lalkovič Milan
Pajtíková Jana

Rakúsko
Fínsko
Španielsko
Španielsko

7. 9. – 13. 9. 2008
2. 9. – 6. 9. 2008
16. 9. – 20. 9. 2008
16. 9. – 20. 9. 2008

Odvoz/dovoz na letisko/z letiska
Účasť na workshope
Účasť na konferencii FOREST Fires 2008
Účasť na konferencii FOREST Fires 2008

114/08

Sušková Miriam

Francúzsko

16. 9. – 20. 9. 2008

Pracovné stretnutie zástupcov kontrolných úradov pre lesný
reprodukčný materiál v členských štátoch EÚ

115/08

Foffová Elena

Francúzsko

16. 9. – 20. 9. 2008

Pracovné stretnutie zástupcov kontrolných úradov pre lesný
reprodukčný materiál v členských štátoch EÚ

116/08
117/08

Čaboun Vladimír
Jankovič Jaroslav

Taliansko
Taliansko

17. 9. – 21. 9. 2008
17. 9. – 21. 9. 2008

Výročná konferencia EFI
Výročná konferencia EFI

118/08

Černota Mikuláš

Švajčiarsko

22. 8. – 29. 8. 2008

Účasť na medzinárodnej konferencii o katastrofách, pohromách
a rizikách

119/08

Marušáková Ľudmila

Nemecko

10. 9. – 12. 9. 2008

Účasť a príspevok na konferencii

120/08

Černota Mikuláš

Írsko

15. 9. – 18. 9. 2008

Účasť na zasadnutí pre elaboráciu pan-európskych smerníc
pre zalesňovanie v spolupráci s PEBLDS

121/08

Tučeková Anna

Nemecko

27. 8. – 1. 9. 2008

Výmena skúseností v oblasti rodovej politiky v horských oblastiach,
prednesenie referátu o situácii na Slovensku

Nemecko

27. 8. – 1. 9. 2008

Výmena skúseností v oblasti rodovej politiky v horských oblastiach,
prednesenie referátu o situácii na Slovensku

Česká republika

15. 9. – 19. 9. 2008

Prednesenie referátu Aktuálne poznatky v oblasti dopadov
klimatických zmien na lesy a prínosy projektu CECILIA

Rumunsko

15. 9. – 18. 9. 2008

Vyžiadanie prednášky na seminári UNECE

122/08
123/08
124/08

Petrášová Viera
Kovalčík Miroslav
Hlásny Tomáš
Sitková Zuzana
Svitok Roman
Oravec Milan

1. 9. – 5. 9. 2008

Účel zahraničnej pracovnej cesty
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Účel zahraničnej pracovnej cesty

128/08

Réh Roman
Lalkovič Milan
Kovalčík Miroslav
Tutka Jozef
Kamenský Martin

129/08

Sélešová Dagmar

Grécko

17. 9. – 21. 9. 2008

Pracovné stretnutie projektového tímu – projekt EÚ Leonardo da
Vinci „LANSAWOOD“

129a/08

Malatinec Jozef

Rakúsko

17. 9., 21. 9. 2008

Odvoz/dovoz na letisko/z letiska

130/08

Paluš Hubert

Grécko

17. 9. – 21. 9. 2008

Pracovné stretnutie projektového tímu – projekt EÚ Leonardo da
Vinci „LANSAWOOD“

131/08

Sarvašová Zuzana
Pavlenda Pavel
Priwitzer Tibor
Oravec Milan
Černota Mikuláš
Čarný Štefan
Bucha Tomáš

Poľsko

24. 9. – 27. 9. 2008

REG-TRANSEKT sympózium

Nemecko

6. 10. – 9. 10. 2008

Workshop k budúcemu monitoringu lesov v Európe – k projektom
TutMon a FutDiv

Maďarsko
Španielsko
Česká republika

19. 9. – 20. 9. 2008
28. 9. – 1. 10. 2008
28. 9. – 1. 10. 2008

Maďarsko

17. 9. – 17. 9. 2008

126/08
127/08

132/08
133/08
134/08
134a/08
135/08

Barka Ivan

Nemecko

3. 9. – 3. 9. 2008

Príprava medzinárodnej zmluvy o licencovaní kamerového
protipožiarného systému

Írsko

21. 9. – 25. 9. 2008

Účasť na zasadnutí 5. Management Committee a jednotlivých
pracovných skupín

Česká republika

16. 9. – 17. 9. 2008

Účasť na odbornom seminári

Rokovanie o produkcii porastov rýchlorastúcich drevín
Zasadnutie expertov MCPFE
Odvoz/dovoz na letisko/z letiska
Pracovné stretnutie s kolegami z ERTI Budapešť k aktuálnemu stavu
lužných lesov na maďarskej strane Dunaja ovplyvnených prevádzkou
VD Gabčíkovo
Konferencia o Oracle Open World 2008

136/08

Nemec Branislav

USA

20. 9. – 26. 9. 2008

137/08

Tučeková Anna

Maďarsko

24. 9. – 24. 9. 2008

Rokovanie o vývoji a aplikácii pôdneho kondicionéra na obmedzenie
parazitickej huby Armillaria

138/08

Longauerová Valéria

Maďarsko

24. 9. – 24. 9. 2008

Rokovanie o vývoji a aplikácii pôdneho kondicionéra na obmedzenie
parazitickej huby Armillaria

139/08

Štefančík Igor

Česká republika

7. 10. – 8. 10. 2008

Prednesenie prednášky

140/08

Longauer Roman

Slovinsko

30. 9. – 4. 10. 2008

Účasť na pracovnom stretnutí projektu EÚ EUFGIS
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141/08 Bednárová Dagmar

Štát
Slovinsko

Dátum
30. 9. – 4. 10. 2008

Účel zahraničnej pracovnej cesty
Účasť na pracovnom stretnutí projektu EÚ EUFGIS
Účasť na zasadnutí ekonomickej komisie České akademie
zemědělských věd
Prednesenie referátu na pracovnom stretnutí projektu CECILIA
66. schôdza Drevárskeho výboru EHK OSN

142/08

Tutka Jozef

Česká republika

13. 10. – 15. 10. 2008

143/08
144/08

Šiška Bernard
Moravčík Martin

Rakúsko
Taliansko

6. 10. – 8. 10. 2008
22. 10. – 25. 10. 2008

145/08

Réh Roman

Taliansko

21. 10. – 22. 10. 2008

Spoločné zasadnutie Drevárskeho výboru Európskej hospodárskej
komisie Organizácie Spojených národov

150/08

Petrášová Viera

Rumunsko

16. 10. – 19. 10. 2008

Aktívna účasť na medzinárodnom vedeckom sympóziu

151/08

Al-Attasová Zuzana

Rumunsko

16. 10. – 19. 10. 2008

Písomné spracovanie návrhov nadnárodnej spolupráce, prezentácia
posterov

152/08
153/08
154/08
155/08

Tučeková Anna
Slamka Marián
Dobias Jozef
Halvoň Ľuboš

Rumunsko
Rumunsko
Nemecko
Nemecko

16. 10. – 19. 10. 2008
16. 10. – 19. 10. 2008
7. 10. – 10. 10. 2008
7. 10. – 10. 10. 2008

Aktívna účasť na medzinárodnom vedeckom sympóziu
Prezentácia posteru na medzinárodnom vedeckom sympóziu
Školenie na softvér MATCH-AT v zmysle zmluvy č. 0977/08
Školenie na softvér MATCH-AT v zmysle zmluvy č. 0977/08

156/08

Svitok Roman

Taliansko

19. 10. – 23. 10. 2008

Účasť člena tímu špecialistov pre trh a marketing s lesnými produktmi

157/08

Konôpka Bohdan

Česká republika

13. 10. – 13. 10. 2008

Ustanovujúca porada redakčnej rady časopisu Beskydy

158/08

Ďurkovič Július

Česká republika

14. 10. – 15. 10. 2008

Účasť na zasadnutí ekonomickej komisie České akademie
zemědělských věd

159/08

Sarvaš Milan

Švajčiarsko

18. 11. – 22. 11. 2008

Účasť na konferencii

159a/08
160/08

Rudinský Marek
Vančo Michal
Foffová Elena
Bednárová Dagmar
Bradovková Vlasta
Bobrik Ivan

Rakúsko
Švajčiarsko

18. 11., 22. 11. 2008
18. 11. – 22. 11. 2008

Odvoz/dovoz na letisko/z letiska
Účasť na konferencii

Maďarsko

15. 10. – 16. 10. 2008

Školenie inšpektorov SKLRM

161/08
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Poradové
číslo
162/08
163/08
164/08

Meno
Kunca Andrej
Leontovyč Roman
Zúbrik Milan
Štefančík Igor
Kamenský Martin
Juriš Miroslav
Muszka Tibor
Mojžišová Marcela

Štát
Poľsko

Dátum
14. 10. – 16. 10. 2008
4. 11. – 5. 11. 2008

Česká republika

11. 11. – 12. 11. 2008

Stretnutie užívateľov TopoLu
Účasť na pracovnej ceste zameranej na obhospodarovanie bukových
porastov v oblasti Karpát

Štefančík Igor

Ukrajina

23. 10. – 25. 10. 2008

166/08

Ivanič Ľuboš
Varínský Juraj
Ivanič Ľuboš
Finďo Slavomír
Kaštier Peter
Oravec Milan
Lalkovič Milan
Jankovič Jaroslav

Rakúsko

4. 11. – 8. 11. 2008

168/08
169/08
170/08
171/08

Účasť na konzultačnom stretnutí pracovníkov LOS Poľska, Česka
a Slovenska k problematike rozpadu smrekových porastov

Česká republika

165/08

167/08

Účel zahraničnej pracovnej cesty

Prednesenie dvoch referátov na medzinárodnej vedeckej konferencii

Odvoz/dovoz na letisko/z letiska

Česká republika

16. 10. – 16. 10. 2008

Pohreb doc. Ing. Miroslava Čapeka, DrSc.

Poľsko

23. 10. – 23. 10. 2008

Príprava projektu v rámci poľsko-slovenskej spolupráce

Česká republika
Česká republika
Rakúsko

23. 10. – 26. 10. 2008
12. 11. – 14. 11. 2008
12. 11. – 14. 11. 2008

Plnenie predmetu zmluvy
Účasť na konferencii, prednesenie referátu
Účasť na 2. mítingu ENFIN

Česká republika

12. 11. – 14. 11. 2008

Účasť na konferencii

Česká republika

12. 11. – 14. 11. 2008

Účasť na konferencii

Petráš Rudolf
172/08

173/08

Kulla Ladislav
Šebeň Vladimír
Ruman Kornel
Kučera Ján
Kominka Vojtech
Bavlšík Ján
Žabka Ľuboš
Szarka Peter
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Poradové
číslo

Meno

Štát

Dátum

Účel zahraničnej pracovnej cesty

Sušková Miriam
174/08

Česká republika

25. 11. – 27. 11. 2008

Účasť na odbornom seminári

Španielsko

18. 11. – 23. 11. 2008

Účasť na medzinárodnej konferencii zameranej na hodnotenie lesa

Srbsko
Česká republika

12. 11. – 15. 11. 2008
7. 11. – 9. 11. 2008

Aktívna účasť, prednesenie referátu
Zrušená

Česká republika

12. 11. – 14. 11. 2008

Pracovná cesta za účelom absolvovania seminára o budúcnosti HÚL
v ČR, prezentácia a výmena skúseností rôznych pracovísk HÚL,
možnosti spolupráce zúčastnených inštitúcií
Pracovná cesta za účelom absolvovania seminára o budúcnosti HÚL
v ČR, prezentácia a výmena skúseností rôznych pracovísk HÚL,
možnosti spolupráce zúčastnených inštitúcií

Debnárová Gabriela

176/08
177/08

Tutka Jozef
Kovalčík Miroslav
Hlásny Tomáš
Prékop Juraj

178/08

Morong Igor

175/08

Česká republika

12. 11. – 14. 11. 2008

180/08
181/08
183/08
185/08
186/08
187/08

Rizman Ivor
Duben Zdeněk
Bystrický Roman
Marušáková Ľudmila
Černota Mikuláš
Longauer Roman
Kunca Andrej
Leontovyč Roman
Hlásny Tomáš

Česká republika
Švajčiarsko
Srbsko
Belgicko
Belgicko
Česká republika

11. 11. – 13. 11. 2008
10. 11. – 14. 11. 2008
12. 11. – 15. 11. 2008
20. 11. – 22. 11. 2008
20. 11. – 22. 11. 2008
19. 11. – 21. 11. 2008

188/08

Šulko Ján

Rakúsko

24. 11. – 25. 11. 2008

188/08

Konôpka Milan

Rakúsko

27. 11. – 28. 11. 2008

189/08

Bartko Martin
Bajcar Vladimír
Ambrusová Andrea
Csóka Ondrej

Maďarsko

12. 11. – 12. 11. 2008

179/08

Účasť a príspevok na pracovno-vzdelávacom seminári
Účasť na zasadnutí expertov MPCFE
Pracovné stretnutie riešiteľov projektu
Otvárací míting Action EP0801
Otvárací míting Action EP0801
Rokovanie k príprave sympózia GIS Ostrava 09, revízia referátov
Prevozy účastníkov pracovného stretnutia CECILIA v Dunajskej
strede
Prevozy účastníkov pracovného stretnutia CECILIA v Dunajskej
strede
Meračské práce spojené s vypracovaním oborovej normy pre sadenice
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Poradové
číslo
191/08
192/08

Meno
Lalkovič Milan
Kriššáková Ingríd
Kovalčík Miroslav
Petrášová Viera

Štát

Dátum

Účel zahraničnej pracovnej cesty

Belgicko

18. 11. – 19. 11. 2008

Prezentácia projektu

Rakúsko

26. 11. – 27. 11. 2008

Účasť na prípravnom stretnutí nového projektu INTERREG IVC

193/08

Kmeťová Zuzana

Taliansko

3. 12. – 5. 12. 2008

EFDAC seminár

193a/08

Binder Igor

Rakúsko

3. 12. – 5. 12. 2008

Odvoz/dovoz na letisko/z letiska

194/08

Binder Igor

Rakúsko

18. 11. – 22. 11. 2008

Odvoz/dovoz na letisko/z letiska

194/08

Binder Igor

Rakúsko

23. 11. – 23. 11. 2008

Odvoz/dovoz na letisko/z letiska

195/08

Longauer Roman

Srbsko

23. 11. – 30. 11. 2008

Pracovné stretnutie riešiteľov projektu

196/08

Foffová Elena

Srbsko

23. 11. – 30. 11. 2008

Pracovné stretnutie riešiteľov projektu

197/08

Sarvašová Zuzana

Nemecko

2. 12. – 2. 12. 2008

Príprava projektu do 7. RP COMFORPOLICY

198/08

Schwarz Martin

Nemecko

2. 12. – 2. 12. 2008

Príprava projektu do 7. RP COMFORPOLICY

199/08

Binder Igor

Rakúsko

2. 12. – 2. 12. 2008

Odvoz/dovoz na letisko/z letiska

200/08

Černota Mikuláš

Česká republika

23.11. – 26.11.2008

Účasť na workshope

207/08

Moravčík Martin

Poľsko

30. 11. – 7. 12. 2008

Účasť na 14. zasadnutí Konferencie strán k Rámcovému dohovoru
OSN o klimatickej zmene a 4 zasadnutí Konferencie strán Kjótskeho
protokolu, ktoré sa konali od 1.do 12. decembra 2008 v Poľskej
republike

208/08
209/08
210/08

Konôpka Milan
Čarný Štefan
Csóka Ondrej

Rakúsko
Česká republika
Maďarsko

12. 12. – 15. 12. 2008
8. 12. – 9. 12. 2008
9. 12. – 9. 12. 2008

Odvoz/dovoz na letisko/z letiska
Odvoz/dovoz GR sekcie lesníckej
Meračské práce spojené s vypracovaním oborovej normy pre sadenice
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10.4 Členstvá v medzinárodných organizáciách
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
V roku 2008 pracovníci NLC – LVÚ Zvolen realizovali aktivity v nasledovných
medzinárodných organizáciách, pracovných skupinách a projektových centrách:
• Európska spolupráca v oblasti vedecko-technického výskumu (European Cooperation
in the Field of Scientific and Technical Research – COST)
− COST Action E42: Pestovanie cenných listnatých drevín (Growing Valuable Broadleaved
Tree Species)
Riadiaci výbor: doc. 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 Action FP 0703: Očakávaná klimatická zmena a možnosti európskeho pestovania
lesov (Expected Climate Change and Options for European Silviculture)
Riadiaci výbor: prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc., doc. Ing. Igor Štefančík, CSc.
Účastník pracovnej skupiny: Ing. Tibor Priwitzer, PhD.
Doba riešenia: január 2008 – december 2012
− COST Action FP 0803: Kolobeh uhlíka v podzemnej biomase v európskych lesoch (Below
ground carbon turnover in Europen Forests)
Riadiaca komisia: Dr. Ing. Bohdan Konôpka
• 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)
168

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2008

−

−

−

−

Ing. Roman Longauer, CSc.
Divízia 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, PhD., Ing. Christo Nikolov
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., doc. Ing. Igor Štefančík, CSc., doc. 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.
Ing. Mikuláš Černota
• Európska hospodárska komisia OSN (United Nations Economic Commission for
Europe – UNECE)
− 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 TUOL (Forest
Resource Assessment and Indicators of Sustainable Forest Management in the Region)
Ing. Martin Moravčík, CSc.
• UNECE/FAO Tým špecialistov pre lesnícku politiku Východnej Európy a strednej
Ázie (UNECE/FAO Team of Specialists on Forest Policy in Eastern Europe and Central
Asia)
Ing. Mikuláš Černota
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• 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 Cooperative 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
Mediterranean Plant Protection Organization – EPPO)

rastlín

(European

and

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
• 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
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
• Spojená FAO/UNECE/ILO sieť expertov pre implementáciu trvalo udržateľného
lesného hospodárstva (Joint FAO/UNECE/ILO Experts Network on Implementing
Sustainable Forest Management)
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
• UNECE/FAO sieť komunikátorov v lesníctve (UNECE/FAO Forest Communicators‘
Network)
Ing. Ľudmila Marušáková
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11

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 zabezpečoval úlohy zadané MP SR a to pre oblasť vedy ako aj
pre oblasť odbornej pomoci zadané v súlade s hlavnými úlohami Sekcie lesníckej MP SR.
Pre potreby špecializovanej štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva sa
vypracovávali odborné stanoviská a podklady pre ich rozhodovanie. V úzkej spolupráci s MP
SR sa NLC – LVÚ Zvolen podieľal na príprave zákonov a vyhlášok, realizovali sa aktivity
ako Súhrnný lesnícky účet, Zelená správa, Lesnícka ochranárska služba, Semenárska kontrola
veľkoplošná ochrana porastov, Indikatívny akčný plán Národného lesníckeho programu,
lesnícka stratégia a pod. Zabezpečovali sa tiež činnosti súvisiace s plnením úloh uznesení
vlády 990/2007 pre smrečiny ako boli prognózy a stratégie, vyhodnotenie realizovaných
opatrení, pomoc pre administráciu štátnej pomoci a pod. Prostredníctvom uvedených aktivít
NLC – LVÚ Zvolen úzko spolupracoval 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 SR) sa aj v roku 2008 orientovala na problematiku implementácie
NATURA 2000, dôsledkov 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 SR).
S Ministerstvom spravodlivosti SR spolupracuje ústav v oblasti znaleckého posudzovania ako
„Znalecký ústav“ v oblasti oceňovania lesov a lesného hospodárstva. S Ministerstvom
školstva sa spolupracovalo na príprave zákona o vede a príprave vyhlášky pre akreditáciu
organizácií zabezpečujúcich výskum.
V roku 2008 sme úzko spolupracovali s ústavmi SAV a to najmä s Ústavom ekológie
lesa SAV Zvolen, Ústavom zoológie SAV Bratislava, Ústavom krajinnej ekológie SAV
Bratislava a Parazitologickým ústavom SAV Košice. Spolupráca vyústila do podania dvoch
projektov pre výzvu Sektorového operačného programu: Veda a výskum – Centrá
excelentnosti.
Tradične dobrá je spolupráca s Technickou univerzitou vo Zvolene. V roku 2008 sa
zorganizovalo niekoľko spoločných aktivít – spoločných vedeckých podujatí a projektov.
Pripravil sa jeden projekt pre výzvu Sektorového operačného programu Veda a výskum –
Centrá excelentnosti a začala sa príprava niekoľkých projektov pre výzvu Prenos výsledkov
do praxe, ktoré budú podané v roku 2009.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
NLC – ÚLPV Zvolen v rámci svojej činnosti zabezpečoval predovšetkým úlohy
pre MP SR – sekciu lesnícku a sekciu rozvoja vidieka. Pozornosť v oblasti vzdelávania bola
zameraná hlavne na odbornú prípravu ku skúškam a preškoleniam odborných lesných
hospodárov. 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;
V spolupráci s MP SR (sekcia rozvoja vidieka) sa pre 52 žiadateľov o platby v rámci
opatrenia Lesnícko-environmentálne platby pripravila a následne uskutočnila vzdelávacia
aktivita.
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NLC – ÚLPV Zvolen v roku 2008 aktívne spolupracovalo s Centrom
pôdohospodárskeho poradenstva na Agroinštitúte Nitra. V rámci uvedenej spolupráce sa
zabezpečovala odborná príprava poradcov v lesnom hospodárstve a ich následná certifikácia.
V spolupráci so strednými lesníckymi školami v Banskej Štiavnici a Tvrdošíne a
so základnou školou vo Zvolene sa pripravil a následne realizoval projekt v rámci programu
APVV Propagácia vedy a výskumu v lesníctve.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
NLC – ÚLZI Zvolen vzhľadom na svoje portfólio činností v oblasti lesníckych
informácií, vrátane geoinformácií a mapových diel, má veľký okruh spolupracujúcich
organizácií rôzneho zamerania, najmä v oblasti lesníctva, pôdohospodárstva, životného
prostredia a geodézie. Spolupracuje s celým radom organizácií miestneho, regionálneho a
celoštátneho pôsobenia.
Na úrovni celoštátnej pôsobnosti ide najmä o sekciu lesnícku MP SR, PPA, TOPÚ,
GKÚ, ŠOP SR a Lesy SR, š. p., Banská Bystrica. Za tradične dobrú obojstranne výhodnú a
korektnú možno označiť spoluprácu so SL MP SR, ŠOP, GKÚ, TOPÚ a š. p. Po vecnej
stránke ide predovšetkým o výmenu informácií a spoluprácu na mechanizmoch ich získavania
a interpretácie.
Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
NLC – ÚHÚL Zvolen realizoval plánované a operatívne úlohy zadané MP SR –
Sekciou lesníckou. Ťažiskovou úlohou bolo vypracovanie pracovných postupov HÚL a
smernice na posudzovanie a preberanie prác v procese vyhotovenia LHP spoluprácou a
konzultáciou so Sekciou lesníckou MP SR. Operatívne boli riešené aktuálne otázky
dotýkajúce sa posudzovania a preberania prác v procese vyhotovenia LHP, vrátane
pracovného stretnutia v teréne pri praktickej ukážke realizácie smernice na posudzovanie a
preberanie fakturovaných prác v procese vyhotovovania LHP.
NLC – ÚHÚL Zvolen v súvislosti so zabezpečovaním vyhotovovania LHP
spolupracoval s orgánmi štátnej správy LH a poľovníctva – krajskými lesnými úradmi (KLÚ),
najmä účasťou na konaniach pri vyhotovovaní LHP (prerokovanie správ o doterajšom
hospodárení a zásadách vyhotovenia LHP, schvaľovanie LHP a iné).
Veľmi dobrá bola spolupráca s KLÚ pri posudzovaní a preberaní fakturovaných prác
v procese vyhotovenia LHP a riešení aktuálnych problémov na konkrétnych lesných celkoch.
Metodické usmerňovanie prác vyhotovovania LHP bolo zabezpečované priebežne, a
tiež pri posudzovaní a preberaní údajov LHP v spolupráci so všetkými subjektmi
vyhotovujúcimi LHP.
Ako efektívna a prospešná bola spolupráca s jednotlivými odbornými lesnými
hospodármi (OLH) pri riešení odborných problémov počas vyhotovenia LHP a
s obhospodarovateľmi lesov, pre ktorých sa vyhotovoval LHP.
Pri riešení aktuálnych problémov lesného hospodárstva súvisiacich s vyhotovovaním
LHP, najmä v oblastiach s veľkým rozsahom náhodných ťažieb v dôsledku odumierania
smrečín a poškodenia lykožrútom, vetrom, snehom a inými škodlivými činiteľmi, sa
uskutočnili viaceré pracovné rokovania a stretnutia so štátnou správou LH a poľovníctva,
vyhotovovateľmi LHP, odbornými organizáciami (Lesnícka fakulta TU vo Zvolene, Štátna
ochrana prírody), obhospodarovateľmi lesov (najmä Lesy SR, š. p., Banská Bystrica,
Lesopoľnohospodársky podnik Ulič, š. p., Vysokoškolský lesnícky podnik TU vo Zvolene a
ostatní obhospodarovatelia lesov) s prijatím konkrétnych postupov a opatrení.
Zvolen 30. marec 2009

doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
generálny riaditeľ
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Príloha
Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR k Výročnej správe o činnosti
Národného lesníckeho centra za rok 2008
Národné lesnícke centrum (ďalej NLC) so sídlom vo Zvolene je príspevkovou
organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva SR, ktoré je zároveň jej zriaďovateľom. NLC
vzniklo 1. januára 2006 na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR
č. 5872/2005-250 z 3. novembra 2005, splynutím príspevkových organizácií Lesnícky
výskumný ústav Zvolen, Lesoprojekt Zvolen a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov
lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen.
Predmetom činnosti NLC v roku 2008 bolo najmä komplexné zabezpečenie úloh
lesníckeho výskumu, hospodárskej úpravy lesov, zisťovania a monitorovania stavu lesa,
informatiky, hospodársko úpravnického plánovania, tematického štátneho mapového diela
s obsahom lesného hospodárstva, vzdelávania a poradenstva pre potreby lesného
hospodárstva.
Na uvedené činnosti Ministerstvo pôdohospodárstva SR uzatvorilo s NLC na rok 2008
kontrakt, ktorý upravoval obsahové, finančné a organizačné vzťahy medzi Ministerstvom
pôdohospodárstva SR a NLC. Schválený rozpočet vo forme bežného transferu v objeme
175 849 tis. Sk bol k 31. 12. 2008 upravený na úroveň 189 974 tis. Sk. Uvedené príjmy boli
použité na výdavky stanovené v rozpočte. Čerpanie rozpočtu sa realizovalo v objeme
189 974 tis. Sk, t. j. na 100 % z upraveného rozpočtu. Výdavky boli realizované v rámci
plnenia nasledovných podprogramov rozpočtovej kapitoly MP SR:
 08V 02 Obnova a rozvoj lesného hospodárstva,
 08V 03 Výskum a odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo,
a prvkov rozpočtovej kapitoly MP SR:
 0900102 Vzdelávanie,
 0900401 Informatizácia MP SR,
 0900501 Štatistické zisťovanie.
Uvedený rozpočet tvoril súčasť celkových výnosov NLC za rok 2008, ktorých celkový
objem dosiahol výšku 349 826 tis. Sk. Okrem príspevku zo štátneho rozpočtu výnosy NLC
tvorili nasledujúce položky:
- tržby z predaja vlastných služieb a výrobkov vo výške 81 630 tis. Sk,
- výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy a mimo verejnej
správy (vyplývajúce z plnenia zmlúv s Európskym spoločenstvom, Pôdohospodárskou
platobnou agentúrou a z medzinárodných projektov a kooperácií) vo výške 15 457 tis. Sk,
- ostatné výnosy tvorili tržby z predaja majetku, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti,
zúčtovanie zákonných rezerv, kurzové zisky a ostatné finančné výnosy vo výške
62 765 tis. Sk.
Získané finančné zdroje z tržieb a výnosov boli použité na úhradu nákladov, ktoré NLC
vynaložilo pri plnení svojich úloh vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny a uzatvorených zmlúv
v objeme 339 859 tis. Sk po zdanení. Najväčšiu položku tvorili osobné náklady vo výške
134 293 tis. Sk, čo tvorí 39,5 % z celkových nákladov. V roku 2008 vytvorila organizácia
zisk po zdanení vo výške 9 967 tis. Sk.
Ministerstvo pôdohospodárstva SR k predloženej výročnej správe nemá pripomienky
a odporúča ju predložiť na prerokovanie v rámci verejného odpočtu.

prof. Ing. Július Novotný, CSc.
generálny riaditeľ

