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1.

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Rezort / zriaďovateľ:
Forma hospodárenia:
Generálny riaditeľ:

Národné lesnícke centrum
T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava
príspevková organizácia
Ing. Martin Moravčík, CSc.

Členovia vedenia:
Ing. Jaroslav Masaryk
–
Ing. Milan Zúbrik, PhD. –
Ing. Tomáš Bucha, PhD. –
Ing. Milan Sarvaš, PhD. –
Ing. Ľudmila Marušáková –

námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku
riaditeľ Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen
námestník riaditeľa Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen
riaditeľ Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
námestníčka riaditeľa Ústavu lesníckeho poradenstva a
vzdelávania Zvolen
riaditeľ Ústavu lesných zdrojov a informatiky Zvolen
námestník riaditeľa Ústavu lesných zdrojov a informatiky
Zvolen
riaditeľ Ústavu pre hospodársku úpravu lesov
námestník riaditeľa Ústavu pre hospodársku úpravu lesov

Ing. Milan Lalkovič
RNDr. Róbert Cibula

–
–

Ing. Peter Szarka
Ing. Ján Bavlšík

–
–

Hlavné činnosti:

Národné lesnícke centrum v zmysle svojho štatútu zabezpečuje
úlohy rezortu v oblastiach lesníckeho výskumu, odbornej pomoci,
správy dát, prípravy podkladov pre lesné hospodárske plány,
tematického štátneho mapového diela pre lesné hospodárstvo,
verejného obstarávania lesných hospodárskych plánov, vzdelávania
a práce s verejnosťou.

2.

POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE

Národné lesnícke centrum (NLC) komplexne zabezpečuje úlohy lesníckeho výskumu,
hospodárskej úpravy lesa, zisťovania a monitorovania stavu lesa, informatiky, hospodárskoúpravníckeho plánovania, tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného
hospodárstva, vzdelávania a poradenstva pre potreby lesného hospodárstva. NLC garantuje
hlavné strategické ciele lesníctva s osobitným dôrazom na zachovanie, ochranu a
zveľaďovanie lesov v súlade s princípmi trvalo udrţ ateľného hospodárenia v lesoch. Činnosti
NLC sú rozhodujúcim nástrojom zabezpečovania úloh lesníckej politiky štátu.
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
Smerovanie NLC – LVÚ Zvolen v strednodobom horizonte upravujú po vecnej stránke
koncepčné a strategické materiály: Stratégia smerovania a rozvoja vedy, výskumu a vývoja
do roku 2015 a Výskumný zámer na roky 2010 – 2014.
Vo výskumnej oblasti sa prioritne zameria na získavanie projektov zo Štrukturálnych
fondov EÚ, Operačného programu MŠ SR Výskum a vývoj a na výzvy Agentúry na podporu
výskumu a vývoja (APVV). Predpokladá sa ďalšia účasť v rámci výziev INTERREG-u,
Nórskeho mechanizmu, Life+. Naďalej sa bude podporovať účasť pracovníkov v regionálnom
úrade EFI (RO EFI-CEEC) a aktivitách s lesníckym zameraním v rámci COST a Rámcových
programov EÚ pre výskum (Together, Cecilia, TreeBreedEx).
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Výhľad v zameraní strategických úloh v medzinárodnom priestore vychádza
z etablovanej pozície NLC – LVÚ Zvolen v (i) medzinárodných lesníckych inštitúciách
a profesných zdruţ eniach (EFI, IUFRO), v ktorých si chce udrţ ať postavenie aktívneho člena;
(ii) v štruktúrach EÚ (stále výbory pre lesníctvo, JRC), kde NLC – LVÚ Zvolen zastupuje
Slovensko; (iii) v medzinárodných organizáciách (EHK OSN, FAO, OECD) a politických
procesoch (MCPFE, UNFF, CBD), kde zastupuje Slovenskú republiku.
V oblasti odborných činností vypracúvanie koncepčných a strategických materiálov,
súhrnného lesníckeho účtu, zelenej správy, lesníckej ochranárskej sluţ by (LOS), kontroly
lesného reprodukčného materiálu, čiastkového monitorovacieho systému (ČMS) Lesy sa bude
uplatňovať plánovitý, racionálny typ strategického správania sa. Stratégiou je zabezpečenie
dlhodobej kontinuity realizácie uvedených činností v plnom rozsahu, resp. podľa poţ iadaviek
zriaďovateľa.
V oblasti zmlúv o dielo a poradenskej činnosti je zámerom udrţ anie súčasného objemu
výkonov uplatnením adaptačno-ekologického prístupu, t. j. prispôsobovaním sa poţ iadavkám
objednávateľa.


NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Činnosti NLC – ÚLP Zvolen v strednodobom horizonte upravujú nasledovne
koncepčný materiál MP SR: Stratégia vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva SR na roky
2007 – 2013, Pôdohospodársky poradensky systém.
V rámci poradenstva sa aktivity zamerajú na otázky súvisiace s tvorbou a aktualizáciou
poradenského systému pre LH.
Pri práci s verejnosťou sa budú zabezpečovať úlohy spojené s informovaním verejnosti
o trvalo udrţ ateľnom lesnom hospodárstve, environmentálnom vzdelávaní a výchove k trvalo
udrţ ateľnému rozvoju s dôrazom na rozvoj lesnej pedagogiky.
V rámci celoţ ivotného vzdelávania sa prioritne budú zabezpečovať úlohy spojené s
overovaním odborných vedomostí v zmysle Zákona č. 326/2005 Z. z. a odborného
vzdelávania podľa poţ iadavky lesníckej prvovýroby.
V rámci projektovej činnosti ústavu sa pozornosť zameria na tvorbu projektov v rámci
štrukturálnych fondov EÚ pre oblasť lesného hospodárstva a rozvoja vidieka.
Pri svojej činnosti ústav bude vychádzať z etablovania pracovníkov ústavu
v medzinárodných zdruţ eniach (ECE/FAO/ILO, Forest Communication network).


NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
Na NLC – ÚLZI Zvolen sa uskutočňuje príprava a budovanie jednotného integrovaného
informačného systému pre štátnu správu, s následným prepojením na obhospodarovateľov
lesa a vyhotovovateľov LHP. Uskutočňuje sa vývoj WEB aplikácií na prezentáciu vybraných
základných a agregovaných informácií o lesoch SR a trhových informáciách o lesných
komoditách.
Ústav sa usiluje o zachovanie cyklicky sa opakujúceho leteckého snímkovania
s maximálnym vyuţ ívaním digitálnej kamery, vyuţ ívanie leteckých snímok a ostatných
materiálov diaľkového prieskumu zeme (DPZ) v oblasti špeciálnej lesníckej interpretácie
a o ich postupné zavedenie do rutinnej činnosti HÚL.
Uskutočňuje sa integrácia lesníckeho mapovania do geografického informačného
systému pre podporu rozhodovania v lese a krajine. Predpokladá sa rozšírenie odboru
diaľkového prieskumu zeme a vytvorenie špecializovaného pracoviska, ktoré by
koordinovalo, zabezpečovalo zber a spracovanie materiálov DPZ v rámci rezortu. Je taktieţ
snaha rozširovať aktivity v oblasti vyuţ ívania moderných technológií pri prevencii a včasnej
detekcii lesných poţ iarov.
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NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
Vo vzťahu k strednodobému výhľadu povaţ uje NLC – ÚHÚL Zvolen za najdôleţ itejšie
najmä tieto úlohy:
– podpora TUOL prostredníctvom rozvoja HÚL, tvorba metód a postupov vykonávania
HÚL, tvorba koncepčných a strategických dokumentov v oblasti HÚL (dopracovanie
a realizácia Stratégie HÚL 2010),
– nové metódy zisťovania stavu lesa s vyuţ itím metód DPZ, GIS, matematicko-štatistických
metód – overenie v praxi a následné vyhotovenie metodík a postupov ich vykonávania,
– dopracovanie Technickej príručky HÚL, usmerňovanie vyhotovovania LHP, odborná
metodická podpora pri vyhotovovaní LHP,
– verejné obstarávanie prác na vyhotovenie LHP, kontrola kvality prípravy, spracúvania a
vyhotovenia LHP,
– vypracovanie a zavedenie nových postupov regionálneho zisťovania stavu lesov,
prírodného potenciálu lesov, regionálneho rámcového plánovania,
– zapracovanie prijatých cieľov, opatrení a výstupov Stratégie HÚL vypracovanej v roku
2010 do príslušných metodík a postupov,
– zapracovanie prijatých realizačných výstupov výskumu a vývoja riešených v oblasti HÚL,
podrobného a regionálneho zisťovania stavu lesov a podrobného a regionálneho
rámcového plánovania, tvorby modelov a zásad hospodárenia do príslušných štandardov,
metodík a postupov,
– spracovanie komplexných diel a informačných vrstiev v oblasti lesníckeho typologického
a pedologického mapovania,
– vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny (odborne spôsobilá právnická
osoba).

3.

KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO
PLNENIE

Národné lesnícke centrum a Ministerstvo pôdohospodárstva SR uzatvorili v roku 2009
Kontrakt č. 608/2009-710 a dodatky ku kontraktu č. 1 – 4, na základe ktorých bol NLC
pridelený príspevok vo výške 6 724 723 €. Príspevok vo výške plánovaných nákladov bol
rozpísaný na jednotlivé úlohy podľa prílohy č. 2 ku kontraktu, resp. dodatkom. Skutočné
čerpanie nákladov vo výške 7 198 030 € znamenalo oproti plánovaným nákladom prekročenie
o 473 307 € a toto prečerpanie uhradilo Národné lesnícke centrum z vlastných zdrojov.
Názov projektu:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Poradenský systém v LH
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
2009
6,64 tis. €
10,19 tis. €

 Pravidelne sa aktualizovala www stránka, kde poradcovia a tieţ odborná verejnosť získala
prístup
k
najnovším
informáciám
o
LH
(http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/ulpav/poradenstvo.aspx), na www bola ďalej
umiestnená Vyhláška o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti
a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov, Vyhláška o odbornom vzdelávaní
v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh a ich
aplikácií.
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 Tvorba a umiestnenie materiálov súvisiacich s odbornou prípravou, skúškami a
preškolením OLH a LRM a odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie LHP
http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/ulpav/poradenstvo/odborne_sposobilosti_v_lh/lhp.aspx
 Vedenie a aktualizácia zoznamu poradcov v rámci LH.
 Úprava a následné umiestnenie výstupov zameraných na poradenstvo pre majiteľov a
obhospodarovateľov
lesa
na
www
stránke
http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/ulpav/publikacie.aspx (27 výstupov).
 V spolupráci s Agroinštitútom Nitra sa uskutočnila v rámci certifikačnej komisie
pre vydávanie certifikátu a zaradenie do Centrálneho registra pôdohospodárskych
poradcov SR certifikácia 12 poradcov pre pôdohospodárstvo.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Celoţivotné vzdelávanie v LH
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Ľudmila Marušáková
2009
45,11 tis. €
46,45 tis. €

 Bolo zabezpečené preverenie odborných vedomostí v zmysle Zákona č. 326/2005 Z. z.,
Vyhlášky č. 441/2006 Z. z., 451/2006 Z. z., 571/2004 Z. z. a pokynov MP SR – Sekcie
lesného hospodárstva a spracovania dreva MP SR (Skúšky odborných lesných
hospodárov, Overenie odbornej spôsobilosti pre prácu s lesným reprodukčným
materiálom, Overenie odbornej a technickej spôsobilosti na vyhotovenie lesných
hospodárskych plánov).
 Zabezpečilo sa preškolenie drţ iteľov osvedčenia OLH v zmysle Zákona č. 326/2005 Z. z.
v znení neskorších predpisov aj s príslušným vyhotovením aktuálneho zoznamu drţ iteľov
OLH.
 Boli zrealizované kurzy a školenia v zmysle „Stratégie vzdelávania v rezorte
pôdohospodárstva na roky 2007 – 2013“ s cieľom zvýšenia kvality celoţ ivotného
vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva s dôrazom na zamestnanosť vo vidieckych
oblastiach.
 Pripravili a akreditovali sa hodnotiacou komisiou odboru rozvoja vidieka MP SR
nasledujúce odborné kurzy a informačné aktivity: Prírode blízke obhospodarovanie lesa,
Metóda a prístupy k sortimentácii listnatého dreva, Sortimentácia listnatých stromov,
Pokročilé plánovanie lesnej výroby a ostatných výrobných činností, Podpora riadenia
výroby s pomocou funkcionalít IT (KRPK), Tvorba kalkulácií, modelovanie a prípady
nájmov zo zákona, Parametrizácia informačného systému lesníckej prvovýroby, Efektívne
metódy merania dreva, Problematika lesného reprodukčného materiálu a progresívne
metódy dopestovávania krytokorenného sadbového materiálu, Základné charakteristiky
lesných drevín – environmentálne nároky, morfológia, lesné semenárstvo a škôlkarstvo,
obhospodarovanie génových základní, Zhodnotenie drevnej hmoty a marketingové
riadenie, Seminár a informačná študijná návšteva lesníckych subjektov – prvovýrobcov
v susedných štátoch EÚ, Rozvoj osobnosti manaţ éra, Kríza v lesnom hospodárstve,
Tvorba koncepcie lesnej pedagogiky ako nástroja na zvyšovanie informovanosti o trvalo
udrţ ateľnom lesnom hospodárstve, Informačná kampaň na podporu lesníckej
komunikácie s verejnosťou, Zavádzanie lesnej pedagogiky ako nástroja na zvýšenie
konkurencieschopnosti a udrţ iavanie pracovných miest v lesnom hospodárstve.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:

Public relation (PR), prezentácia lesníctva, výstavy
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Ľudmila Marušáková

7

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2009

Doba riešenia úlohy:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

2009
53,42 tis. €
55,18 tis. €

 Na základe Akčného plánu EÚ pre oblasť lesného hospodárstva (kľúčová priorita 10) boli
zabezpečené aktivity smerujúce k propagácii a k zlepšeniu imidţ u lesníctva a podpora
komunikácie medzi odbornou a laickou verejnosťou vo vzťahu k lesníctvu.
 Bola zabezpečená účasť na medzinárodných stretnutiach UNE-CE – FAO Forest
Communicators Meeting – Pardubice (Česká republika) a Lyss (Švajčiarsko).
 Vypracoval sa projekt Lesnícke dni 2009, bola zabezpečená príprava, realizácia a
koordinácia projektu a informačné a propagačné materiály, vrátane vyhodnotenia
mediálnych aktivít i vyhodnotenia priebehu podujatí. Bola prevádzkovaná a pravidelne
aktualizovaná webová stránka www.lesnickedni.sk. Lesnícke dni prebiehali v dňoch
22. 04. – 01. 05. 2009.
 Zabezpečila sa propagácia lesnej pedagogiky, metodické riadenie programu lesnej
pedagogiky,
stretnutie
lesných
pedagógov,
bola
prevádzkovaná
stránka
www.lesnapedagogika.sk.
 Viedla sa evidencia certifikovaných lesných pedagógov, štatistika o činnosti v oblasti
práce s verejnosťou.
 Zabezpečila sa propagácia lesníctva na výstave Drevo – Les 2009 (27. – 30. 10. 2009).
 Vypracovali a predloţ ili sa na Agentúru pre podporu vedy a výskumu 2 projekty zamerané
na environmentálne vzdelávanie – „Detská lesnícka univerzita – nástoj na popularizáciu
vedeckovýskumnej činnosti v lesníctve“ a „Popularizácia výskumu a vývoja v lesníctve a
ekológií lesa formou projektového vyučovania a multimediálneho DVD“, prevádzkovala
sa stránka www.proles.sk a www.caseforest.nlcsk.sk.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia úlohy:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Technické
a
materiálne
zabezpečenie
konferencie
Perspektíva a podpora chovu Norika muránskeho typu
na Slovensku
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Ľudmila Marušáková
2009
5,17 tis. €
9,73 tis. €

V rámci zadanej úlohy boli realizované nasledujúce aktivity:
 Bola zabezpečená medzinárodná konferencia s názvom „Perspektíva a podpora chovu
Norika muránskeho typu na Slovensku“, ktorá sa konala dňa 27. marca 2009 v aule
Technickej univerzity vo Zvolene.
 V rámci konferencie bol zabezpečený odborný program, ktorého cieľom bolo oboznámiť
odbornú a širšiu laickú verejnosť o aktuálnom stave chovu Norika muránskeho
na Slovensku a podpore chovu koní zo strany štátu.
Názov projektu:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Poradenstvo a vzdelávanie pre subjekty obhospodarujúce
lesy v oblastiach postihnutých hynutím smrečín
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
2009
104,58 tis. €
105,66 tis. €
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– Bolo vypracovaných a distribuovaných nasledovných päť odborných príloh časopisu
(6 000 ks/príloha) Les & Lesokruhy so zameraním na problematiku hynutia smrečín:
- Súčasný stav a prognózy vývoja hynutia smrečín na Slovensku,
- Vietor a sneh – významné abiotické škodlivé činitele,
- Lykoţ rút smrekový (Ips typographus L.) – najobávanejší škodlivý činiteľ súčasnosti,
- Modely hospodárenia a pestovanie stabilných smrekových porastov,
- Smrečiny v chránených územiach.
 Odborné prílohy časopisu boli uverejnené v plnej verzii na www stránke
http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/ulpav/publikacie/ol.aspx, a dotlač odborných príloh
bola distribuovaná odbornej verejnosti na výstave Drevo – Les Nitra 2009 v termíne
od 27. do 30. 10. 2009 v náklade 400 ks a na Výstave centier excelentnosti vo výskume a
vývoji v termíne od 05. do 08. 11. 2009 v náklade 250 ks.
 Bolo uskutočnených 8 prednášok so zameraním na moţ nosti získania finančných
prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, Opatrenie 2.1 Obnova potenciálu
lesného hospodárstva a zavádzanie preventívnych opatrení pre majiteľov a
obhospodarovateľov lesa v oblastiach postihnutých hynutím lesa.
– Uskutočnilo sa 12 individuálnych konzultácií pre majiteľov a obhospodarovateľov lesa
v oblastiach postihnutých hynutím lesa v rámci získavania finančných prostriedkov z PRV
2007 – 2013 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavádzanie preventívnych
opatrení – výzva.
Názov projektu:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Výskum, klasifikácia a uplatňovanie funkcií lesa v krajine
NLC – LVÚ Zvolen
prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.
2006 – 2009
262,74 tis. €
272,79 tis. €

Úloha výskumu a vývoja „Výskum, klasifikácia a uplatňovanie funkcií lesa v krajine“
sa člení na tri čiastkové úlohy:
ČÚ 01 – Výskum a klasifikácia funkcií lesov a ich vyuţ ívania v krajine,
ČÚ 02 – Výskum metód a postupov ekonomického hodnotenia funkcií lesa,
ČÚ 03 – Implementácia systematiky, hodnotenia a oceňovania funkcií lesa v riadiacom,
legislatívnom a plánovacom procese.
V súlade s lesníckou stratégiou EÚ je jedným zo základných cieľov lesníckej politiky
na Slovensku presadzovanie polyfunkčného (funkčne integrovaného) vyuţ ívania funkcií lesov
v celej šírke. Základný princíp multifunkčného a trvalo udrţ ateľného lesného hospodárstva
lesníckej stratégie Európskej únie (EÚ) je zaloţ ený na rozvoji ekologických, ekonomických,
sociálnych, environmentálnych a kultúrnych funkcií pre spoločnosť.
Na základe riešenia problematiky funkcií lesov a mimo les rastúcich drevín bola
vytvorená základná koncepcia rozvoja a vyuţ ívania funkcií lesov na Slovensku. V rámci
koncepcie sú uvedené základné informácie z ktorých koncepcia rozvoja a vyuţ ívania funkcií
lesov na Slovensku vychádza. Je to predovšetkým ponímanie funkcií lesov.
Z uvedeného dôvodu bolo vytvorené nové členenie funkcií lesov, kvantifikované boli
určujúce kritériá pre vyuţ itie jednotlivých funkcií lesov a mimo les rastúcich spoločenstiev
drevín, vytvorená bola ďalšia predstava rozvoja lesného hospodárstva.
Riešenie úlohy bolo ukončené v súlade s vecným a časovým harmonogramom riešenia a
odovzdávania výsledkov za rok 2009. Vypracovala sa záverečná správa z riešenia úlohy,
ktorej oponentúra sa uskutoční v termíne vopred dohodnutom so Sekciou pôdohospodárskej
politiky a rozpočtu a vecne príslušnou odbornou sekciou MP SR, po predloţ ení správy
k záverečnej oponentúre za celú dobu riešenia, oponentských posudkov od troch oponentov.
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Názov projektu:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Výskum
efektívneho
vyuţívania
environmentálneho,
ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
2008 – 2011
579,57 tis. €
636,74 tis. €

Úloha výskumu a vývoja MP SR s názvom „Výskum efektívneho vyuţ ívania
environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku“ (ďalej
EPOL) vznikla na základe rozhodnutia vedenia MP SR v r. 2007. Zameranie úlohy výskumu a
vývoja vychádza z Návrhového listu rezortnej úlohy výskumu a vývoja na roky 2008 – 2011,
schváleného vo vedení MP SR dňa 20. 12. 2007 v rámci materiálu „Koncepcia zamerania a
podpory výskumu a vývoja v rezorte pôdohospodárstva do roku 2010“ pod č. 5057/2007-620.
Význam predloţ eného projektu spočíva v jeho komplexnosti. Cieľom je odhaliť rezervy
v lesníctve, hľadať a navrhovať riešenia v celom spektre lesníckych problematík a tak
napomôcť k efektívnejšiemu vyuţ ívaniu environmentálneho, ekonomického a sociálneho
potenciálu lesov na Slovensku. V rámci projektu riešitelia budú reagovať na aktuálne
problémy lesníctva (klimatické zmeny, energetická, ekonomická kríza, legislatíva, ...) a
zapracovávať ich do riešenia. Chce zvýšiť úroveň poznania a poskytnúť vedomostnú bázu
pre potrebu zriaďovateľa – MP SR, štátnu správu lesného hospodárstva, obhospodarovateľov
lesa ale aj laickú verejnosť a tým prispieť k riešeniu ďalších parciálnych ale aj komplexných
problémov.
Ciele projektu:
I. Zefektívnenie riadenia zdrojov lesného reprodukčného materiálu a návrh environmentálne
priaznivých postupov pestovania lesa a lesníckych technológií.
II. Výskum ekológie, štruktúry a dynamiky lesných ekosystémov v meniacich sa
podmienkach.
III. Návrh nových metód komplexnej ochrany lesných ekosystémov ovplyvnených pôsobením
biotických a abiotických faktorov a globálnou klimatickou zmenou.
IV. Zvýšenie konkurencieschopnosti a ekonomickej ţ ivotaschopnosti lesníctva a lesníckych
podnikov.
V. Zavedenie inovácií do metód hospodárskej úpravy lesa adaptovaných na nové sociálne,
environmentálne a ekonomické podmienky.
V roku 2009 sa projekt riešil podľa metodiky schválenej úvodnou oponentúrou v roku
2008 a pre zriaďovateľa (MP SR) sa vypracovala odpočtová správa. Vzhľadom k zmene
financovania vedy a výskumu v rezorte MP SR od roku 2010, predloţ ilo NLC sekcii lesného
hospodárstva a spracovania dreva MP SR v závere roku 2009 návrh projektu EPOL pre reţ im
financovania podľa tzv. „Účelovej formy podpory výskumu a vývoja“ v zmysle schváleného
„Nového modelu vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR“. Dĺţ ka
trvania projektu: 2010 – 2012. Ročný objem financií na projekt: 368 507 €. Hlavný odberateľ:
Lesy SR, š.p. Dofinancovanie úlohy bude zabezpečené počas celej doby riešenia zmluvou
uzavretou medzi NLC a podnikom Lesy SR, š.p. vo výške 5 % – 55 500 € (t. j. 18 500 €
ročne).
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované 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.
01. 01. 2009 – 31. 12. 2009
66,38 tis. €
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Skutočné náklady:

76,58 tis. €

Úloha bola súčasťou kontraktu uzavretého medzi MP SR a NLC na rok 2009, poloţ ka
12. V rámci úlohy sa vypracovali nasledovné dokumenty:
– Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2009, Zelená správa (v slovenskom
a anglickom jazyku) a Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2009 –
súhrn.
– Správa o riešení systému integrovaných ekologických a ekonomických účtov pre LH SR
v roku 2009.
– Analýza a kvantifikácia dopadov svetovej finančnej a ekonomickej krízy v lesníctve SR a
návrh opatrení na jej riešenie – štúdia a Závery z odbornej konferencie „Zmierňovanie
Následkov globálnej krízy“.
– Vypracovanie kapitoly 7.2. „Stratégia rozvoja lesníctva na Slovensku“ pre národnú správu
„Stratégia rozvoja Slovenska“.
– Podklady k vyhodnoteniu ukazovateľov trvalo udrţ ateľného rozvoja v lesnom
hospodárstve SR v rámci AGENDY 21.
– Podklady k vypracovaniu analýzy a správy pre Komisiu pre klimaticko-energetický
balíček (KKEB) – na základe Uznesenia vlády č. 884 z 3. decembra 2009.
– Podklady pre národnú správu o zmene klímy – kapitola 4 – za lesné hospodárstvo
Slovenskej republiky.
– Dotazník FAO k degradácii lesov.
– Pripomienky k návrhu Vyhlášky MPSVR Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a o odbornej
spôsobilosti na obsluhu niektorých pracovných prostriedkov pouţ ívaných pri lesnej práci.
– Podklady pre správu o stave ţ ivotného prostredia pre rok 2008.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Monitoring lesov (FUTMON, Čiastkový monitorovací systém
lesy), inventarizácia lesov, AQA (Analytical quality
assurance)
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
01. 01. 2009 – 31. 12. 2009
169,18 tis. €
169,44 tis. €

Súčasťou úlohy boli viaceré činnosti súvisiace so získavaním a spracovaním informácií
o lesných ekosystémoch. Väčšia časť problematiky monitoringu lesov, ktorá je na národnej
úrovni ako ČMS Lesy súčasťou informačného systému monitoringu ţ ivotného prostredia SR
a zároveň je súčasťou európskych programov, bola v roku 2009 riešená v rámci európskeho
LIFE+ projektu FutMon (podrobnejšia informácia je v kapitole 5.5). V rámci kontraktu s MP
SR sa zabezpečovali iba niektoré aktivity pre ČMS Lesy v menšom rozsahu.
Riešenie problematiky inventarizácie lesov (NIML) bolo zamerané najmä na analýzu
údajov databáz NIML z rôznych hľadísk (napr. zloţ ky odumretého dreva, zásoby uhlíka,
obnova buka, hektárové zásoby podľa krajov), prípravu údajov pre prezentáciu na webovej
stránke (www.forestportal.sk), aplikácie dát pre iné typy projektov a publikovanie ďalších
čiastkových výsledkov.
V rámci AQA sa v Centrálnom lesníckom laboratóriu NLC realizovali činnosti
na zabezpečenie správneho fungovania systému riadenia a kontroly kvality laboratórnych prác
v zmysle normy ISO IEN STN 17025. Nástrojmi kontroly kvality boli interné audity,
validácie metodík a postupov pre nové prístroje, účasť na medzilaboratórnych
porovnaniach(ring test – RT) v rámci európskych programov monitoringu, WEPAL a
národných medzilaboratórnych testoch (VÚVH).
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Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Lesnícka ochranárska sluţba
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Andrej Kunca, PhD.
01. 01. 2009 – 31. 12. 2009
182,09 tis. €
183,78 tis. €

 Spracovalo sa 3 592 hlásení L116 za rok 2008 reprezentujúcich plochu viac ako 1 696 tis.
ha porastovej pôdy lesov SR.
 V roku 2009 sa zorganizoval seminár Aktuálne problémy v ochrane lesa a konal sa 23. –
24. apríla v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a. s. Išlo uţ o 18. ročník,
ktorého sa zúčastnilo 161 registrovaných lesníkov. Účastníkom bol pri prezentácii
odovzdaný recenzovaný zborník referátov zo seminára s 19 referátmi (ISBN 978-808093-081-3). Zborník zostavil Ing. Andrej Kunca, PhD., referáty lektorovali Ing. Pavol
Hlaváč, PhD. a Ing. Pavel Toma. Okrem toho sa kaţ dému zaregistrovanému účastníkovi
odovzdali odborné publikácie: Hlásny T. a kol.: Súčasný stav a prognózy vývoja hynutia
smrečín na Slovensku; Konôpka J. a kol.: Nebezpečné smery vetra na Slovensku;
Konôpka J. a kol.: Snehové polomy v lesných porastoch na Slovensku a Finďo S.,
Petráš, R.: Ekologické základy ochrany lesa proti poškodzovaniu zverou.
 Zrealizoval sa monitoring lykoţ rúta severského v 13 okresoch severozápadného
Slovenska a orientačný celoslovenský monitoring.
 Uskutočnili sa laboratórne a terénne pokusy s entomopatogénnou hubou Beauveria
bassiana. Hubu pouţ il len OZ Námestovo (LS Paráč, LS Mútne, LS Oravská Polhora)
v objeme 52 kg. prípravku BoVeril.
 Poradenstvo patrí medzi významné činnosti LOS, keď v priamom kontakte s vlastníkom
lesa, resp. OLH, umoţ ňuje riadiť a ovplyvňovať odbornú úroveň a kvalitu ochrany lesa.
Zabezpečovala sa súbeţ ne 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 premnoţ enia škodcov. Spolu bolo 203 písomne
podchytených a evidovaných aktivít LOS v členení: vydávanie stanovísk – 15 akcií, účasť
na školeniach a seminároch – 20, poradenstvo v lesných porastoch – 40, poradenstvo
v lesných škôlkach – 13, expertízy v územiach s 5. stupňom ochrany – 66, monitoring ID
– 3, komunikácia s MP SR – 4, ponechanie dreva pri pni a iné hlásenia – 14, komunikácia
s ÚKSÚP-om pri registrácii prípravkov – 3, stanovisko k certifikácii lesov – 5, iné – 20.
 Zorganizoval sa medzinárodný COST 16 – 19. 04. 2009 Nový Smokovec FP0801 meeting
o hubách z rodu Phytophthora v Európe. Zúčastnilo sa ho 73 účastníkov z 21 krajín
Európy (Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko,
Maďarsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Macedónsko, Rumunsko,
Srbsko, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Anglicko, Škótsko).
 Testovali sa prípravky na ochranu rastlín a vypracoval sa návrh na ich registráciu
(insekticídy: Forester, Decis EW 50, Decis Protech; feromóny: IT Etokap NAR;
herbicídy: Mon 78273). Pokračovali testy insekticídov Proteus 110 OD, Biscaya 240 OD,
bioprípravku BoVeril, herbicídu MON 79351, bioprípravku BoVerol a repelentu
Neoponit.
Názov úlohy:

Riešiteľské pracovisko:

Odborná spolupráca pri riešení ochrany lesa v chránených
územiach so ŠOP osobitne pri príprave spoločného
metodického postupu na riešenie situácie v chránených
územiach a na územiach NATURA 2000
NLC – LVÚ Zvolen
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Zodpovedný riešiteľ:
Gestor za MP SR:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Ing. Andrej Kunca, PhD.
Ing. Pavol László
01. 01. 2009 – 31. 12. 2009
36,19 tis. €
41,37 tis. €

V roku 2009 bola ochrana lesov okolo území s piatym stupňom ochrany riešená
projektmi v 31 prírodných rezerváciách, národných prírodných rezerváciách, chránených
krajinných oblastiach a národných parkoch. Najviac projektov bolo v Ţilinskom a
Banskobystrickom kraji. Pre rok 2010 bolo do 31. 12. 2009 na LOS doručených 15 projektov.
Pre rok 2009 bolo pripravených 39 projektov (niektoré chránené územia mali viacero
obhospodarovateľov lesov). Obhospodarovatelia lesov pripravili samostatne 21 projektov,
ŠOP 10 projektov. ŠOP spracovala 8 stanovísk k projektom, pričom súčasťou ich stanovísk uţ
boli aj navrhnuté projekty OLH (napr. Správou TANAPu). Išlo o viacero menších neštátnych
vlastníkov, ktorých ŠOP týmto spôsobom zjednotila a poslala jeden spoločný projekt za
ucelené územie. K 4 projektom vypracovaným obhospodarovateľmi lesov spracovala ŠOP
svoje stanovisko. V priebehu roka boli v 2 prípadoch projekty dopĺňané podľa vývoja
zdravotného stavu lesných porastov.
Inšpektori a špecialisti LOS v Banskej Štiavnici vypracovali spolu 39 expertíznych
stanovísk k predloţ eným projektom. Navrhovali a upravovali sa opatrenia týkajúce sa najmä:
– náhodnej ťaţ by (úprava výšky objemu s ohľadom na vývoj kalamity),
– feromónových lapačov a odparníkov (úprava počtu lapačov, pomeru odparníkov
na lykoţ rúta smrekového a lykoţ rúta lesklého, umiestňovanie lapačov na voľné
priestranstvá a dodrţ iavanie minimálnej a maximálnej vzdialenosti od najbliţ šieho
zdravého smreka v zmysle STN 48 2711),
– klasických lapákov (spôsob prípravy),
– spôsobu asanácie náhodnej ťaţ by, klasických lapákov a odchytených imág,
– aplikácie biologickej ochrany (objem prípravku na lapač, spôsob úpravy feromónových
lapačov),
– podkôrnikových pozorovateľov (termíny začatia a ukončenia evidencie odchytov,
nevyhnutné informácie v zápisníkoch).
Stanoviská boli zasielané spracovateľom projektu.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Riešenie problematiky a poradenstva pri zalesňovaní
nelesných pozemkov, bielych plochách, energetických
porastoch a lesných plantáţach a vyuţívaní lesnej biomasy
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Milan Oravec, CSc.
01. 01. 2009 – 31. 12. 2009
103,48 tis. €
106,62 tis. €

Správa obsahuje výsledky riešenia úlohy podľa zadania sekcie lesníckej MP SR.
Hodnotia sa produkčné moţ nosti porastov drevín na nelesných pozemkoch zaloţ ených
umelou obnovou a prírodnou sukcesiou, ďalej intenzívnych porastov rýchlorastúcich drevín
na lesných a nelesných pozemkoch. Výsledky šľachtenia a produkcie sadbového materiálu
rýchlorastúcich drevín. Údaje o produkcii lesnej biomasy, technologických, ekologických a
ekonomických podmienkach dostupnosti a energetickom vyuţ ívaní produkcie. Súčasťou
správy je tieţ odpočet poradenskej, konzultačnej a informačnej činnosti.
Názov úlohy:

Riešenie webových aplikácií a sluţieb pre poskytovanie
údajov z geodatabáz NLC
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Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
01. 01. 2009 – 31. 12. 2009
25,76 tis. €
26,54 tis. €

V rámci riešenia úlohy pokračoval v roku 2009 vývoj webového geografického
informačného systému o poľovných revíroch na Slovensku (Poľovnícky GIS). Bola
dokončená aktualizácia hraníc poľovných revírov na Slovensku (stav k 01. 01. 2009),
dopracoval sa modul pre zber a spracovanie poľovníckej štatistiky a otestoval na údajoch
štatistiky za rok 2008. V spolupráci s odbornou zloţ kou zadávateľa (Odbor lesného majetku a
poľovníctva a Odbor informatiky MP SR) boli zadefinované prístupové práva
pre pouţ ívateľov (poverení pracovníci MP SR, KLÚ, OLÚ) a systém bol oficiálne spustený
do testovacej prevádzky na URL adrese: http://lvu.nlcsk.org/polovgis/. V súvislosti s prijatím
nového zákona č. 274/2009 o poľovníctve bol na základe poţ iadavky zadávateľa úlohy
doplnený Poľovnícky GIS o modul na registráciu poľovníckych organizácií. Systém bol
pripravený na plnú prevádzku pre štátnu správu od 01. 01. 2010. Poľovnícky GIS získal
v roku 2009 čestné uznanie v kategórii Nové sluţ by na medzinárodnom kongrese ITAPA
2009 (Informačné technológie a verejná správa) a 1. miesto v súťaţ i Geoaplikácia roka 2009
vyhlásenou Slovenskou asociáciou pre geoinformatiku (SAGI).
Názov úlohy:

Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Poskytnutie
on-line
informácií
o vývoji
lykoţrúta
smrekového počas roka pre obhospodarovateľov lesa
s krátkodobou prognózou (5 – 7 dní) a spresnenie prognóz
vývoja, definovanie najrizikovejších území a návrh
manaţmentových plánov, implementácia štátnej podpory
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Andrej Gubka, PhD.
01. 01. 2009 – 31. 12. 2009
82,99 tis. €
94,09 tis. €

Projekt bol zameraný na sledovanie rojenia troch najvýznamnejších hmyzích druhov
podkôrnikov na smrekových porastoch. Sledovali sme lykoţ rúta smrekového (Ips
typographus), lykoţ rúta lesklého (Pityogenes chalcographus) a lykoţ rúta severského (Ips
duplicatus). Lapače boli rozmiestnené na území Slovenska tak, aby sme mali lapače v kaţ dom
okrese s vysokým zastúpením smrekových porastov. Inštalované boli podľa pokynov STN
48 2711 „Ochrana lesa proti hlavným druhom podkôrneho hmyzu na ihličnatých drevinách“.
Spracované boli údaje zo 68 feromónových lapačov navnadených na lykoţ rúta smrekového,
68 lapačov na lykoţ rúta lesklého a 64 lapačov navnadených na lykoţ rúta severského.
Informácie z feromónových lapačov navnadených na lykoţ rúta smrekového a lykoţ rúta
lesklého, nám pracovníci z prevádzky zasielali v pravidelných dvojtýţ dňových intervaloch
prostredníctvom e-mailu. Z feromónových lapačov navnadených na lykoţ rúta severského sme
raz mesačne dostávali na detailný rozbor kompletné odchyty. Priebeţ né výsledky sme najskôr
zverejňovali na stránkach Strediska lesníckej ochranárskej sluţ by v Banskej Štiavnici
(www.los.sk) v sekcii monitoring vo formáte stiahnuteľného PDF súboru. Neskôr boli
výsledky dostupné na internetovej stránke monitoringu http://lvu.nlcsk.org/lp/.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:

Monitoring území, v ktorých boli realizované opatrenia
vápnením a hnojením s návrhom odporúčaní pre ďalší
postup
NLC – LVÚ Zvolen
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Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Ing. Vladimír Šebeň, PhD.
01.01.2009 – 31.12.2009
113,99 tis. €
116,29 tis. €

Dlhodobým cieľom úlohy je objektívne vyhodnocovanie realizovaných revitalizačných
opatrení vo forme leteckých aplikácií zameraných na zvyšovanie vitality hynúcich smrečín,
ako podklad pre ďalšie revitalizačné a manaţ mentové opatrenia.
V rámci riešenia úlohy v roku 2009 sa dodrţ ala kontinuita monitoringu vplyvu
revitalizačných opatrení na hynúce smrekové porasty, ktorý sa zaloţ il v roku 2008. Vykonali
sa opakované odbery vzoriek (asimilačné orgány, pôdne a humusové vzorky) na vybraných
revitalizačných územiach, ako aj laboratórne analýzy nazbieraných vzoriek ihličia, humusu
a pôdy. Zakladali sa monitorovacie plochy v teréne podľa vopred vypracovanej metodiky
(revitalizované územie Čadca). Editovali sa nazbierané údaje aj z roku 2008, spracovali sa
vzorky a zhodnotili zmeny v pôdnom prostredí a asimilačných orgánoch smreka za dobu
jedného roka od realizácie prihnojovania a vápnenia. Editovali, upravovali, triedili
a archivovali sa údaje zo zaloţ ených revitalizačných monitorovacích plôch (RMP), odberných
miest (pôdne vzorky, asimilačné orgány, odberné nádoby) z roku 2008 a 2009 v prostredí
MsAccess. Vytvoril sa projekt v programe Field-Map Project Manager, preklopili sa
nazbierané dáta z RMP do systému Field-Map na umoţ nenie prepojenia údajov v GIS.
Vypracoval sa návrh odporúčaní pre ďalší postup v revitalizácii leteckým prihnojovaním
a vápnením, ako aj v monitoringu jeho vplyvov.
Po druhom roku od aplikácie sa zistili zrejmé zmeny v chemickom zloţ ení asimilačných
orgánov len pri zvýšení podielu horčíka a bóru. Ale pri ďalších prvkoch (dusík, uhlík) sa zistil
aj pokles. Na zhodnotenie účinku hnojenia je ešte skoro, ale výrazne pozitívne zmeny ktoré
by svedčili o efektívnosti vynaloţ ených opatrení sa určite nezaznamenali. Pri vápnení sa
zistilo významné zvýšenie hodnoty pH v humuse, ostatné hodnotenia ostali skôr nezmenené.
Urobili sa prvé kroky pre objektívne hodnotenie vplyvu realizovaných opatrení. Je
potrebné dodrţ ať kontinuálne kaţ doročné pokračovanie monitoringu. V prípade absencie
údajov z niektorého roku sa znemoţ ní objektívne stanovenie účinku (ak sa ten ešte neprejavil,
resp. uţ neprejavil).
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Zriadenie demonštračného
hynúcich smrečín
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Ladislav Kulla, PhD.
01. 01. 2009 – 31. 12. 2009
96,58 tis. €
97,45 tis. €

objektu

na

rekonštrukciu

Cieľom projektu bolo vytvoriť podmienky pre prenos výsledkov výskumu rekonštrukcií
smrečín do praxe, zabezpečiť sledovanie účinnosti a ekonomickej efektívnosti vykonaných
opatrení a vytvoriť predpoklady pre nadväzujúce výskumné a demonštračné aktivity. V rámci
riešenia v roku 2009 sa:
– zaloţ il Výskumno-demonštračný objekt Kysuce, zameraný na demonštráciu a ďalší
výskum správnej praxe pri rekonštrukciách hynúcich smrečín,
– vytvorili sa vecné a inštitucionálne predpoklady pre spoluprácu výskumu s praxou na
obdobie minimálne od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2018,
– do LHP sa formou zmeny LHP zapracoval osobitný reţ im hospodárenia, obsahujúci nové
poznatky o správnej praxi pri rekonštrukciách smrečín,
– zaloţ ila sa sieť terestrického monitoringu zameraného na sledovanie účinnosti
vykonaných opatrení, a bol zistený východiskový stav lesa na VDO.
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Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Záchrana cenného genofondu
územiach
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Roman Longauer, CSc.
01. 01. 2009 – 31. 12. 2009
96,79 tis. €
97,16 tis. €

smreka

v kalamitných

Cieľom úlohy bolo vypracovanie Analýzy stavu genofondu lesných drevín a stavu
uznaných zdrojov lesného reprodukčného materiálu a návrh opatrení na zmiernenie
podkôrnikovej kalamity na zdroje lesného reprodukčného materiálu, ktorá je vypracovaná
na základe uznesenia vlády SR č. 990 z 21. 11. 2007 k Správe o zdravotnom stave lesov, časť
2.5.1. c a 2.5.2. b.
V rámci riešenia úlohy bol vyhodnotený aktuálny stav smrekových porastov podľa
oblastí poškodených odumieraním, bol zhodnotený stav zdrojov LRM z hľadiska
zabezpečenia dostatočného mnoţ stva vhodného reprodukčného materiálu, spracovaný návrh
na doplnenie týchto zdrojov, zhodnotený stav zásob LRM vhodného na umelú obnovu lesných
porastov v územiach so zhoršeným zdravotným stavom smrečín a následne zabezpečený zber
semennej suroviny na doplnenie Banky semien lesných drevín s osobitným zameraním
na drevinu smrek obyčajný.
V rámci riešenia úlohy bol zámer vykonať 20 zberov. V skutočnosti bolo v roku 2009
vykonaných 23 zberov na území všetkých odumieraním smrečín ohrozených oblastí. Zbery
boli vykonané aj z uznaných porastov, ktoré obhospodarujú neštátni vlastníci lesov
(5 zdrojov) a ŠL TANAPu (3 zdroje). Takýto postup a výber zdrojov poskytuje podstatne
širšie spektrum ekotypov smreka, ktoré je dôleţ ité pre záchranu genofondu pôvodného
smreka na Slovensku.
Ciele úlohy sa podarilo realizovať aj v poţ adovanom spektre výškových zón
s najväčším výskytom smrekových porastov. Vo výškovej zóne 5 (801 – 1 000 m n. m.) bolo
vykonaných 12 zberov, vo výškovej zóne 6 (1 001 – 1 200 m n. m.) bolo vykonaných
8 zberov a vo výškovej zóne 7 (1 201 – 1 400 m n. m.) boli vykonané 3 zbery.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Projekt demonštračného objektu na rekonštrukciu hynúcich
smrečín v neštátnom sektore
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Ladislav Kulla, PhD.
01. 01. 2009 – 31. 12. 2009
26,24 tis. €
26,24 tis. €

Cieľom projektu bolo vytvoriť podmienky pre prenos a demonštráciu výsledkov
výskumu rekonštrukcií hynúcich smrečín do praxe lesného hospodárstva v rámci súkromného
sektora. V rámci riešenia v roku 2009 sa:
– zaloţ il Výskumno-demonštračný objekt Kozie Chrbty, zameraný na demonštráciu a ďalší
výskum správnej praxe pri rekonštrukciách hynúcich smrečín v neštátnom sektore (PRO
POPULO Poprad, s. r. o.),
– vytvorili sa vecné a inštitucionálne predpoklady pre spoluprácu výskumu s praxou
na obdobie minimálne od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2015,
– do LHP sa formou zmeny LHP zapracoval osobitný reţ im hospodárenia, obsahujúci nové
poznatky o správnej praxi pri rekonštrukciách smrečín na VDO.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:

Zabezpečenie lesníckej technickej normalizácie v roku 2009
NLC – LVÚ Zvolen
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Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Ing. Marián Radocha, CSc.
01. 01. 2009 – 31. 12. 2009
1,33 tis. €
3,22 tis. €

Zabezpečovanie technickej normalizácie bolo v roku 2009 súčasťou kontraktu
uzavretého medzi MP SR a NLC na rok 2009, príloha 3, poloţ ka 34. V rámci úlohy sa
zabezpečovali nasledovné činnosti:
– Vypracovanie návrhu STN 48 2410 Pestovanie lesov. Zalesňovanie a starostlivosť
o kultúry a mladiny. Prvý návrh normy sa rozoslal na pripomienkovanie 25 účastníkom.
Stanovisko k návrhu poslalo 6 subjektov, pričom SLHSD MP SR vyjadrila zásadný
nesúhlas s návrhom normy. Vypracoval sa druhý návrh normy, ktorý bol rozoslaný
na záverečné pripomienkovanie rovnakým subjektom, ako pri 1. návrhu. Text normy sa
poslal aj na jazykovú korektúru, ktorú vykonal SÚTN. Stanovisko poslalo 6 subjektov,
pričom SLHSD MP SR opätovne vyjadrila zásadný nesúhlas. Nakoľko riešitelia a SLHSD
MP SR nenašli spoločné riešenie, práca na norme sa zastavila a príspevok na túto úlohu
skrátil na 20 % pôvodného rozpočtu.
– Revízia STN 73 6108: 2000 Lesná dopravná sieť. V zmysle pokynov technickej komisie
č. 6 – Lesníctvo (TK 6) sa na riešenie úlohy uzavrela zmluva medzi NLC a Katedrou
lesníckych stavieb a meliorácií LF TU vo Zvolene. Napriek opätovným upozorneniam
od tajomníka a predsedu TK 6 od septembra 2009 na nedodrţ iavanie stanovených
termínov, zodpovedný riešiteľ ani do 31. 12. 2009 návrh revízie normy nepredloţ il. Úloha
zostala nevyriešená.
– Zabezpečovanie činnosti technickej komisie TK 6 – Lesníctvo. Počas riešenia
problematiky tajomník TK zabezpečoval elektronické hlasovanie o predsedovi TK;
prípravu a podpis zmluvy o dielo medzi NLC a Katedrou lesníckych stavieb a meliorácií
Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene na vypracovanie revízie STN
73 6108; formálne úpravy textu návrhov STN 48 2410 a doplnenie náleţ itostí návrhu
normy podľa metodických pokynov pre normalizáciu Slovenského ústavu technickej
normalizácie; rozmnoţova nie a rozoslanie prvého a druhého návrhu normy
na pripomienkovanie 25 subjektom štátnej správy lesného hospodárstva, ochrany prírody,
štátnym a neštátnym vlastníkom a obhospodarovateľom lesov, lesníckeho školstva a vedy;
objednanie jazykovej korektúry STN 48 2410 a zapracovanie úprav do záverečného
znenia normy a na deň 18. 12. 2009 sa organizačne pripravilo zasadnutie komisie.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Letecký monitoring lesov ohrozených poţiarmi
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Milan Lalkovič
01. 01. 2009 – 31. 12. 2009
106,22 tis. €
120,16 tis. €

Cieľom úlohy bolo komplexné zabezpečenie pravidelného leteckého monitoringu lesov
ohrozených poţ iarmi, lokalizácia poţ iarov a oznamovanie vzniknutých poţ iarov HaZZ.
Realizácia:
– Výber dodávateľa leteckého monitoringu na základe verejného obstarávania a zmluvné
zabezpečenie prác, schválenie letových trás.
– Letecký monitoring bol realizovaný v období od 24. 04. 2009 do 21. 08. 2009, tzn. 119
dní. Z tohto počtu bolo 76 letových dní a 43 bezletových dní. Celkovo sa uskutočnilo 124
letov a nalietalo 501 hodín 27 minút.
– Identifikovalo sa 540 kontrolovaných ohnísk a 20 nekontrolovaných – spolu 560 ohnísk.
– Identifikácia a lokalizácia ohnísk bola oznamovaná centrálnemu dispečingu HaZZ.
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–

Poţ iarne indexy boli denne aktualizované na webových stránkach SHMÚ, slúţ ili
pre potreby leteckého monitoringu (doba a intenzita letov) a pre HaZZ.

Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Pozemný kamerový monitoring
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Milan Lalkovič
01. 01. 2009 – 31. 12. 2009
59,37 tis. €
60,57 tis. €

Cieľom úlohy bola prevádzka funkčného prototypu stacionárneho kamerového
protipoţ iarneho systému na OZ Kriváň. Projekt sa realizoval na základe trojstrannej dohody
medzi NLC (gestor a koordinátor), Lesmi SR, š.p. (uţ ívateľ) a ICZ Slovakia, s. r. o.
(dodávateľ technológie). Na projekte spolupracovali aj zahraničné firmy Envirivision Solution
(JAR) a Eagle Eye Protection (Grécko).
Realizácia:
– Zabezpečenie technickej podpory, údrţ by a servisných prác – kalibrácia a nastavenie
systému.
– Vlastný výkon prevádzky pozemného kamerového monitoringu, vrátane zabezpečenia
obsluţ ného personálu, uzatvorenia zmlúv a zaškolenia.
– Overovanie funkčnosti systému, metodiky prác a obsluţ ných činností.
– Koordinácia súčinnosti jednotlivých zloţ iek podieľajúcich sa na prevádzke kamerového
monitoringu v priebehu celého plnenia úlohy.
– Vyuţ iteľnosť systému nielen z pohľadu protipoţ iarnej ochrany, ale aj na iné účely (napr.
nelegálna ťaţ ba dreva, migrácia zveri a pod. ...).
– Zabezpečenie referenčných návštev pre zahraničných partnerov.
– Zabezpečenie organizačných a logistických náleţ itostí pre spoluprácu s HaZZ.
Technológia je nasadená na Odštepnom závode (OZ) 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 41 nahlásených poţ iarov (zväčša pálenie zvyškov
po ťaţ be a pod.) a 3 nenahlásených poţ iarov, vznikajúcich najmä pri vypaľovaní trávy.
Uskutočnili sa referenčné ukáţ ky pre záujemcov z Litvy, Poľska a Mongolska. Krajiny
boli zastúpené odborníkmi z oblasti lesníctva, ktorým bol prezentovaný spôsob implementácie
riešenia, funkcionalita systému a v neposlednom rade praktické skúsenosti z pilotnej
prevádzky systému a jeho funkčnosti v terénnych a klimatických podmienkach Slovenska.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Práce súvisiace so zabezpečovaním monitoringu lesov
ohrozených poţiarmi
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Milan Lalkovič
01. 01. 2009 – 31. 12. 2009
9,96 tis. €
10,33 tis. €

Cieľom riešenia nevýskumnej úlohy bolo komplexné zabezpečenie pravidelného
leteckého monitoringu lesov ohrozených poţ iarmi, lokalizácia poţ iarov a oznamovanie
vzniknutých poţ iarov HaZZ. Súčasťou riešenia bola aj kontrola činnosti jednotlivých zloţ iek
podieľajúcich sa na monitoringu.
Realizácia:
– Výber dodávateľov prác v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
– Zabezpečenie uzatvorenia zmlúv s jednotlivými kooperujúcimi zloţ kami.
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– Koordinácia súčinnosti jednotlivých zloţ iek podieľajúcich sa na leteckom monitoringu
v priebehu celého plnenia úlohy, vrátane súčinnosti s HaZZ pri lokalizácii a oznamovaní
poţ iarov.
– Schválenie letových trás.
– Zabezpečenie vyhlasovania poţ iarnych indexov prostredníctvom SHMÚ.
– Priebeţ ná kontrola plnenia prác.
– Vypracovanie záverečnej správy.
– Vytlačenie a distribúcia informačných materiálov o riziku vzniku lesných poţ iarov,
dôsledkoch ich negatívneho vplyvu na lesné ekosystémy a o ohrození návštevníkov lesa
v mieste vzniku lesného poţ iaru.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Tvorba a správa IS LH
NLC – ÚLZI Zvolen
RNDr. Róbert Cibula
01. 01. 2009 – 31. 12. 2009
344,22 tis. €
375,81 tis. €

Najdôleţ itejšie 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:
Správa Informačnej banky IS LH
Transformácia dátového skladu – zavádzanie nových technológií
– MS SQL server, MS Visual Studio, Silver Light, report Bilder;
– Štúdium a tvorba prototypov nových riešení vybraných úloh IS LH;
– Implementácia a štúdium novej technológie určenej na správu databanky a vývoj
súvisiacich aplikácií (MS SQL Server, T-SQL, C#);
– Analýza dát databanky vo väzbe na návrh štruktúry dát v prostredí MS SQL Server;
– Tvorba uloţ ených procedúr pre potreby prezentácie webových aplikácií nad technológiou
MS SQL Server.
Zabezpečovanie realizácie podsystémov IS LH
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 náleţ itostí LHP pre obhospodarovateľov lesov, z LHP platných
na roky 2009 – 2018;
– Zabezpečenie podkladov do predbeţ ných plánov platných od 01. 01. 2010, distribúcia
súborov dát uţ ívateľom projektov MZDY a VYROBA, LHKE, WEBles;
– Priebeţ né dopĺňanie aplikačného softvéru pre spracovanie náleţ itostí LHP v zmysle
platnej legislatívy;
– Metodické, analytické a softvérové zabezpečenie publikácie súhrnných informácií
(číselných a grafických) o lesoch SR na FORESTPORTAL;
– Príprava podkladov pre postupné začleňovanie metainformácií do IB;
– Priebeţ ný 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;
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–

Správa a údrţ ba 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;
– Spracovanie a tlač predbeţ ných kontrolných opisov LHP platných od 01. 01. 2009;
– 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 údrţ ba softvéru pre spracovanie LHP
–
–
–
–
–
–

Správa a údrţ ba projektu LHPtax;
Distribúcia softvéru LHPtax vyhotoviteľom LHP;
Zavedenie projektu LHPtax do praxe VLM Keţ marok;
Zabezpečenie transformácie súborov dát z LHP a TP do štruktúry dátového skladu;
Zavedenie upraveného softvéru pre vyhotovenie tabuľky plochovej do prevádzky;
Zabezpečenie školenia a priebeţ ných konzultácií pre uţ ívateľov 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. 2008;
– Spracovanie podkladov pre vyhotovenie ZS 2008 (výber, triedenie, agregácia údajov
z LHP – spracovanie prehľadových tabuliek);
– Vyhotovenie SISL so stavom k 31. 12. 2008 – distribúcia elaborátov vybraným
inštitúciám.
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 2008;
– Poskytovanie údajov LHE pre potreby vyhotoviteľov LHP, LVÚ a externých riešiteľov
projektov;
– Kompletizácia a údrţ ba archívneho súboru dát LHE z neplatných LHP.
Podsystém geografický
– Správa údajových základní geopriestorových informácií o lesoch SR;
– Priebeţ ná 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 poţ iadaviek) 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.
Prierezové činnosti
– Spolupráca na tvorbe vyhlášky o vedení LHE;
– Spolupráca pri tvorbe metodík, usmernení, odborných štúdií;
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–

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;
– Údrţ ba a aktualizácia siete spravodajských jednotiek na základe podkladov získaných za
rok 2008.
Realizačné výstupy z podsystémov IS LH a ich publikovanie
– Priebeţ né poskytovanie informácií z IB – realizačné výstupy podľa poţ iadaviek
uţ ívateľov (prehľadové tabuľky, databázy, grafy, mapy …);
– Priebeţ né poskytovanie údajov z IS LH pre potreby pozemkových úprav;
– Priebeţ né 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 poţ iadaviek Sekcie lesného
hospodárstva a spracovania dreva MP SR a ostatných orgánov ŠS;
– Tvorba aplikačného softvéru pre výber a spracovanie údajov z IB podľa poţ iadaviek
uţ ívateľov;
– Poskytovanie informácií v prostredí Internetu;
– Vývoj WEB-aplikácií na prezentáciu vybraných základných a agregovaných informácií
o lesoch SR a trhových informácií o lesných komoditách;
– Overovanie moţ nosti výberov údajov z dátového skladu cez WEB rozhranie –
rozpracované programové riešenie.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Realizácia štátnych štatistických zisťovaní
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Mária Ţiaková, CSc.
01. 01. 2009 – 31. 12. 2009
43,13 tis. €
44,00 tis. €

Súčasťou IS LH je aj zabezpečovanie zberu, spracovania a vyhodnocovania informácií
z rezortného štatistického zisťovania. Plnenie úlohy bolo realizované v rámci podsystému
„rezortná štatistika“.
Rezortná štatistika
– Správa údajových základní rezortnej štatistiky;
– Správa siete spravodajských jednotiek;
– Zabezpečenie zberu a spracovania údajov z ročných rezortných štatistických výkazov za
rok 2008 a 1. – 3. štvrťrok 2009;
– Výber údajov z rezortnej štatistiky a vyhotovenie podkladov do ZS za rok 2008;
– Aktualizácia obsahu a štruktúry rezortných štatistických výkazov pre rok 2010 a
metodických pokynov pre ich vyhotovovanie – predloţ enie návrhu na Sekciu lesného
hospodárstva a spracovania dreva MP SR;
– Výber a spracovanie podkladov do štatistickej ročenky.
Trhové spravodajstvo
– Tlač a distribúcia tlačív štatistických výkazov pre rok 2009;
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–
–

Analýza vývoja dodávok a priemerných cien surového dreva za 4. štvrťrok 2008 a 1. – 3.
štvrťrok 2009 a ich publikovanie formou Informačného listu, na internetovej stránke NLC
a v Spravodajcovi VVÚD;
Priebeţ né sledovanie a porovnávanie vývoja cien surového dreva v ČR a krajinách EÚ,
zabezpečenie ich publikovania;
Spracovanie informácií o cenách vybraných sortimentov dreva vo vybraných krajinách
EÚ;
Zabezpečenie kontaktov na colnú štatistiku za účelom kompletizácie informácií o obchode
s drevom;
Štvrťročné spracovanie podkladov pre Sekciu lesného hospodárstva a spracovania dreva
MP SR (vypracovanie správy o vývoze dreva do zahraničia);
Vypracovanie web aplikácie pre sprístupnenie informácií o obchode s drevom.

Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Poľovnícka štatistika pre rok 2009
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Jozef Bučko
01. 01. 2009 – 31. 12. 2009
10,00 tis. €
11,08 tis. €

Súčasťou podsystému „Rezortná štatistika“ je aj zabezpečovanie zberu, spracovania a
vyhodnocovania informácií z poľovníckej štatistiky. Plnenie úlohy bolo realizované
nasledovne:
– Zber, transformácia a analýza vstupných údajov;
– Tlačená verzia ročenky Poľovnícka štatistika a CD nosiče s údajmi pre MP SR, KLÚ
a OLÚ;
– Prenos štatistických údajov do aplikácie ,,Poľovnícky geografický informačný systém“;
– Výkazy poľovníckej štatistiky a sprievodné dokumenty pre rok 2011 (cenník zveri, kódy
krajov a okresov);
– Návrh úprav výkazu pre rok 2011 a metodických pokynov pre jeho vyplnenie, predloţ enie
návrhu na schválenie.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Tvorba a spracovanie TŠMD s tematickým obsahom LH
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Karol Šandorfi
01. 01. 2009 – 31. 12. 2009
331,94 tis. €
448,84 tis. €

– Obstaranie leteckých meračských snímok pre tvorbu lesníckej digitálnej mapy a TŠMD
v roku 2009 a 2010;
– Vyhotovenie fotogrametrických projektov na 2 404 leteckých meračských snímkach;
– Vyhotovenie pracovných ortofotomáp na 14 LHC: 1 261 mapových listov štátnej mapy
odvodenej, mierka 1:5 000 = 4 661 km2 katastrálnej výmery;
– Predvyhodnotenie lesníckej situácie na 190 tis. ha lesných pozemkov;
– Fotogrametrické vyhodnotenie na základe 635 klasifikovaných leteckých meračských
snímok;
– Vydávanie a tlač mapových podkladov, leteckých snímok a ortofotomáp pre vyhotovenie
LHP 2009;
– Tlač provizórnych máp a kontrola výtlačkov kartografických originálov;
– Porovnanie stykov hraníc medzi jednotlivými vyhotovovateľmi LHP v rámci tvorby
súvislého TŠMD;
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–

Tvorba súvislej bezošvej mapy pre tlač TŠMD na 195,2 tis. ha lesných pozemkov =
4 402 km2 katastrálnej výmery;
– Tlač súvislého bezošvého TŠMD (+ výtlačky v zmysle zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.
o geodézii a kartografii).
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Vytvorenie podmienok na zabezpečenie komplexnej dátovej a
mapovej podpory – satelitné snímky pre potrebu mapovania
a monitoringu kalamitných území
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Jozef Dobias
01. 01. 2009 – 31. 12. 2009
99,58 tis. €
126,94 tis. €

Cieľom bolo vyhotovenie relevantných mapových a snímkových materiálov ako
podkladu pre rozhodovacie procesy na základe vyhodnotenia doterajšieho vývoja hynutia
smrekových porastov s ich následnou publikáciou na internete.
http://www.forestportal.sk/smrek2008/index_smrek08.html.
Výstupy:
– Stupeň poškodenia podľa vitality smrekových porastov – vyhotovené podľa odštepných
závodov na monitorovanom území podľa priloţ enej klasifikačnej stupnice
s odstupňovaním poškodenia po 10 %;
– Zmeny priestorovej distribúcie smrekových porastov oproti r. 2007 – informácia
o plošnom úbytku smrekových porastov a podklad pre kvantifikáciu strát v produkcii
dreva;
– Priestorová distribúcia smrekových porastov – vyhotovené podľa odštepných závodov
so zastúpením smreka nad 25 %;
– Stanovenie trendu vývoja poškodenia v ďalších rokoch – podklad pre objektívne a cielené
smerovanie ozdravných opatrení.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
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
01. 01. 2009 – 31. 12. 2009
223,39 tis. €
223,83 tis. €

Cieľom úlohy bolo zabezpečovanie rozvoja hospodárskej úpravy lesov, tvorba metód a
postupov jej vykonávania vyplývajúceho 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, ako aj z potreby napĺňania cieľov a princípov trvalo udrţ ateľného
obhospodarovania lesov prostredníctvom jednotného systému hospodárskej úpravy lesov.
Úloha bola realizovaná ako:
– zabezpečovanie jednotného vyhotovenia LHP, tvorby metód zisťovania stavu lesa a
návrhu plánu hospodárskych opatrení,
– organizácia tvorby a aktualizácie metodík, postupov a usmernení pre zabezpečenie
vyhotovenia LHP v súlade s platnými právnymi predpismi a schválenými štandardmi,
– metodická podpora vyhotovovania LHP,
– kontrola kvality prípravy, spracúvania a vyhotovenia LHP,
– zabezpečovanie úloh súvisiacich s podporou štátnej správy LH podľa potrieb a
poţ iadaviek SL MP SR.
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–

V rámci úlohy boli v roku 2009 riešené tieto aktivity:
Technická príručka HÚL I., 2009 – pracovná verzia, pripomienkovanie, vyhodnotenie
pripomienok, príprava definitívneho znenia (2010);
Harmonogram obnov LHP na obdobie 2010 – 2019 – odsúhlasený MP SR č. 1377/2009710 s poţ iadavkou na jeho priebeţ nú kaţ doročnú aktualizáciu;
Účasť na konaniach súvisiacich s vyhotovením LHP, stanovenie a dodrţ iavanie
jednotných podmienok pri vyhotovovaní LHP;
Systematické metodické usmerňovanie vyhotovovateľov LHP;
Programové riešenie LHPTax – metodická podpora tvorby nových, resp. aktualizácie
existujúcich modulov softvéru na vyhotovenie LHP;
Lesnícky informačný štandard – Trieda LHP, metodická podpora aktualizácie a zavedenia
do praxe;
Usmernenie a metodické postupy HÚL – vypracovanie usmernení, metodických postupov
HÚL (uplatnenie Pracovných postupov HÚL, aktuálne potreby pri vyhotovovaní LHP);
Nové metódy zisťovania stavu lesa – návrh nových, resp. alternatívnych metód zisťovania
stavu lesa a návrhov plánov hospodárskych opatrení, vrátane ich overenia:
Internetová stránka www.nlcsk.org, úprava obsahu a aktualizácia dokumentov podstránky
NLC – ÚHÚL Zvolen;
Spolupráca na návrhoch a novelizácii lesníckych právnych predpisov, smerníc, pokynov,
metodických postupov, usmernení vydávaných MP SR;
Zabezpečenie úloh určených SL MP SR.

Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
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 – ÚHÚL Zvolen
Ing. Ivor Rizman
01. 01. 2009 – 31. 12. 2009
323,98 tis. €
354,17,tis. €

Špecifické ciele projektu:
I. V roku 2009 spracovať podklady a výstupy do správ o doterajšom hospodárení a zásad
vyhotovenia LHP pre plány s platnosťou od 01. 01. 2010 na 188,8 tis. ha lesných
pozemkov a zabezpečiť jednotnosť vyhotovovania modelov hospodárenia v lesných
oblastiach Slovenska.
II. V roku 2009 vykonať komplexné zisťovanie stavu lesa na výmere 186,2 tis. ha lesných
pozemkov pre účely rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov a
zabezpečiť aktualizáciu údajov hospodársko-úpravníckej typizácie pre LHP s platnosťou
od 01. 01. 2011.
III. Zabezpečiť správu a aktualizáciu celoslovenských bezošvých informačných vrstiev
lesníckej typológie a pedológie.
V roku 2009 sa vykonalo:
– Podklady a výstupy boli vyhotoviteľom plánov odovzdané v termíne do konca februára
2009.
– Zásadné pripomienky neboli počas konaní pre vyhotovenie LHP vznesené.
– Chýbajúce modely hospodárenia pre dokončované LHP boli priebeţ ne dopĺňané
na poţ iadanie vyhotoviteľov.
– Rozpracúval sa nový systém tvorby modelov hospodárenia, aby sa zabezpečila
automatizácia a predišlo sa potrebe neustáleho dopĺňania modelov z dôvodu zmeny
hodnôt identifikátorov aktualizovaných zriaďovateľom.
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Ku koncu roka sa uţ dopĺňali modely hospodárenia na základe zmien zistených
pri prácach zariaďovateľov v roku 2010.
Prípravné práce boli zamerané na vytipovanie nezrovnalostí kategórie lesov s údajmi
hospodársko-úpravníckej typizácie, plánovanie rozsahu terénnych prác a získavanie
podkladov od obhospodarovateľov lesov.
Boli preverené všetky avizované poţ iadavky vlastníkov a OLH na zmenu kategórie lesov
ochranných a hospodárskych, a taktieţ 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.
Návrhy ochranných lesov boli prerokované s príslušnými OLH podľa príslušných LHC,
LC.
Po ukončení terénnych práce pokračovala aktualizácia databáz hospodársko-úpravníckej
typizácie a podkladových máp lesníckej typológie a pedológie pre všetky jednotky
priestorového rozdelenia lesa za lesné hospodárske celky s platnosťou plánov od 01. 01.
2011.
Koncom roka sa začali vypracúvať oblastné modely hospodárenia a rozbehli sa práce
na vypracúvaní výstupov KZSL.
Po odovzdaní výstupov KZSL prebehla aktualizácia celoslovenskej vrstvy lesníckej
typológie a prebiehali práce na vyhotovení bezošvej vrstvy pôdnych typov.

Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Výber vyhotovovateľa LHP, hradenie nákladov na
vyhotovenie povinných súčastí LHP, plnenie úloh verejného
obstarávateľa LHP
NLC – ÚHÚL Zvolen
Ing. Peter Szarka
01. 01. 2009 – 31. 12. 2009
2 756,16 tis. €
2 816,71 tis. €

Špecifické ciele projektu:
I. Zabezpečenie výberu vyhotovovateľov LHP jednotnou formou verejného obstarávania
pre celé územie Slovenska, zabezpečenie uzatvorenia zmlúv s úspešnými uchádzačmi
o vyhotovenie plánov, vrátane oboznámenia vlastníka správcu, resp. obhospodarovateľa
lesa o výsledku výberu vyhotovovateľa plánu.
II. Zabezpečenie jednotného vyhotovenia LHP podľa platných právnych predpisov,
štandardov, postupov a usmernení pri vyhotovení LHP na celom území Slovenska.
III. Zabezpečenie úhrady nákladov na vyhotovenie povinných súčastí LHP
pre vyhotovovateľov LHP.
V roku 2009 bolo realizované:
– Zabezpečenie odovzdania kompletných LHP ku schvaľovaciemu konaniu na príslušné
KLÚ na 75 lesných celkoch (LC), zabezpečenie odovzdania kompletných LHP
jednotlivým subjektom podľa platného rozdeľovníka. Do konca roka 2009 bolo
zabezpečené odovzdanie a vyplatenie kompletných LHP na 69 LC. U jedného LC
na základe odvolania vlastníka prebehli potrebné rokovania a po vykonaných opravách
prebieha v mesiaci január 2010 postupné schvaľovanie a odovzdávanie LHP. U 5 LC sa
z dôvodu neskorého vydania schvaľovacieho rozhodnutia posunul termín odovzdania LHP
na január 2010. Nakoľko zo strany vyhotoviteľa boli aj na týchto LC (LC Ďumbier,
LC Olešná, LC Korňa, LC Čierne – Svrčinovec, LC Skalité, LC Makov – Vysoká)
vyhotovené kompletné LHP, bola v roku 2009 vyplatená posledná fakturácia aj za tieto
LC. Celková výmera LC na ktorých sa vyhotovoval LHP s platnosťou k 01. 01. 2009 je
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196 803,61 ha, čo je o 618,51 ha viac ako bolo uvedené v pôvodných rozhodnutiach o LC.
Celkové navýšenie je o 8 528,86 €. Rozdiel bol spôsobený prehlásením tzv. bielych plôch
za lesné pozemky počas vyhotovenia LHP vo viacerých LC.
– Zabezpečenie odovzdania Správy o doterajšom hospodárení na 62 LC (189 177,27 ha)
na príslušné KLÚ, účasť na konaniach súvisiacich s vyhotovením LHP, s cieľom
zabezpečenia stanovenia a dodrţ iavania jednotných podmienok súvisiacich s vyhotovením
LHP v súlade so zmluvami na vyhotovenie LHP, preberanie a kontrola prác pri terénnom
zisťovaní stavu lesa a návrhu plánu hospodárskych opatrení. Celkovo bolo v teréne
preverené 16 458,73 ha a vyhotovovateľom LHP boli uloţ ené opravy LHP z terénneho
preverenia na výmere cca 3 430 ha. Zabezpečenie odovzdania návrhu LHP ku 15. 12.
2009 na príslušné KLÚ na 62 lesných celkoch (LC), 3. etapa podľa zmluvy o dielo
na vyhotovenie LHP platných od roku 2010 o celkovej výmere 189 177,27 ha.
– Zabezpečenie verejného obstarávania pre vyhotovenie LHP s platnosťou od roku 2011.
Celkovo bolo vyhlásených 30 súťaţ í verejného obstarávania na výmere 183 334,87 ha,
z toho bolo 19 podprahových a 11 podlimitných. Verejných súťaţ í sa zúčastnilo
8 uchádzačov. Vyhodnotenie verejných súťaţ í bolo ukončené do konca roka 2009.
– Kontrola správnosti a komplexnosti predkladaných faktúr od jednotlivých
vyhotovovateľov LHP.
Názov úlohy:

Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Zabezpečenie kontrolného systému vyhotovenia LHP
v kalamitných oblastiach s dôrazom na uplatňovanie
opatrení smerujúcich k revitalizácii lesov poškodených
biotickými a abiotickými škodlivými činiteľmi v smrečinách
NLC – ÚHÚL Zvolen
Ing. Peter Szarka
01. 01. 2009 – 31. 12. 2009
59,75 tis. €
84,42 tis. €

Špecifické ciele projektu:
I. Zabezpečenie trvalo udrţ ateľného obhospodarovania lesov prostredníctvom vyhotovenia
LHP v oblastiach poškodených biotickými a abiotickými škodlivými činiteľmi
v smrečinách.
II. Zabezpečenie jednotného vypracovania LHP metódami zisťovania stavu lesa, návrhmi
plánov hospodárskych opatrení, ktoré zvýšia ekologickú stabilitu narušených
ekosystémov.
III. Zapracovanie osobitných postupov pri vyhotovení LHP s dôrazom na uplatňovanie
opatrení smerujúcich k zlepšeniu stavu lesov v oblastiach poškodených biotickými a
abiotickými škodlivými činiteľmi v smrečinách.
V roku 2009 bolo realizované:
– Zabezpečenie účasti na konaniach súvisiacich s vyhotovením LHP v pôsobnosti KLÚ
Ţilina a Banská Bystrica (na LC s prevahou zastúpenia smreka) s dôrazom
na zapracovanie opatrení smerujúcich na revitalizáciu poškodených smrekových porastov;
– Preberanie stavu prác vyhotovovaných LHP v kalamitných oblastiach, preverenie
správnosti údajov v opise porastov a v plánoch hospodárskych opatrení v porastoch
poškodených biotickými a abiotickými škodlivými činiteľmi, najmä na lesných celkoch
v oblasti Kysúc a Nízkych Tatier, preverenie zapracovania odlišných postupov
obhospodarovania lesa do LHP;
– Zabezpečenie odovzdania návrhu LHP ku 15. 12. 2009 na príslušné KLÚ Ţilina a Banská
Bystrica (na LC s prevahou zastúpenia smreka).
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Výstupy úloh vo forme Správy o doterajšom hospodárení, Zásady pre vypracovanie
LHP, preberacie protokoly prác na vyhotovení LHP (vyhotovovatelia LHP, orgány ŠS LH,
LSR, š.p. a iní), ako aj predbeţ ný návrh LHP sú uloţ ené u zodpovedného riešiteľa úlohy.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovední riešitelia:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Zabezpečenie materiálovej, údajovej a technickej podpory
činnosti splnomocnenca vlády SR pre ochranu smrečín a
smrekových biotopov
NLC – ÚHÚL Zvolen, NLC – LVÚ Zvolen, NLC – ÚLZI
Zvolen
Ing. Ľuboš Ţabka, Ing. Ladislav Kulla, PhD., Ing. Karol
Šandorfi
01. 09. 2009 – 31. 12. 2009
139,16 tis. €
176,34 tis. €

Špecifické ciele projektu:
I. Pripraviť metodiku nových metód aktualizácie LHP prípadne vypracovania
zjednodušeného LHP pre oblasti postihnuté hynutím smrečín.
II. Zabezpečenie overenia metodiky vypracovaním LHP obsahujúceho ďalšie doplňujúce
údaje vyuţ iteľné pri rekonštrukciách smrečín v rámci demonštračných objektov.
III. Realizovať výsledky výskumu rekonštrukcií hynúcich smrečín v rámci demonštračných
objektov.
IV. Na základe aktuálnych satelitných snímok a poznatkov o hynutí smrekových porastov
vyhodnotiť aktuálny zdravotný stav v porastoch so zastúpením smreka nad 25 %, hlavne
v oblasti Kysúc, Oravy, Nízkych a Vysokých Tatier, a pripraviť podklad pre vizuálnu
interpretáciu zmeny stavu smrekových porastov medzi rokmi 2008 a 2009, a ich
sprístupnenie cez webovú aplikáciu.
V. Vyznačiť ohniská, nárazníkové zóny a ostatné územie, v LHC s kalamitným rozpadom
smrečín pre vyhotovenie LHP v roku 2010, pre aktualizáciu stupňa ohrozenia porastu
zariaďovateľom podľa špecifického postupu stanovenia stupňov ohrozenia v kalamitných
územiach (LHC: Starovec, Bytča, Marček, Hubová, Ľubochňa, Čierňavy, Svarínka).
VI. Vykonať letecké meračské snímkovanie digitálnou kamerou s rozlíšením 20 cm na zemi
v kanáloch RGB a CIR.
VII.Vyhotoviť ortofotomapy s rozlíšením 20 cm/pixel ako podklad pre vizuálnu interpretáciu
stavu smrečín a ako podklad pre terénne šetrenia.
Výstupy úloh vo forme návrhu LHP, návrhu na zmenu kategorizácie lesa, návrhu na
zmeny predpisov LHP, porastových, ťaţ bových máp a ortofotomáp sú uloţ ené na NLC –
ÚHÚL Zvolen. Metodika tvorby LHP, štatúty VDO a výsledky klasifikácie snímok metódou
DPZ sú uloţ ené na NLC – LVÚ Zvolen.
Mapové výstupy vyznačenia ohnísk, nárazníkovej zóny budú súčasťou správ
o doterajšom hospodárení.
Zaletené bolo územie na LHC Starovec, Bytča, Marček, Hubová, Ľubochňa, Čierňavy,
Svarínka, Hriňová, Poľana, Kyslinky, Divín a Očová na katastrálnej výmere 110 000 ha.
Výstupy: digitálne letecké meračské snímky a ortofotomapy sú uloţ ené na NLC – ÚLZI
Zvolen.
Všetky výstupy, vrátane vyhodnotenia stavu smrekových porastov a kompozícia zmien
zdravotného stavu sú zverejnené na stránke: http://www.nlcsk.org/.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:

Medzinárodná spolupráca a úlohy vyplývajúce z členstva
v medzinárodných organizáciách
NLC – GR Zvolen
Ing. Martin Moravčík, CSc.
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Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

01. 01. 2009 – 31. 12. 2009
62,28 tis. €
63,47 tis. €

Hlavným cieľom bolo zabezpečovanie úloh určených rezortu pôdohospodárstva, Sekcii
lesného hospodárstva a spracovania dreva, v oblasti medzinárodných aktivít a medzinárodnej
spolupráce, s osobitným zameraním na úlohy vyplývajúce z členstva SR v Európskej únii a
úlohy viazané k ťaţ iskovým medzinárodným inštitúciám a aktivitám ako sú MCPFE, FAO,
UNFF, UNECE TC, Európska komisia, GFRA, IUFRO, EFI, COST a i.
Vecný odpočet plnenia úlohy za rok 2009:
– Zástupcovia NLC sa zúčastnili na dvoch zasadnutiach pracovnej skupiny MCPFE
pre analýzu potenciálnej pridanej hodnoty a alternatív paneurópskej právne záväznej
dohody pre lesy, kde prezentovali pozíciu SR. V spolupráci s IASA a BOKU Viedeň sa
podieľali na tvorbe dotazníka a hodnotení doterajšieho priebehu procesu Konferencie
ministrov o ochrane lesov v Európe.
– Zástupcovia NLC sa aktívne zúčastnili viacerých medzinárodných konferencií, seminárov
a workshopov:
- Workshop FAO o strategických moţ nostiach energetického vyuţ itia dreva
v Dubrovníku,
- Workshop tímu špecialistov EHK OSN/FAO pre Trh s drevom a marketing
„Stanovenie potenciálu trvalo udrţ ateľných dodávok dreva“.
– Zástupcovia NLC sa zúčastnili a zastupovali SR na:
- Inauguračnom stretnutí Tímu špecialistov EHK OSN/FAO pre „Monitoring trvalo
udrţ ateľného obhospodarovania lesov“,
- 31. zasadnutí Spoločnej pracovnej skupiny FAO/UNECE pre lesnícku ekonomiku
a štatistiku,
- Zasadnutí Tímu špecialistov UNECE/FAO pre lesnícku politiku vo Východnej Európe
a Strednej Ázii,
- 67. zasadnutí Drevárskeho výboru EHK,
- Zasadnutí pracovnej skupiny Eurostatu pre lesnícku štatistiku,
- Zasadnutí Pracovnej skupiny pre lesný reprodukčný materiál Stáleho výboru EK
pre rozmnoţ ovací materiál v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve,
- Zasadnutí Riadiacej rady Európskeho programu pre lesné genetické zdroje
EUFORGEN,
- Zasadnutí národných delegátov INCO (Programme Committee Meeting),
- Zasadnutí pracovnej skupiny Karpatského dohovoru pre trvalo udrţ ateľné
obhospodarovanie lesov,
- 17. zasadnutí Slovensko-bavorskej medzivládnej komisie, kde prezentovali príspevky,
národné správy, resp. odovzdali za SR vyplnené dotazníky.
– V spolupráci s FAO bol NLC pod gesciou MP SR zorganizovaný workshop “Strategické
moţ nosti pre územia postihnuté kalamitami”, kde za účasti 50 účastníkov boli
prezentované najnovšie poznatky zo spracovania kalamít v chránených územiach a z nich
plynúce odporúčania. Za inovatívny prvok workshopu moţ no povaţ ovať myšlienku
implementácie krízového manaţ mentu do lesníctva.
– NLC pod gesciou MP SR úspešne zorganizovalo zasadnutie Hlavného riadiaceho výboru
MCPFE v Tatranskej Javorine, kde jeho členovia prediskutovali ďalšie kroky
paneurópskeho procesu v naliehavých lesníckych otázkach a prijali návrh časového
harmonogramu pripravovaných pracovných podujatí, čím zároveň potvrdili termín
konania nasledujúcej ministerskej konferencie v Oslo v júni 2011.
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–

Pracovníci NLC hostili prípravné stretnutie členov EFI – Regionálnej kancelárie
pre krajiny strednej a východnej Európy, kde NLC aktívne pôsobí ako jadrový partner.
V roku 2009 sa pracovníci NLC zapojili do návrhov dvoch spoločných projektov.
Výsledky riešenia úlohy – závery z medzinárodných rokovaní a aktivít boli
implementované na podmienky lesníctva SR.
Zo všetkých zahraničných pracovných ciest boli vypracované podrobné správy.
Názov projektu:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:
–
–

–
–

–
–
–

–
–

Kontrola lesného reprodukčného materiálu (KLRM)
NLC – LVÚ Zvolen, VS Liptovský Hrádok
Ing. Miriam Sušková, PhD.
01. 01. 2009 – 31. 12. 2009
97,37 tis. €
105,83 tis. €

V rámci kontroly lesného reprodukčného materiálu sa za rok 2009 uskutočnilo:
Fenotypové hodnotenie rodičovských – výberových stromov – výber a popis nových
rodičovských – výberových stromov a vystavenie uznávacích listov – 183 ks topoľ
osikový, 40 ks jarabina brekyňová.
Kontrola dodrţ iavania zásad obhospodarovania semenných zdrojov, kontrola evidenčných
kariet uznaných zdrojov LRM, kontrola nakladania so semenáčikmi z prirodzeného
zmladenia, kontrola dodrţ ovania provenienčných zásad, zásad prenosu lesného
reprodukčného materiálu a kontrola kariet pôvodu obnovovaných lesných porastov –
98 subjektov, kontrola produkcie a evidencie semenáčikov a sadeníc v lesných škôlkach a
obchodovania s LRM – 127 subjektov.
Kontrola zberov semennej suroviny – 64 zberov, spracovanie a zaevidovanie 304 hlásení
o plánovanom zbere.
Na základe hlásenia o zmenách v uznaných zdrojoch LRM bola vykonaná aktualizácia
u 96 uţ ívateľov uznaných porastov a u 20 uţ ívateľov výberových stromov. Do archívu
bolo vyradených 1 252 uznaných porastov (z nich bolo 762 porastov opätovne uznaných
pre zber semien) a 48 výberových stromov. V zmysle § 11 ods. 5, vyhlášky č. 571/2004
Z. z. o zdrojoch reprodukčného materiálu lesných drevín, jeho získavaní, produkcii a
pouţ ívaní, bolo pripravené oznámenie o zmenách v uznaných zdrojoch LRM k 31. 12.
2008 pre 40 obvodných lesných úradov.
Odber vzoriek – 141 oddielov, plombovanie – 17 hodín.
Periodické preškolenie drţ iteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti v zmysle platných
predpisov – 29. 09. 2009.
Podľa § 14 ods. 5 zákona o LRM sa vystavilo 131 potvrdení o pôvode semennej suroviny
a semena v slovenskom jazyku a 29 potvrdení o pôvode semennej suroviny a semena
v anglickom jazyku, 1 646 potvrdení o pôvode sadbového materiálu v slovenskom jazyku
a 17 potvrdení o pôvode sadbového materiálu v anglickom jazyku. Vypracovalo sa
51 informačných dokumentov pre sadbový materiál a 28 informačných dokumentov
pre osivo pohybujúce sa medzi členskými štátmi EÚ.
Pracovníci SKLRM sa 07. 09. – 11. 09. 2009 zúčastnili na pracovnom stretnutí
pre semenársku legislatívu a kontrolu lesného reprodukčného materiálu vo Varšave
v Poľsku.
Registrácie semena – v rámci hlásenia o skladovanom zostatku registrovaného osiva bolo
k obom polrokom skontrolovaných a zaevidovaných 1 131 oddielov semena, v rámci
registrácie semena bolo skontrolovaných a zaregistrovaných 518 oddielov semena,
v rámci evidencie bolo skontrolovaných a zaevidovaných 518 listov o pôvode semena
alebo semennej suroviny a 60 listov o pôvode semenáčikov z prirodzeného zmladenia z
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–

–
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–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

jarného obdobia 2009 a 11 listov o pôvode semenáčikov z prirodzeného zmladenia
z jesene 2009.
Rozpracované zriaďovacie doklady pre 3 génové základne.
Schvaľovanie zdrojov LRM, vystavovanie uznávacích listov a ich zasielanie obvodným
lesným úradom – uznané porasty – 2 611 JPRL (797 evidenčných kódov), z toho 1 849
nových, doposiaľ neuznaných porastov, identifikované zdroje – 100 JPRL
(91 evidenčných kódov), génové základne – 3 uznané po prehodnotení.
SKLRM k 31. 12. 2008 eviduje 526 drţ iteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti
pre prácu s lesným reprodukčným materiálom, z toho je podľa dosiaľ zaslaných ţ iadostí
o registráciu sadeníc 157 producentov lesného reprodukčného materiálu (43 drţ iteľov
osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom
pre fyzické osoby, 22 drţ iteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným
reprodukčným materiálom pre fyzické osoby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je
drţ iteľom osvedčenia, 92 drţ iteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti
s lesným reprodukčným materiálom pre právnické osoby). 1 producent je zatiaľ bez
osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ale ţ iadosť o vydanie osvedčenia bola zaslaná na
MP SR a podľa predbeţ ných informácií bude v krátkom čase kladne vybavená.
Účasť a prednesenie dvoch príspevkov na medzinárodnom pracovnom stretnutí s názvom
„Zákon o lesnom reprodukčnom materiáli v praxi alebo Praktické pouţ itie zákonných
predpisov v oblasti lesného reprodukčného materiálu“ (1 pracovník) v Teisendorfe, 28. 09.
– 02. 10. 2009, Nemecko.
Účasť a prednesenie jedného príspevku na medzinárodnom odbornom seminári „Aktuální
problematika lesního školkařství v roku 2009“, (2 pracovníci), Měřín, Jablonné
nad Vltavou, 23. – 24. 11. 2009, ČR (v zborníku boli uverejnené 2 príspevky).
Účasť na pracovnom stretnutí projektu EUFGIS: Training Workshop for Central and
Western Europe, (1 pracovník), Viedeň, 23. 03. – 27. 03. 2009, Rakúsko.
Účasť na základných pochôdzkach a záverečných pochôdzkach – 18 LHC.
Účasť na zasadnutí Komisie na ochranu genetických zdrojov pri š.p. Lesy Slovenskej
republiky (09. 11. 2009, OZ Semenoles Liptovský Hrádok).
Ústredná kontrola kvality semien lesných drevín – stanovenie klíčivosti 185 oddielov,
stanovenie čistoty 176 oddielov, stanovenie ţ ivotnosti 73 oddielov, stanovenie obsahu
vody 16 oddielov, stanovenie dĺţ ky predsejbovej prípravy 9 oddielov.
V mesiaci september sa začalo so spracovaním ţ iadostí o registráciu sadeníc k 31. 08.
2009. K 31. 12. 2009 bolo na SKLRM doručených 158 ţ iadostí o registráciu, ktoré boli
spracované. Nedostatky v ţ iadostiach sa riešia priebeţ ne.
V rámci zabezpečenia prevádzky akreditovaného laboratória a uplatňovania systému
kontroly akosti sa v laboratóriu uskutočnilo 5 vnútorných auditov.
Vedenie ústrednej evidencie, jej aktualizácia, dopĺňanie a spracovanie podkladov
pre informovanie štátnej správy. SKLRM k 31. 12. 2009 eviduje 14 492 uznaných
porastov, 4 392 výberových stromov, 69 semenných sadov, 148 semenných porastov,
125 génových základní a 1 252 identifikovaných zdrojov.
Vypracovanie a zaslanie poţ iadaviek na uznávanie a obhospodarovanie zdrojov LRM
v LHC so začiatkom obnovy LHP v r. 2009 – 17 LHC.
Vystavených 19 „Oranţ ových“ ISTA certifikátov kvality.
Zorganizoval sa seminár „Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej
obnovy lesy 2009“ – 102 účastníkov. Pracovníci SKLRM predniesli 6 príspevkov.
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4.

ČINNOSTI ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY
Prehľad aktivít NLC v roku 2009 a ich náklady:
Prehľad aktivít NLC v roku 2009
Tabuľka 4.1
Aktivity NLC

Projekty APVV

Projekty štrukturálnych
fondov EÚ

Názov
Hodnotenie verejnoprospešných funkcií lesných
a poľnohospodárskych ekosystémov a sluţieb
odvetví
Moţn osti zvýšenia kvantity a kvality drevnej
produkcie vybraných rýchlorastúcich lesných
drevín
Náchylnosť vetrom destabilizovaných lesných
ekosystémov voči pôsobeniu vybraných
disturbančných faktorov
Progresívne postupy pestovania sadbového
materiálu a umelej obnovy lesných porastov po
kalamitách veľkého rozsahu
Výskum metód klasifikácie a štrukturálnych
modelov priaznivého stavu lesných ekosystémov
Slovenska – Hodnotenie stavu a vývoja lesov
v krajine s podporou DPZ
Satelitne zaloţe né sledovanie odozvy lesných
ekosystémov na globálne sa meniace podmienky
prostredia
Integrácia
rozvojových,
inovačných
a environmentálnych politík pre lesníctvo
Hodnotenie úrovne stresu suchom lesných
porastov z aspektu vodnej bilancie stromu a
porastu
Výskum, modelovanie a realizácia energetického
vyuţitia trvale obnoviteľných lignocelulózových
zdrojov
Analýza adaptácie lesných drevín na zmenu
stanovištných
podmienok
na
základe
provenienčného výskumu a genetických
markérov
Vplyv vetrovej kalamity a následného
manaţ mentu na vývoj lesných ekosystémov v
Tatrách
Dvojstranné overovanie modelov rastových
tabuliek lesných drevín
Propagácia vedy a výskumu v lesníctve
Detská lesnícka univerzita – nástroj na
popularizáciu
vedeckovýskumnej
činnosti
v lesníctve
PROLES – Popularizácia výskumu a vývoja
v lesníctve a ekológií lesa formou projektového
vyučovania a multimediálneho DVD
Centrum excelentnosti: Adaptívne lesné
ekosystémy
Centrum excelentnosti biologických metód
ochrany lesa
Demonštračný objekt premeny odumierajúcich
smrekových lesov na ekologicky stabilnejšie
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Náklady v tis. €
plánované
skutočné
0,00

0,63

58,69

48,18

126,00

133,11

55,99

59,21

132,28

120,70

66,12

55,15

52,28

33,54

32,93

30,43

13,38

15,73

39,93

27,94

39,72

34,89

1,56

1,45

20,81

20,52

7,02

5,53

16,58

11,07

15,00

10,10

65,00

13,91

40,00

3,76
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Medzinárodné programy
a projekty

multifunkčné ekosystémy
Lesnícky geografický informačný systém
Vyuţitie
drevného
popola
v
lesnom
hospodárstve
Tvorba koncepcie lesnej pedagogiky ako
nástroja na zvyšovanie informovanosti o trvalo
udrţa teľnom lesnom hospodárstve
Seminár a informačná študijná návšteva
lesníckych
subjektov
–
prvovýrobcov
v susedných štátoch EÚ
Efektívne metódy merania lesa
Základné charakteristiky lesných drevín –
environmentálne nároky, morfológia, lesné
semenárstvo a škôlkarstvo, obhospodarovanie
génových základní
Problematika lesného reprodukčného materiálu
a progresívne
metódy
dopestovávania
krytokorenného sadbového materiálu
Prírode blízke obhospodarovanie lesa
Základné charakteristiky lesných drevín –
spracovanie
drevnej suroviny
v odvetví
spracovania dreva
Zhodnotenie drevnej hmoty a marketingové
riadenie
Metóda a prístupy k sortimentácii listnatých
stromov
Podpora riadenia výroby pomocou funkcionalít
manaţ érskeho IS (KRPK). Riadenie rozľahlého
systému pomocou parametrizácií
Pokročilé plánovanie lesnej výroby a ostatných
výrobných činností
Sortimentácia listnatých stromov – metodika
zabezpečovania vstupných dát a spôsoby ich
kontroly a vyuţit ia
Tvorba kalkulácií, modelovanie a prípady
nájmov zo zákona
Parametrizácia informačného systému lesníckej
prvovýroby
TreeBreedEx – funkčná modelová sieť
šľachtenia
lesných
drevín
pre
konkurencieschopné, multifunkčné a trvalo
udrţa teľné lesné hospodárstvo EÚ
EUFGIS – Európsky informačný systém pre
lesné genetické zdroje
Posilnenie znalostí a infraštruktúry pre obnovu a
ochranu lesov v Srbsku v rámci Oficiálnej
rozvojovej pomoci SR SlovakAid
CECILIA – Central and Eastern Europe Climate
Change Impacts and Vulnerability Assessment
Rozvoj harmonizácie metód na stanovovanie
sekvestrácie uhlíka v lesoch Európy –
MASCAREF
Správanie a populačná dynamika a prirodzení
nepriatelia hospodársky významných druhov
rodu Ips v smrekových porastoch
Vývoj ekologických metód boja s lesnými
škodcami, zaloţe ných na SIT
FutMon – Ďalší rozvoj a implementácia
monitorovacieho systému lesov na úrovni EÚ
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20,00

6,30

40,00

1,05

47,05

49,52

43,18

41,66

43,81

38,18

21,66

16,67

35,20

30,51

42,06

42,21

21,66

16,67

16,99

15,71

53,38

57,15

47,22

49,79

47,22

47,47

53,38

47,35

42,71

42,02

47,22

63,68

15,94

15,75

4,48

5,03

23,00

7,99

28,29

29,79

5,00

5,61

216,00

2,01

6,64

5,87

154,00

216,30
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Vzdelávacie
programy a
projekty

Kontrakt s MP SR

Výskumné
úlohy

Úlohy
vývojového
zamerania

Comparison of European and Canadian Traps
and Lures in Slovakia (2009)
Produkcia a energetické vyuţitie biomasy
intenzívnych porastov rýchlorastúcich drevín na
Bani Nástup
European Network on Emerging Diseases and
Invasive Species Threats to European Forest
Ecosystems – FORTHREATS
Dvojstranné overovanie modelov rastových
tabuliek lesných drevín
Transfer of Innovative Learning Techniques
over Forestry Education – TraInForEducation
CASE FOREST pedagogics towards sustainable
development
The Language of Safety and Health Signs and
Signals in Wood Industry – LANSAWOOD
Poradenský systém v LH
Celoţiv otné vzdelávanie v LH
Public relation (PR), prezentácia lesníctva,
výstavy
Technické
a
materiálne
zabezpečenie
konferencie Perspektíva a podpora chovu Norika
muránskeho typu na Slovensku
Poradenstvo a vzdelávanie pre subjekty
obhospodarujúce lesy v oblastiach postihnutých
hynutím smrečín
Výskum, klasifikácia a uplatňovanie funkcií lesa
v krajine
Výskum
efektívneho
vyuţí vania
environmentálneho, ekonomického a sociálneho
potenciálu lesov na Slovensku
Koncepčné práce pre MP SR a úlohy
vyplývajúce zo záverov vedenia MP SR a SL
MP SR
Monitoring lesov (FUTMON, Čiastkový
monitorovací systém lesy), inventarizácia lesov,
AQA (Analytical quality assurance)
Lesnícka ochranárska sluţb a
Odborná spolupráca pri riešení ochrany lesa
v chránených územiach so ŠOP osobitne pri
príprave spoločného metodického postupu na
riešenie situácie v chránených územiach a na
územiach NATURA 2000
Riešenie problematiky a poradenstva pri
zalesňovaní nelesných pozemkov, bielych
plochách, energetických porastoch a lesných
plantáţa ch a vyuţí vaní lesnej biomasy
Riešenie webových aplikácií a sluţ ieb pre
poskytovanie údajov z geodatabáz NLC
Poskytnutie
on-line
informácií
o vývoji
lykoţr úta smrekového počas roka pre
obhospodarovateľov
lesa
s krátkodobou
prognózou (5 – 7 dní) a spresnenie prognóz
vývoja, definovanie najrizikovejších území a
návrh manaţ mentových plánov, implementácia
štátnej podpory
Monitoring území, v ktorých boli realizované
opatrenia vápnením a hnojením s návrhom
odporúčaní pre ďalší postup
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12,00

13,66

4,64

4,83

1,36

1,00

1,56

1,45

60,00

57,00

12,38

8,96

9,90

11,09

6,64
45,11

10,19
46,45

53,42

55,18

5,17

9,73

104,58

105,66

262,74

272,79

579,57

636,74

66,38

76,58

169,18

169,44

182,09

183,78

36,19

41,37

103,48

106,62

25,76

26,54

82,99

94,09

113,99

116,29
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Medzinárodná
spolupráca a
zahraničné
styky
Akreditačná,
skúšobná a
kontrolná
činnosť

Zriadenie
demonštračného
objektu
na
rekonštrukciu hynúcich smrečín
Záchrana
cenného
genofondu
smreka
v kalamitných územiach
Projekt
demonštračného
objektu
na
rekonštrukciu hynúcich smrečín v neštátnom
sektore
Zabezpečenie lesníckej technickej normalizácie
v roku 2009
Letecký monitoring lesov ohrozených poţiar mi
Pozemný kamerový monitoring
Práce súvisiace so zabezpečovaním monitoringu
lesov ohrozených poţiar mi
Tvorba a správa IS LH
Realizácia štátnych štatistických zisťovaní
Poľovnícka štatistika pre rok 2009
Tvorba a spracovanie TŠMD s tematickým
obsahom LH
Vytvorenie podmienok na zabezpečenie
komplexnej dátovej a mapovej podpory –
satelitné snímky pre potrebu mapovania a
monitoringu kalamitných území
Rozvoj hospodárskej úpravy lesov (HÚL),
tvorba metód a postupov jej vykonávania
Komplexné zisťovanie stavu lesa v územnej
pôsobnosti krajských lesných úradov (KLÚ) v
riadiacej pôsobnosti MP SR
Výber vyhotovovateľa LHP, hradenie nákladov
na vyhotovenie povinných súčastí LHP, plnenie
úloh verejného obstarávateľa LHP
Zabezpečenie kontrolného systému vyhotovenia
LHP v kalamitných oblastiach s dôrazom na
uplatňovanie opatrení smerujúcich k revitalizácii
lesov poškodených biotickými a abiotickými
škodlivými činiteľmi v smrečinách
Zabezpečenie
materiálovej,
údajovej
a
technickej podpory činnosti splnomocnenca
vlády SR pre ochranu smrečín a smrekových
biotopov

96,58

97,45

96,79

97,16

26,24

26,24

1,33

3,22

106,22
59,37

120,16
60,57

9,96

10,33

344,22
43,13
10,00

375,81
44,00
11,08

331,94

448,84

99,58

126,94

223,39

223,83

323,98

354,17

2756,16

2816,71

59,75

84,42

139,16

176,34

Medzinárodná spolupráca a úlohy vyplývajúce
z členstva v medzinárodných organizáciách

62,28

63,47

Kontrola lesného reprodukčného materiálu

97,37

105,83

Okrem aktivít uvedených v tabuľke 4.1 bolo na NLC realizovaných 16 väčších úloh na
základe zmluvných vzťahov.
Zhodnotenie realizačnej činnosti na NLC ďalej dokumentuje tabuľka 4.2.
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Realizačná činnosť na NLC v roku 2009
Druh aktivity
Účasť na tvorbe legislatívnych procesov
Normatívna činnosť
Edičná činnosť
Publikačná činnosť
Pedagogická činnosť (počet vyuč. hodín)
Vzdelávacia činnosť (počet účastníkov)

Tabuľka 4.2
Počet v ks
3
1
37
314
174
74

Celkovo bolo na NLC v roku 2009 vypracovaných 35 hmotných realizačných výstupov
(publikácie, plagáty, letáky, CD, ...), 64 nehmotných (klasifikačné systémy, metodiky, webové
aplikácie, webové stránky, ...), 141 odborných stanovísk, 14 výskumných štúdií, 132
posudkov, 66 projektov rekultivácií a 27 ostatných materiálov.
Prehľad o počtoch zamestnancov NLC činných v odborných a profesných orgánoch
udáva nasledovná tabuľka:
Zamestnanci NLC činní v odborných a profesných orgánoch
Členstvo v odborných a profesných orgánoch
Rezortné a odvetvové komisie
Poradné orgány vlády, ministerstiev a orgánov SŠ
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
Vedecké spoločnosti pri SAV
Iné odborné a profesné orgány

5.

Tabuľka 4.3
Počet zamestnancov
45
34
60
21
35

ROZPOČET ORGANIZÁCIE

Schválený rozpočet vo forme beţ ného transferu v objeme 1 085 441,00 € bol
k 31. 12. 2009 upravený na úroveň 6 724 723,00 €. Uvedené príjmy boli pouţ ité na výdavky
stanovené v rozpočte. Čerpanie beţ ného transferu sa realizovalo v objeme 6 724 723,00 €, t. j.
100,00 % z upraveného rozpočtu. Výdavky boli realizované v rámci plnenia programov:
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Vyhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v roku 2009
Upravený
rozpočet v €

Tabuľka 5.1
Skutočnosť
v€

1 805 441

6 724 723

6 724 723

0

1 323 108

1 323 108

program 08V0203

0

2 815 906

2 815 906

program 08V0204

0

175 548

175 548

program 08V0301

1 805 441

842 303

842 303

program 08V0302

0

1 134 883

1 134 883

program 0900102

0

354 090

354 090

program 0900401

0

25 758

25 758

program 0900501

0

53 127

53 127

Pôvodný
rozpočet v €

Ukazovateľ
Beţný transfer (641 001) celkom
v tom:
program 08V0202
Rozvoj hospodárskej úpravy lesa

Vyhotovenie lesných hospodárskych plánov
Monitoring lesov ohrozených poţ iarmi
Výskum na podporu trvalo udrţ ateľného lesného hospodárstva
Odborná pomoc pre udrţ ateľné lesné hospodárstvo
Vzdelávanie - NLC

Informatizácia MP SR
Štatistické zisťovanie

Uvedený rozpočet tvoril súčasť celkových výnosov NLC za rok 2009, ktorých celkový
objem dosiahol výšku 10 345 077,42 €.
Okrem príspevku zo štátneho rozpočtu výnosy Národného lesníckeho centra tvorili
trţ by z predaja vlastných sluţ ieb a výrobkov vo výške 1 723 664,55 €, výnosy z beţ ných
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) v celkovej výške 814 556,38 €, ostatné výnosy
tvorili trţ by z predaja majetku, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, zúčtovanie zákonných
rezerv, kurzové zisky a ostatné finančné výnosy vo výške 1 082 133,49 €.
Rozbor výnosov NLC za rok 2009
Poloţka
Výnosy celkom – hlavná činnosť
výnosy z beţ ných transferov zo štátneho rozpočtu
trţ by za vlastné výkony a tovar
trţ by z predaja majetku
zúčtovanie rezerv a opravných poloţ iek
v tom:
ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
finančné výnosy
výnosy z beţ ných transferov od ostatných subjektov
verejnej správy a mimo verejnej správy

Tabuľka 5.2
€
10 345 077,42
6 724 723,00
1 723 664,55
151 604,08
70 900,30
859 002,46
626,65
814 556,38

Získané finančné zdroje z trţ ieb a výnosov boli pouţ ité na úhradu nákladov, ktoré NLC
vynaloţ ilo pri plnení svojich úloh vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny a uzatvorených zmlúv
v objeme 10 482 867,00 € po zdanení. Najväčšiu poloţ ku tvorili osobné náklady vo výške
36
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4 345 325,69 €, čo tvorí 41,45 % z celkových nákladov. Výsledok hospodárenia po zdanení
predstavuje za rok 2009 stratu vo výške 137 789,58 €. Uvedenú stratu spôsobila okrem iných
činiteľov aj skutočnosť, ţ e NLC odviedlo na účet zriaďovateľa všetky finančné prostriedky
získané z odpredaja prebytočného majetku vo výške 150 300,35 € bez moţ nosti zohľadnenia
nákladov spojených s odpredajom, ako je daň z príjmu, znalecké posudky, povinné
uverejnenie inzerátov, či osobné a reţ ijné náklady zamestnancov, ktorí sa odpredaju venovali.
Rozbor nákladov NLC za rok 2009 a hospodársky výsledok
Tabuľka 5.3
€
10 482 867,00
896 959,19
614 652,96
4 253 699,36
139 415,49
136 223,02
4 682,62
3 973 378,23
4 345 325,69
3 066 489,52
1 101 792,00
177 044,17
69 494,88
91 401,75
633 871,58
41 814,20
150 300,35
– 137 789,58

Poloţka

Náklady celkom
Spotrebované nákupy
z toho:
spotrebovaný materiál
Sluţby
opravy a udrţ iavanie
cestovné
v tom:
náklady na reprezentáciu
ostatné sluţ by
Osobné náklady
v tom:
mzdové
v tom:
sociálne poistenie
sociálne náklady
Dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Odpisy, rezervy, opravné poloţky
Finančné náklady
Odvod z predaja majetku
Hospodársky výsledok - strata
Strata vzniknutá
zaúčtovaním odvodu
finančných
prostriedkov z predaja prebytočného majetku štátu v správe
– 150 300,35
NLC na účet zriaďovateľa
Hospodársky výsledok po odpočítaní straty z odvodu
finančných prostriedkov z predaja prebytočného majetku
+ 12 510,77
*)
štátu v správe NLC na účet zriaďovateľa
*)
MP SR uložilo NLC dosiahnuť v roku 2009 kladný, resp. vyrovnaný hospodársky
výsledok po odpočítaní „straty z predaja prebytočného majetku štátu v správe NLC“.

Investičnú výstavbu NLC zabezpečovalo z vlastných zdrojov, príspevok zo ŠR na
kapitálové výdavky NLC nebol pridelený.
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Kapitálové výdavky NLC v roku 2009
Tabuľka 5.4
Výdavky
v €
134 211,00
844 531,71
293 941,44
0,00
33 494,09
1 306 178,24

Ukazovateľ
Pozemky
Stavebné investície
Strojové investície
Ostatné investície
Nehmotné investície
Kapitálové výdavky spolu

6.

PERSONÁLNE OTÁZKY

Údaje o personálnom zabezpečení činnosti NLC sú uvedené v tabuľkách 6.1 – 6.8.
Aktuálny stav počtu a štruktúry zamestnancov v jednotlivých kategóriách je vztiahnutý
k 31. 12. 2009. Organizačná štruktúra NLC v danom roku je uvedená v prílohe.
Personálne obsadenie a štruktúra zamestnancov NLC

Kategória zamestnancov
Zamestnanci spolu
z toho:
A. Výskumníci
B. Technici a ekvivalentný personál
C. Pomocný personál
Zamestnanci výskumu a vývoja spolu
(A+B+C)

Tabuľka 6.1
Počet zamestnancov
Evidenčný stav
A, B, C v FTE
(človekoroky)
306

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

70

59,18

26
7

22,09
5,73

103

87,00

118
58
27

Počty a štruktúra výskumníkov (kategória A)
Kategória výskumníkov
Výskumníci spolu
z výskumníkov:
a) vedeckí zamestnanci spolu
VKS I – DrSc.
VKS I – CSc.,
v tom: PhD., Dr.
VKS IIa
VKS IIb

Evidenčný stav
70

Tabuľka 6.2
Počet zamestnancov VV
v FTE (človekoroky)
59,18

44

38,38

0

0,00

1

0,86

14
29

10,49
27,03
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b) vedecko-technickí
zamestnanci spolu
VTKS I
v tom: VTKS II
VTKS III
c) ostatní výskumníci s VŠ
kvalifikáciou
Vysokoškolskí profesori
Vysokoškolskí docenti
Členovia OL SAPV
Doktorandi

2

1,76

0
1
1

0,00
0,88
0,88

24

19,04

2
5
60
20

Počty a štruktúra technického a ekvivalentného personálu (kategória B)
Kategória technického a ekvivalentného personálu
Technici a ekvivalentný personál spolu
technici vo výskume s VŠ kvalifikáciou
technici vo výskume ostatní
z toho:
ekvivalentný personál s VŠ kvalifikáciou
ekvivalentný personál ostatný

Tabuľka 6.3
Evidenčný stav
26
0
24
0
2

Počty a štruktúra pomocného personálu (kategória C)
Tabuľka 6.4
Kategória a rozloţenie pomocného personálu
Pomocný personál spolu
a) manaţ éri 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
kvalifikáciou
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s VŠ

Evidenčný stav
7
6
2
2
2
1
1
0
0
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Prehľad o vedeckej výchove a zvyšovaní kvalifikácie zamestnancov
Názov
Zamestnanci vo vedeckej výchove (doktorandi)
Zamestnanci, ktorí získali:
vedeckú hodnosť PhD.
vedeckú hodnosť DrSc.
vedecko-pedagogickú hodnosť doc.
vedecko-pedagogickú hodnosť prof.
Zamestnanci, ktorí boli preradení:
z VKS IIb do VKS IIa
z VKS IIa do VKS I
do VTKS III
z VTKS III do VTKS II
z VTKS II do VTKS I
Zamestnanci, ktorí získali vedeckú, resp. vedeckopedagogickú hodnosť (aj h. c.) v zahraničí

Tabuľka 6.5
Počet
20
3
1
-

Štruktúra vyuţitia zamestnancov NLC – LVÚ Zvolen (VVZ) v roku 2009
Charakter činnosti
Odborné činnosti spolu
Výskum
základný
z toho:
aplikovaný
Experimentálny vývoj
Poradenstvo
Výchova a vzdelávanie
Riadenie a správa
Obsluţ né činnosti
Podnikateľské činnosti
Činnosti vyţ iadané 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
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Tabuľka 6.6
Kapacita
FTE
%
87,00
81,67
54,67
51,32
3,29
3,09
51,38
48,23
0,36
0,34
4,50
4,22
0,69
0,65
4,75
4,46
2,94
2,76
2,26
2,12
16,05
15,07
0,00
0,00
0,00

0,00

0,78
17,52
2,01
106,53

0,73
16,44
1,89
100,00
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Veková štruktúra zamestnancov NLC
Tabuľka 6.7
Úsek nám.
NLC – LVÚ NLC – ÚLPV NLC – ÚLZI NLC – ÚHÚL
GR pre
Spolu
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
ţeny
ţeny
ţeny
ţeny
ţeny
ţeny
ţeny
do 25
1
1
3
3
2
7
3
25 – 34
2
1
7
3
20
4
9
6
7
2
4
3
49
19
35 – 44
1
1
19
16
28
10
5
2
19
10
13
3
85
43
45 – 54
7
5
22
17
33
16
3
2
14
8
18
97
48
55 – 64
4
22
9
14
1
4
1
8
5
9
61
16
65 a viac
2
3
2
7
Spolu
17
8
76
45
100
33
21
11
48
26
44
6
306
129
Úsek GR

Prehľad o pohybe zamestnancov NLC

Kategória zamestnancov
A – Výskumníci
vedeckí zamestnanci
z toho: vedecko-technickí zamestnanci
inţ inierski 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

Prijatí zamestnanci
z toho
Spolu výberovým Spolu
konaním
4
1
3
2
5
5
10
15

-

7
1
1
1
5
2
2
10
9
19

-
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Tabuľka 6.8
Uvoľnení zamestnanci
Dôvod ukončenia pracovného pomeru
Výpoveď
Výpoveď
Dohoda
Iný
organizácie
zamestnanca
3
1
5
1
4
6
10

1
1
1

1
1
1

3
1
1
2
5
2
7
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7.

CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA

7.1

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

Zdroj financovania:
Národné zdroje
1 261 368
Výška schváleného rozpočtu (v €):
Výška upraveného rozpočtu (v €):
1 323 108
Zámer: Lesy obhospodarované na princípe trvalej udrţ ateľnosti, zabezpečujúce produkčné
a mimoprodukčné funkcie
Cieľ:
I. V roku 2009 vykonať komplexné zisťovanie stavu lesa na výmere 182,7 tis. ha lesných
pozemkov pre účely rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov.
II. V roku 2009 spracovať podklady pre vyhotovovateľov lesných hospodárskych plánov
(LHP) na 188,8 tis. ha lesných pozemkov určených na rozpracovanie LHP v roku 2009.
III. V roku 2009 vykonať tvorbu, spracovanie a archiváciu štátneho mapového diela
s tematickým obsahom (TŠMD) lesného hospodárstva na výmere 190,0 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
Tabuľka 7.1
Typ
Hodnota
ukazovateľa
Výstup

7.2

Merná
jednotka

Báza rok

tis. ha
tis. ha
tis. ha
tis. ha
tis. ha
tis. ha

Báza
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Rok
Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2009
182,7
188,8
190,0
183,3
188,8
190,0

Program/podprogram/prvok: 08V0203 Vyhotovenie lesných hospodárskych
plánov

Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška schváleného rozpočtu (v €):
2 826 994
Výška upraveného rozpočtu (v €):
2 815 906
Zámer: Vyhotovenie lesných hospodárskych plánov
Cieľ:
I. V roku 2009 dopracovať lesné hospodárske plány (LHP) pre výmeru 196,2 tis. ha lesných
pozemkov rozpracovaných v roku 2008.
II. V roku 2009 rozpracovať lesné hospodárske plány (LHP) pre výmeru 188,8 tis. ha lesných
pozemkov.
Merateľný ukazovateľ:
1. Výmera lesných hospodárskych plánov
2. Výmera lesných hospodárskych plánov
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Tabuľka 7.2
Merná
jednotka

Typ

Báza rok
Báza
1.
2.
1.
2.

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

7.3

Výmera

Rok
Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2009
196,2
188,8
196,8
188,8

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

Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška schváleného rozpočtu (v €):
232 309
Výška upraveného rozpočtu (v €):
175 548
Zámer: Lesy obhospodarované na princípe trvalej udrţ ateľnosti, zabezpečujúce produkčné
a mimoprodukčné funkcie
Cieľ: V roku 2009 v rámci leteckého monitoringu lesov zrealizovať 780 letových hodín
v období zvýšeného rizika vzniku lesných poţ iarov.
Merateľný ukazovateľ:
1. Počet letových hodín
Typ

Tabuľka 7.3
Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

Počet

Báza rok

Rok
Hodnota

Báza
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

1.
1.

2009
780,00
501,27

Komentár: Letecký monitoring lesov ohrozených poţ iarmi 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 24.04.2009 do 21.08.2009 teda 119 dní.
Z tohto počtu bolo 76 letových dní a 43 bezletových dní. Nelietalo sa kvôli zlým
poveternostným podmienkam, alebo na základe poţ iarnych indexov (zvýšenej
vlhkosti na mieru minimalizujúcu moţ nosť vzniku poţ iaru). Celkovo sa
uskutočnilo 124 letov a nalietalo 501 hodín 27 minút. Výsledkom leteckého
monitoringu bola identifikácia 540 kontrolovaných ohnísk a 20
nekontrolovaných, ktoré boli ohlásené miestne príslušnému hasičskému a
záchrannému zboru – spolu 560 ohnísk. Plánovaný cieľ v rozsahu 780 letových
hodín nebol splnený z dôvodu krátenia finančných prostriedkov na predmetnú
úlohu.
7.4

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

Zdroj financovania:
Výška schváleného rozpočtu (v €):
Výška upraveného rozpočtu (v €):

Národné zdroje
868 353
842 303
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Zámer: Aplikovateľný výskum a vývoj podporujúci udrţ ateľné lesné hospodárstvo a výkon
štátnej správy v intenciách zákona o lesoch
Cieľ:
I. V roku 2009 vypracovať 7 hlavných realizačných výstupov z riešenia úlohy ”Výskum,
klasifikácia a uplatňovanie funkcií lesa v krajine”.
II. V roku 2009 vypracovať a publikovať 10 odborných prác pre potreby formulácie
modelov, zásad hospodárenia a rekonštrukcií chradnúcich smrekových porastov.
III. V roku 2009 vypracovať a publikovať 15 odborných prác pre systém adaptačných a
mitigačných opatrení na zmiernenie dôsledkov klimatickej zmeny na území SR.
IV. V roku 2009 vypracovať a publikovať 15 odborných prác súvisiacich s efektívnejším
vyuţ ívaním.
Merateľný ukazovateľ:
1. Počet hlavných realizačných výstupov
2. Počet odborných prác
3. Počet odborných prác
4. Počet odborných prác
Tabuľka 7.4
Typ

Hodnota
ukazovateľa
k cieľom 1 a 2

7.5

Výstup
(cieľ)

Merná
jednotka

ks

Báza
rok

Rok
Hodnota

Báza
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

2009

Plánovaná
hodnota

7
10
10
15

Skutočná
hodnota

7
12
16
18

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

Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška schváleného rozpočtu (v €):
746 877
Výška upraveného rozpočtu (v €):
1 134 883
Zámer: Odborná pomoc podporujúca udrţ ateľné lesné hospodárstvo a výkon štátnej správy
v intenciách zákona o lesoch
Cieľ:
I. V roku 2009 preveriť 350 ha lesných škôlok (LŠ) z hľadiska genofondu lesných drevín.
II. V roku 2009 prekontrolovať 90 % lesných pozemkov z hľadiska pôsobenia škodlivých
činiteľov v lesných ekosystémoch.
III. V roku 2009 pravidelne odoberať a vyhodnotiť vzorky zo 119 monitorovacích plôch
na sledovanie zdravotného stavu lesov.
IV. V roku 2009 spracovať 15 koncepčných materiálov, posudkov a stanovísk pre aktuálne
potreby štátnej lesníckej politiky.
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Merateľný ukazovateľ:
1. Plocha lesných škôlok v ha
2. % prekontrolovanej plochy lesných pozemkov
3. Počet posúdených plôch
4. Počet koncepčných materiálov, posudkov a stanovísk
Tabuľka 7.5
Typ

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

7.6

Merná
jednotka
ha
%
ks
ks
ha
%
ks
ks

Báza rok
Báza
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Rok
Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2009
350
90
19
15
350
90
19
15

Program/podprogram/prvok: 0900102 Vzdelávanie

Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška schváleného rozpočtu (v €):
73 028
Výška upraveného rozpočtu (v €):
354 090
Zámer: Vzdelávanie pracovníkov pre oblasť lesného hospodárstva
Cieľ:
I. V roku 2009 zrealizovať 80 certifikovaných vzdelávacích aktivít pre oblasť lesného
hospodárstva.
II. V roku 2009 podporiť poradenský systém formou tvorby správ a informačných materiálov
v počte 20 kusov.
Merateľný ukazovateľ:
1. Počet vzdelávacích akcií
Tabuľka 7.6
Typ

Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

Počet

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

2009
80
20
80
20
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8.

HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU 2009

V prvom štvrťroku ešte prebiehal proces stabilizácie organizácie po personálnych
opatreniach ministerky pôdohospodárstva SR vo vedení NLC v prvom polroku 2008.
Organizácia prijala nový organizačný poriadok, ako aj ďalšie záväzne pokyny na
zabezpečenie činnosti NLC.
Osobitná pozornosť sa venovala zameraniu činnosti jednotlivých ústavov, vzájomnej
ich koordinácie, či zladeniu v nadväznosti na poslanie organizácie vymedzené v zriaďovacej
listinu organizácie. Išlo najmä previazanosť riešenia výskumných projektov a ich výsledkov
s činnosťami ostatných ústavov. Aby sa dosiahol čo najlepší synergicky efekt, prikročilo sa
k vypracovaniu koncepcií činnosti jednotlivých ústavov. Predbeţ né návrhy sa prerokúvali
v poradných orgánoch organizácie. V roku 2010 sa práce na týchto koncepčných materiáloch
ukončia a schvália. V nadväznosti na to dôjde k ďalším opatreniam na zvýšenie efektívnosti
činnosti NLC.
NLC hodnotí dosiahnuté výsledky v roku 2009 kladne. Okrem vymedzených úloh
v pláne činnosti organizácia pruţ ne reagovala na meniace sa pomery, ktoré vyplynuli zo
zmenenej situácie, najmä v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy. Realizovala vlastné
opatrenia na jej prekonanie. Súčasne spracovala návrhy, ako by malo reagovať celé lesné
hospodárstvo v tejto zloţ itej situácii. Návrhy odovzdala ústrednému orgánu štátnej správy
lesného hospodárstva a spracovania dreva (MP SR), ako aj relevantným organizáciám a
subjektom rezortu pôdohospodárstva SR.
NLC v podstatnej miere ovplyvňovalo činnosť všetkých subjektov pôsobiacich
v lesnom hospodárstve SR. Dosiahnuté výsledky a návrhy vhodnými formami sprístupňovalo
celej lesníckej verejnosti. V lesnom hospodárstve ako aj pri realizácii úloh navrhovaných
NLC negatívne pôsobil tretí sektor (mimovládne organizácie), ktoré demagogicky
ovplyvňovali verejnosť, najmä pokiaľ ide o realizáciu ochranných a obranných opatrení
v smrečinách proti premnoţ eniu podkôrneho hmyzu.
Z analýzy činnosti organizácie vyplýva, ţ e treba pokračovať v nastúpenej ceste
koncepčného zabezpečovania úloh pre potreby celého lesného hospodárstva na Slovensku.
Ďalej treba rozširovať činnosť organizácie v rámci ţ ivotného prostredia, na čo sa podľa
všetkého vytvoria priaznivejšie podmienky, ak dôjde k integrácii MŢP SR a MP SR.
NLC je úzko previazané s ústredným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva na
Slovensku ako aj zo všetkými organizáciami a subjektmi pôsobiacimi v tomto odvetví. Kríza
lesného hospodárstva je krízou aj NLC, lesníckeho výskumu a vývoja, hospodárskej úpravy
lesov, informatiky v lesnom hospodárstve, poradenstva a vzdelávania, atď. Situáciu moţ no
zmeniť, len ak sa prikročí k systematickým opatreniam, tak ako sa ony uvádzajú
v príslušných strategických a koncepčných dokumentoch tohto odvetvia.
Prekonanie krízovej situácie v lesnom hospodárstve by malo spočívať v dvoch
navzájom prepojených strategických krokoch, a to v prijímaní opatrení, ktorými sa budú
riešiť súčasné najnaliehavejšie krízové problémy a súčasne s tým prijímať aj opatrenia na
zásadnú zmenu pozície tohto odvetvia v rámci hospodárskych a environmentálnych štruktúr
štátu. NLC konkrétne navrhuje takéto smerovanie lesníctva a drevospracujúceho priemyslu na
obdobie rokov 2010-2014:


Zvyšovanie účinnosti ochranných a obranných opatrení v lesoch ohrozených
škodlivými činiteľmi s osobitným dôrazom na horské lesy a smrekové ekosystémy

– realizácia účinných opatrení na záchranu ohrozených horských lesov, najmä smrekových
biotopov – ich ochrana, revitalizácia a obnova,
– vypracovanie adaptačných stratégií lesných ekosystémov na klimatickú zmenu a ich
realizácia.
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Zvyšovanie konkurencieschopnosti a ekonomickej ţivotaschopnosti lesníctva

– realizácia konkrétnych opatrení na včlenenie (internalizáciu) verejnoprospešných sluţ ieb
lesného hospodárstva do ekonomického mechanizmu subjektov obhospodarujúcich lesy –
integrácia aktivít produkčných (výrobných) s aktivitami verejnoprospešnými (sluţ bami),
– podpora spolufinancovania opatrení v rámci PRV SR 2010 – 2014 poskytovaním nízko
úročených, resp. bezúročných preklenovacích úverov (soft loans); rozšírenie finančnej
podpory ekologicky orientovaných lesníckych opatrení z environmentálneho fondu,
– zriadenie účelového podporného fondu pre LH ako finančného nástroja na podporu
činností zameraných na opatrenia pred škodami spôsobovanými škodlivými činiteľmi
v lesoch,
– zabezpečenie, aby subjekty obhospodarujúce lesy v čase hospodárskeho rastu vytvárali
rezervy na prekonanie krízových situácií, zavedenie systému zliav pri doprave dreva.


Vytvorenie a realizácia jednotnej štátnej politiky a stratégie rozvoja odvetví
spracovania dreva

– v rámci hospodárskej priority vlády SR na lepšie vyuţ ívanie domácich obnoviteľných
zdrojov, ich ochranu a reprodukciu podpora spracovania drevnej biomasy na finálne
produkty, vrátane jej vyuţ itia v bioenergetike,
– zriadenie Lesníckej a drevárskej technologickej platformy, ktorá prispeje k tvorbe
jednotnej štátnej politiky, stratégii a programu na komplexné vyuţ itie drevnej biomasy,
ochrane a reprodukcii lesných ekosystémov,
– zavedenie kontrolných mechanizmov na transparentné a efektívne hospodárenie s drevnou
biomasou, vylúčenie cudzích vplyvov na ekonomiku zainteresovaných subjektov.


Vypracovanie nových, resp. novelizácia niektorých s lesníctvom súvisiacich zákonov

– analýza zákonov SR vo vzťahu k lesom z hľadiska zabezpečovania poslania lesného
hospodárstva, vyváţ ené plnenie ekonomických, environmentálnych (ekologických) a
sociálnych funkcií, spracovanie návrhov na odstránenie kontroverzných a chybných
inštitútov, resp. na unifikáciu prístupov,
– vypracovanie a prijatie nového zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý stanoví jasné
pravidlá vyhlasovania chránených území a spôsob úhrady majetkovej ujmy pri obmedzení
hospodárenia v lesoch, nepripustiť privatizáciu lesného majetku vo vlastníctve štátu,
– novelizácia tzv. „pozemkových zákonov“, ktoré uţ neumoţ ňujú ukončenie procesu
reštitúcií a odovzdávania zostávajúcich neštátnych lesov ich pôvodným vlastníkom,
v neodovzdaných lesoch uplatňovanie inštitútu „odbornej správy lesov“, neprivatizácia
lesného majetku vo vlastníctve štátu,
– novelizácia ďalších s lesníctvom súvisiacich zákonov, s cieľom riešenia náhrad za
vyňatie, obmedzenie vyuţ ívania lesných pozemkov a lesných porastov, osobitný reţ im
hospodárenia, ako aj zabezpečenia zásad ochrany lesných pozemkov (zákon o energetike,
o vodách, pozemných komunikáciách, telekomunikáciách, ochrane a vyuţ ití nerastného
bohatstva, zdravotnej starostlivosti, dráhach a ďalšie),
– novelizácia zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, ktorá odstráni svojvôľu samospráv pri stanovovaní ich výšky.
dane z nehnuteľností.


Nové organizačné usporiadanie orgánov štátnej správy na úseku lesného
hospodárstva a ochrany prírody

– integrácia štátnej správy LH, ochrany prírody a vodného hospodárstva v rámci MP SR,
zabezpečenie jednotného prístupu v súlade so štátnou politikou (vyváţ ené plnenie
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ekonomických, environmentálnych (ekologických) a sociálnych záujmov), resp. platnou
(novelizovanou) legislatívou.


V celoštátnom záujme treba presadiť prioritu vlády SR: vyuţívanie, ochrana a
reprodukciu obnoviteľných zdrojov Slovenska.

– optimalizácia priestorovej štruktúry lesných ekosystémov v krajine, ich manaţ mentu z
hľadiska efektívnej produkcie – drevná biomasa sa stáva strategickou surovinou 21.
storočia – a plnenia mimoprodukčných funkcií lesa.


Na úrovni NLC odporúčame prijať tieto opatrenia:

– ukončiť a schváliť pripravované koncepcie a v nadväznosti na ne upraviť zameranie NLC,
resp. jednotlivých ústavov, v prípade potreby novelizovať aj základné riadiace dokumenty
tejto organizácie,
– rozpracovať programové vyhlásenie vlády SR prijaté v roku 2010 na podmienky lesníctva
na Slovensku, osobitne NLC,
– v spolupráci s MP SR so zreteľom na rozšírené kompetencie rezortu riešiť financovanie
NLC tak, aby táto organizácia mohla vypracúvať relevantné podklady nielen v oblasti LH,
ale aj jeho implementácie do prírodno-spoločenského prostredia krajiny a jej regiónov.

9.

HLAVNÉ SKUPINY UŢÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Spolupráca NLC – LVÚ Zvolen s MP SR sa týka viacerých oblastí. Pre potreby
špecializovanej štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva sa vypracovávali
odborné stanoviská a podklady pre ich rozhodovanie. NLC – LVÚ Zvolen sa podieľal
na príprave zákonov a vyhlášok, realizovali sa odborné činnosti v rámci zabezpečovania
koncepčných prác ako súhrnný lesnícky účet, zelená správa, ďalej tieţ činnosti Lesníckej
ochranárskej sluţ by a Kontroly lesného reprodukčného materiálu. Zabezpečovali sa tieţ
činnosti súvisiace s plnením úloh Uznesení vlády č. 990/2007 pre smrečiny, ako boli
prognózy a stratégie, pomoc pre správu „Štátnej pomoci“ a pod. V súvislosti s uvedenými
aktivitami NLC – LVÚ Zvolen úzko spolupracoval aj s niţ šími zloţ kami štátnej správy
lesného hospodárstva, krajskými a obvodnými lesnými úradmi. Pre oblasť rezortnej vedy sa
spolupráca rozvíjala vďaka riešeniu dvoch projektov vedy a výskumu.
Spolupráca s Ministerstvom ţ ivotného prostredia a jemu podriadenými organizáciami
(SAŢP, ŠOP SR) sa aj v roku 2009 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.
S Ministerstvom školstva SR ústav spolupracoval pri príprave dokumentácie
pre akreditáciu organizácií zabezpečujúcich výskum. Úzka spolupráca sa rozvinula
s Agentúrou pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) podriadenej Ministerstvu školstva SR. To
súviselo s implementáciou viacerých projektov, ktoré NLC – LVÚ Zvolen rieši, a ktoré sú
financované touto agentúrou.
V roku 2009 pokračovala tieţ dobrá spolupráca s organizáciami Slovenskej akadémie
vied (SAV), a to najmä s Ústavom ekológie lesa SAV Zvolen, Ústavom zoológie SAV
Bratislava, Ústavom krajinnej ekológie SAV Bratislava a Parazitologickým ústavom Košice.
Spolupráca vyústila do podania dvoch projektov pre výzvu Sektorového operačného
programu Vedy a výskumu.
Tradične dobrá je spolupráca s Technickou univerzitou vo Zvolene. V roku 2009 sa
zorganizovalo niekoľko spoločných aktivít – spoločných vedeckých podujatí a projektov.
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Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
NLC – ÚLPV Zvolen v rámci svojej činnosti zabezpečovalo predovšetkým úlohy
pre MP SR – Sekciu lesného hospodárstva a spracovania dreva 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.
NLC – ÚLPV Zvolen v roku 2009 aktívne spolupracoval 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 realizoval projekt v rámci programu APVV „Propagácia
vedy a výskumu v lesníctve“.
V rámci dvoch nových projektov APVV „Detská lesnícka univerzita – nástroj
na popularizáciu vedeckovýskumnej činnosti v lesníctve“ a „Popularizácia výskumu a vývoja
v lesníctve a ekológii lesa formou projektového vyučovania a multimediálneho DVD“
sa začala spolupráca s nasledovnými inštitúciami: š.p. Lesy SR, ŠL TANAP, TU vo Zvolene,
MPC pracovisko Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Halali n. o.
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, poľnohospodárstva, ţ ivotného
prostredia a geodézie. Spolupracuje s celým radom organizácií miestneho, regionálneho
a celoštátneho pôsobenia.
Na úrovni celoštátnej pôsobnosti ide najmä o Sekciu lesného hospodárstva a
spracovania dreva MP SR, PPA, TOPÚ, GKÚ, ŠOP SR a Lesy SR, š.p. Banská Bystrica.
Spoluprácu s týmito orgánmi a organizáciami moţ no označiť za tradične dobrú, obojstranne
výhodnú a korektnú. 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 Sekciou lesného
hospodárstva a spracovania dreva MP SR. Ťaţ iskovou úlohou bolo zavedenie nových
Pracovných postupov HÚL, vypracovanie návrhu Technickej príručky HÚL, vypracovanie
harmonogramu obnov LHP na obdobie 2010 – 2019 a aktualizácia smernice na posudzovanie
a preberanie prác v procese vyhotovenia LHP. Postup bol konzultovaný so Sekciou lesného
hospodárstva a spracovania dreva MP SR. Operatívne boli riešené aktuálne otázky dotýkajúce
sa posudzovania a preberania prác v procese vyhotovenia 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 príslušných konaniach (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 priebeţ ne, a
tieţ pri posudzovaní a preberaní údajov LHP v spolupráci so všetkými subjektmi
vyhotovujúcimi LHP.
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Efektívna a prospešná bola spolupráca s jednotlivými OLH a s obhospodarovateľmi
lesov pri riešení odborných problémov počas vyhotovenia LHP.
Pri riešení aktuálnych problémov lesného hospodárstva súvisiacich s vyhotovovaním
LHP, najmä v oblastiach s veľkým rozsahom náhodných ťaţ ieb v dôsledku odumierania
smrečín a poškodenia lykoţ rútom, vetrom, snehom a inými škodlivými činiteľmi, sa
uskutočnili viaceré pracovné rokovania a stretnutia so štátnou správou LH a poľovníctva,
vyhotovovateľmi LHP, odbornými organizáciami Lesníckou fakultou TU vo Zvolene, Štátnou
ochranou prírody SR, obhospodarovateľmi lesov (najmä š.p. Lesy SR, Vysokoškolský
lesnícky podnik TU vo Zvolene) s prijatím konkrétnych postupov a opatrení.
V roku 2009 sa inštitucionálna spolupráca zamerala najmä na zavádzanie jednotných
pracovných postupov HÚL a aktivity v oblasti trvalo udrţ ateľného obhospodarovania lesov.

Zvolen 5. mája 2009

Ing. Martin Moravčík, CSc.
generálny riaditeľ
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10. PRÍLOHY
Organizačná štruktúra Národného lesníckeho centra k 31. 12. 2009
Národné lesnícke centrum

Národné lesnícke centrum
Úsek generálneho riaditeľa
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Úsek námestníka generálneho riaditeľa pre ekonomiku

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

Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen

53

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2009

Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov

54

Nirodn6ho
Stanovisko Ministerstva podohospodirstva SR k vfroinej sprive o iinnosti
lesnickeho centra za rok 2009

je prispevkovou
Nrirodn6 lesnicke centrum (d;alej len NLC) so sidlom vo Zvolene
je ziroveijej zriad'ovatellom. NLC
organiz1ciog Ministerstva p6dohospodarstva SR, ktor6
januixa 2006 na t6klud" rozhodnutia Ministerstva p6dohospodarstva SR
urlrri6o
d. 5g72l20oi-zso 3. novembra 2005, splynutim prispevkovych organiz6cii Lesnicky
vliskumnf ristav Zvolen, Lesoprojekt Zvolena Ustav pre vlichovu a vzdel5vanie pracovnikov
lesn6ho a vodn6ho hosPodarstva.

l.

z

predmetom dinnosti NLC v roku 2009 bolo najmii komplex n6 zabezpedenie riloh
pre lesn6
v oblasti lesnickeho vyskumu, odbornej pomoci, spr6vy d6t, pripravy podkladov
verejn6ho
hospodarske p16ny, tematick6ho St6tneho mapov6ho diela pre lesn6 hospodarstvo,
verejnost'ou.
obsiar6vania iesnlch hospod6rskych planov,vzdelSvaniaaprfrce s
na rok 2009
Na uveden6 dinnosti Ministerstvo p6dohospod6rstva SR uzatvorilo s NLC
4. Kontrakt upravoval obsahov6,
kontrakt d. 60g/2009-710 adodatky ku kontraktu d.
SR aNLC. Schv6lenf
pddohospod6rstva
finandn6 aorganizadn|vztahy medziMinisterstvom
ktoqi bol k 31. 12'
rozpodet 1ro ior-" beZn6ho iransferu predstavoval objem 1 085 441,- €,
Uveden6 prijmy boli pouZitd na vydavky stanoven6
20d9 upraveny na rirovefi 6 724 723
kapitoly
v rozpodte. Kapit6lov6 vydavky organizilcii neboli v roku 2009 vydlenenl z rozpodtu
Mp SR. Cerpanie ,o"polt, sa ieaiLovalo v objem e 6 724 723 €. t.j. na iAA % z upi'aven6ho
rozpodtovej
rozpodtu. Vydavky boli realizovan6 v r6mci plnenia nasledovnych podprogramov

I-

i.

kapitoly MP SR:
r 08V 02
Obno va a rozvoj lesn6ho hospod6rstva.
r 08V 03
V;iskum a odborn6 pomoc pre udrLatel'nd lesnd hospod6rstvo.
a prvk oy rozpodtovej kapitoly MP SR:
Vzdel6vanie.
0900r02
Informattzitcia MP SR.
0900401
Statistickd zisfovanie.
0900501

r
r
r

Uvedenf rozpodet tvoril sridast' celkovych qfnosov NLC za rok 2009, ktorfch celkov;i
vynosy NLC
objem dosiahoi vfsku l0 345 077,42 €. okrem prispevku zo St6tneho rozpodtu
tvorili nasledujrice PoloZkY:
- trZby ipredaiavlastnych sluZieb a vyrobkov vo vfske | 723 664,55 €, mimo verejnej
- vfnosy-zbeinychtransferov od ostatn;ich subjektov verejnej spr6vy a
rpraroy (vypljvajrice z plneni a zmlil s Eur6pskym spolodenstvom, P6dohospodarskou
piatobnou ug."t*o" a-zmedzinrirodnfch projektov a kooper6cii) vo vy5ke 814 556,38

-

€,

vYnosY tvorili ttlbY z predaja majetku, ostatn6 vynosy z ptevhdzkovej
dinnosti, zudtovanie zitkonnYch rezerv a ostatnd finandnd vynosy vo vy5ke

ostatn6

I

082 133,49 €.

Ziskan1 finandn6 zdroje z trLieb a qinosov boli pouZitd m rihradu n6kladov, ktor6
NLC vynaloZilo pri plneni svojich irloh vypljvajricich zo zriatovacej listiny a uzatvorenfch
zmliy v objeme l0 482 687,- €. Najvtid5iu poloZku tvorili osobnd naklady vo vf5ke
4345325,69 €, do tvori 41,45 Yo zcelkovych nakladov. Vroku 2009 dosiahla otgantzilcia
stratu vo vy$ke 137 789,58 € do je v porovnani s rokom 2008 (zisk 330 844,- €) zhor5enie
hospodarskeho vfsledku o 468 634,- €. NLC v nasledujricom obdobi musi prijat' opatenia za
rideiom dosiahnutia vyrovnan6ho rozpodtu pripadne kladn6ho hospodrlrskeho vlisledku.

Ministerstvo pOdohospodarstva SR kpredloLenej vjrodnej spr6ve nem6 pripomienky
a odporuda ju predloZit' na prerokovanie v r6mci verejn6ho odpodtu.

prof. Ing. Jrili
gene

Novo$, CSc.
y riaditef

MffitlffiHfrffiffi.milm,ffiIw{ts[

$-etWsffiffiffiXffit,ffi

i-Ministerstvo p6dohospod6rstva SR
Ing. Pavel Toma
riaditel' odboru riadenia LH
sekcia lesndho hospodarstva a SD
Dobrovidov| 12
812 66 Bratislava
i

V65 list d./zo dna

NaSe cislo

Vybavuje/linka

Zvolen

G/I01304r

Sekr. GR/045 53 14 172

8.6.20 1 0

Vec

Stanovisko MP SR k

vfroinej sprfve o iinnosti NLC

za rok 2009

- nimietka

K vyrodnej sprive o dinnosti NLC za rok 2009 vydalo MP SR stanovisko, v ktorom sa
nespr6vne uv6dza (v predposlednom odseku), Le ,,Ziskanf finandnd zdroje ztriieb a vfnosov boli
pouZite na rihradu n6kladov, ktor6 NLC vynaloZilo pri plneni svojich floh vyplfvajricich zo
zriadovacej listiny a uzatvorenych ml/.tx v objeme l0 482 867 ,' e."
NLC v skutodnosti na plnenie svojich riloh vynaloZilo o 150 300,35 € menej, t. j.
10332566,65 €, pretoZe diastku 150300,35 € odviedlo na fdet zriad'ovatel'a ako prostriedky
ziskand z odpredaja prebytodn6ho majetku 5t6tu v spr6ve NLC a zafdtovalo na n6kladovlf fdet
587 - Ndklady na ostatn6 transfery.
Ministerstvo pddohospod6rstva SR v prflohe k listu E. 452120L0-220 uloLilo gener6lnemu
riaditel'ovi NLC ,,Zabezpedit' v roku 2010 kladn;f, resp. vyrovnan;f hospod6rsky v;fsledok (po
odpoditani straty vzniknutej zpredaja prebytodn6ho majetku Stitu v spr6ve NLC)." T6to riloha
bola splnen6, pretoile po odpodftani nrikladov z odvodu finandnych prostriedkov ziskan;ich
zpredaja majetku na ridet zriadovatefa (straty) v diastke 150300,35 € NLC dosiahlo kladnf
hospod6rsky vysledok + 12 510,77 €.
V stanovisku nie je korektn6 ani porovnanie hospod6rskeho vysledku NLC v roku 2009
s rokom 2008, ktorj bol vel'mi priaznivo ovplyvneny pr6ve odpredajom prebytodndho majetku
v roku 2008 (50,284 mil. Sk), ktori sa neodviedol na irdet ztiatovatela.
Na z{klade uveden6ho, ako aj diskusie, ktorf odznela v r6mci verejn6ho odpodtu k V;irodnej
spr6ve o dinnosti NLC za rok 2009, V6s chcem poLiadat o opravu uvedenlfch skutodnosti
v stanovisku MP SR k hospod6rskemu rnisledku NLC za rok 2009. Sridasne tieZ NLC Ziada
o ripravu (doplnenie) tabul'ky 3.4 (Rozbor n6kladov NLC za rok 2009 a hospod6rsky vysledok) vo
v;frodnej spr6ve NLC jej doplnenim o dva riadky, v ktorych sa uvedie diastka odvodu zpredaja
majetku a hospod6rsky vjsledok dosiahnuty NLC po jej odpodftani (upraven6 tabufka v prilohe).
S pozdravom
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Rozbor ndkladov NLC za rok2009 a hospodirsky nysledok
Tabul'ka 3.4

v€

PoloZka

t0

Niklady celkom
Spotrebovan6 nikupy
v tom:

spotre bovan

896 959,19

4 253 699,36
opravy a udrZiavanie

139 415,49

cestovnd

t36 223,42
3 973 378,23

4 345 325.69

Osobn6 nrflklady
v tom:

4 682,62

n6klady na reprezent6ciu
ostatn6 sluZby

v tom:

614 652.96

!, materi 6l

SluZby

v tom:

mzdov6

3 066 489,52

soci6lne poistenie

I 101 792,00

177 044,17

soci6lne n6klady

Dane a poplatlry

69 494,88

Ostatn6 niklady na prevhdzkovri iinnost'

91 401 .7 5
633 871,58

Odpisy) rezenry, opravn6 poloZlqy
Finanin6 nrlklady
Odvod z predaja majetku

Vfnosy celkom
Hospod6rslry vysledok - strata
Strata vzniknutd zailitovan{m odvodu finaninych prostriedkov z
predaja prebytoindho majetku stdtu v sprdve I{LC na iliet
zriad ovatel'a
Hospoddrslqt vysledok po odpoiftani straty z odvodu
finaninych prostriedkov z predaja prebytoindho maietku Stdtu
v sprdve Ir{LC na tiiet zriad ovatefa")
.)

482 867"00

41 814.20
150 300,35

t0

345 077.42

- 137 7 89,58
- I50 300,35
+

12

5

10,77

MP SR listom i. 452/2010-220 uloiilo NLC dosiahnuf v roku 2010 kladny, resp. vyrovnany
hospoddrslry vysledok po odpoi{tani ,,straty z predaja prebytoindho majetku Jtdtu v sprdve
NLC".

Ministerstvo PddohosPodfrs tv a
Slovenskej rePublikY
Dobroviiova L2r 8I2 66 Bratislava
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Bratislava 15.06.2010
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Vybavuje: Ing. Simov6
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Vec
o dinnosti Narodn6ho lesnickeho cerrtraza
Dodatok k stanovisku MP SR k virodnej spr6ve
rok 2009

n6s obr6tili so Ziadost'ou o prehodno!.n]:
Listom d. G/l0/30 4t 208.06. 2010 ste sa na
Narodn6ho lesnickeho centra za rck 2009
stanoviska Mp sR k vfrodnej spr6ve o ein"osti
(d'alej len,,stanovisko").
vkladrime
Ziad.o{! sgrnovisko MP SR-p19d posledn;frn odstavcom
-Na-zead9-Yaiei
ZO9?
nasredovnf text:
91;i"{r"-."a'g:1=u:':Y32r:'Y::ir^oi:ffl
NLC
vfske rso loois €. Tieto finandnd prostriedkv nemohlo
;ffiffi'Jr"',
zapaditaniyzt* za.predaj majetku do hospodarskeho
pouZit' na fhradu ,uo:irt
"aira$o,.
'*rr.ar.., by NLC
dosiahlo zisk vo vliske 12 510,77 €".
dinnosti Narodn6ho
spr6vy
"aiok200g
-rasrite
k stanovisku zapracujtc io vjrodnej
-o.
N6s dodatok
-za
na adresu
erektronicky
rok 2009. upravenf dokument
resnickeho centra
katarina. simova@land. gov' sk'

--

,;r'ild-;t"rt
*":;a;vo

jri

prof. Ing. Jrilius
gener6l

ovotny, CSc.
riaditell

