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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 a rozvoja vidieka SR
príspevková organizácia
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.

Členovia vedenia:
Ing. Jaroslav Masaryk
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Dr. Ing. Tomáš Bucha
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
Ing. Ľudmila Marušáková, PhD.
RNDr. Róbert Cibula
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň
Ing. Peter Szarka
Ing. Ján Bavlšík

2.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku
riaditeľ NLC – LVÚ Zvolen
námestník riaditeľa NLC – LVÚ Zvolen
riaditeľ NLC – ÚLPV Zvolen
námestníčka riaditeľa NLC – ÚLPV Zvolen
riaditeľ NLC – ÚLZI Zvolen
námestník riaditeľa NLC – ÚLZI Zvolen
riaditeľ NLC – ÚHUL Zvolen
námestník riaditeľa NLC – ÚHUL Zvolen

POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE

Poslanie organizácie definujú hlavné činnosti v zmysle štatútu Národného lesníckeho
centra (NLC), podľa ktorého zabezpečuje úlohy rezortu v oblastiach lesníckeho výskumu a
vývoja, odbornej pomoci, správy a poskytovania lesníckych dát a informácií, prípravy
podkladov pre lesné hospodárske plány, tematického štátneho mapového diela pre lesné
hospodárstvo, verejného obstarávania lesných hospodárskych plánov, vzdelávania a práce
s verejnosťou.
Zámerom pre ďalší rozvoj NLC je „budovanie organizácie, ktorá dokáže efektívne
uvádzať do realizácie v praxi výstupy výskumu a vývoja“. Iba takáto organizácia môže
pre zriaďovateľa dlhodobo zabezpečovať aj „nevyhnutné expertné a analytické činnosti“
a významnejšie prispievať k zvýšeniu inovačnej výkonnosti Slovenska, čo sú priority
definované v aktuálnom vládnom programe. NLC je v podmienkach Slovenska jedinečným
príkladom s obrovským potenciálom generovania inovácií pre oblasť lesníctva, rozvoja
vidieka a ochrany životného prostredia a krajiny (v širšom ponímaní pre optimalizáciu
využívania prírodných zdrojov Slovenska). NLC garantuje hlavné strategické ciele lesníctva
s osobitným dôrazom na zachovanie, ochranu a zveľaďovanie lesov v súlade s princípmi
dlhodobo udržateľného hospodárenia v lesoch. Činnosti NLC sú rozhodujúcim nástrojom
zabezpečovania úloh lesníckej politiky štátu. V tejto súvislosti sa bude výrazne intenzifikovať
komunikácia a spolupráca so zriaďovateľom, s Lesmi SR, š.p., majiteľmi a
obhospodarovateľmi lesov, organizáciami v pôsobnosti MŽP SR ako aj ostatných orgánov
štátnej správy.
NLC má jednoznačnú ambíciu významne sa podieľať na riešení mnohých špecifických
problémov, ktoré stoja pred spoločnosťou v oblasti lesníctva, rozvoja vidieka (vrátane
znižovania nezamestnanosti), optimalizácie manažmentu prírodných zdrojov (vrátane
problematiky ochrany pred povodňami), tvorby informačnej podpory pre rozhodovanie, či
napĺňanie medzinárodných záväzkov Slovenska, ktorých riešenie bez domáceho výskumu a
vývoja je nemysliteľné. Potrebné je dotvoriť a presadzovať novú filozofiu a nové spoločenské
prístupy k lesníctvu a jeho financovaniu. Za najdôležitejšie dnes pokladáme inovácie väčšiny
doteraz používaných lesníckych postupov manažmentu lesa a spoločenstiev lesných drevín
v krajine, tak aby zohľadňovali meniace sa podmienky prostredia (klimatické a antropogénne

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2010

zmeny), požiadavky spoločnosti na využívanie funkcií lesov, existujúce a očakávané riziká
(s dôrazom aj na protipovodňovú ochranu) a požiadavku ekonomickej efektívnosti lesníctva.
Znamená to vývoj nového systému tvorby plánov starostlivosti o les a spoločenstvá lesných
drevín v krajine, vývoj nových schém manažmentu (zakladania, pestovania a ochrany) lesov,
nových ekonomických schém a tvorbu novej filozofie prístupu spoločnosti k lesným zdrojom
(vrátane inovácie existujúcich všeobecne záväzných právnych predpisov). Nevyhnutným
predpokladom je vývoj nového lesníckeho informačného systému na princípoch „Enterprise
GIS“ (s centrálnou lesníckou geodatabázou), ktorý bude základným informačným nástrojom
pre štátnu správu, obhospodarovateľov lesov (v širšom ponímaní krajiny) a ústredné orgány
štátnej správy (ako súčasť eGovernmentu). Dôležitou podmienkou pre všetky tieto inovácie je
aj podpora získavania a aplikácie nových poznatkov (výskumu a vývoja) a to ako zo strany
štátu (obnovenie existencie štátnych programov výskumu a vývoja) tak aj zo strany
„odberateľov“ jeho výstupov. NLC bude intenzívnejšie zabezpečovať činnosti smerujúce
k zvýšeniu povedomia a významu lesov a lesníctva pre dlhodobo udržateľný rozvoj Slovenska
v kontexte jeho členstva v EÚ a pre podporu zlepšovania ekonomickej prosperity štátu.
V strednodobom horizonte bude NLC plniť úlohy vyplývajúce z kontraktov každoročne
uzatváraných so zriaďovateľom (s dôrazom na úlohy vyplývajúce pre NLC z platných
všeobecne záväzných predpisov), úlohy vyplývajúce z projektov podporených
zo Štrukturálnych fondov EÚ, domácich a zahraničných projektových agentúr (APVV,
ASFEU, INTERREG, LIFE+, COST, 6. a 7. RP EÚ atď.) a úlohy vyplývajúce
z medzinárodných záväzkov a členstva NLC v medzinárodných lesníckych inštitúciách a
profesijných združeniach (IUFRO, EFI, ENFIN, ECE/FAO/ILO, Forest Communication
Network atď.), ako aj ďalších medzinárodných organizáciách (EHK OSN, FAO, OECD) a
politických procesoch (MCPFE, UNFF, CBD), kde NLC zastupuje Slovenskú republiku.
Keďže od vzniku NLC každoročne klesá objem prostriedkov na jeho činnosť
od zriaďovateľa (na súčasných 41,7 % oproti roku 2006), bude nevyhnutné v najbližšom
období vykonať dôslednú analýzu všetkých činností uvedených v zriaďovacej listine
s ekonomickou analýzou potrebných nákladov na ich zabezpečovanie a definovaním možných
zdrojov, pričom zo strany zriaďovateľa je potrebné jasne identifikovať ktoré činnosti sú
pre neho prioritné a to aj z hľadiska disponibilných zdrojov v jeho rozpočte. Na základe tejto
analýzy je možné vykonať aktualizáciu vymedzenia predmetu činnosti NLC v zriaďovacej
listine a následne aktualizovať strategický dokument NLC (Stratégia, resp. vízia rozvoja
NLC), aj so zohľadnením meniacich sa ekonomických, sociálnych a ekologických podmienok
a predložiť ho na posúdenie zriaďovateľovi.
Pre optimalizáciu a zefektívnenie manažmentu NLC predpokladáme v najbližšom
období predložiť zriaďovateľovi aj aktualizáciu organizačnej štruktúry NLC, ktorá umožní
racionalizáciu a efektívnejšie využívanie finančných prostriedkov (s akcentom na zníženie
režijných nákladov).
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3.

KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO
PLNENIE

Národné lesnícke centrum a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
uzatvorili v roku 2010 Kontrakt č. 4631/2009-710 a dodatky č. 1 a č. 2 k tomuto kontraktu,
na základe ktorých bol Národnému lesníckemu centru pridelený príspevok vo výške
5 306 445 €. Čerpanie prostriedkov pridelených z kontraktu sa realizovalo v objeme
5 289 864,06 €. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 16 580,94 € boli presunuté
do roku 2011, pretože v uvedenej výške neboli do konca roka 2010 schválené lesné
hospodárske plány týkajúce sa lesného celku Turčianske Teplice. Tieto prostriedky boli
použité na stanovený účel v termíne do 31. 3. 2011. V prípade prekročenia rozpočtu
stanoveného kontraktom na ďalších jednotlivých úlohách bolo toto uhradené z vlastných
zdrojov Národného lesníckeho centra.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Rozvoj hospodárskej úpravy lesov (HÚL), tvorba metód
a postupov jej vykonávania
NLC – ÚHÚL Zvolen
Ing. Ján Bavlšík
Ing. Jozef Dóczy
01. 01. 2010 – 31. 12. 2010
197,21 tis. €
199,79 tis. €

Cieľom stálej nevýskumnej úlohy bola realizácia úloh vyplývajúcich z § 55 ods. 1 písm.
d) a z § 38 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a
vyhlášky MPRV SR č. 453/2006 Z. z. o HÚL a o ochrane lesa, prostredníctvom zabezpečenia:
– jednotného vyhotovovania lesných hospodárskych plánov (LHP), resp. od 01. 05. 2010
programov starostlivosti o les (ďalej len „PSL“), metód zisťovania stavu lesa a návrhu
plánov hospodárskych opatrení,
– organizácie tvorby a aktualizácie metodík, postupov a usmernení pre vyhotovenie PSL
v súlade s platnými právnymi predpismi a schválenými štandardami,
– metodickej podpory vyhotovovateľov PSL a odboru kontroly kvality PSL na NLC –
ÚHÚL Zvolen,
– realizácie úloh súvisiacich s podporou štátnej správy lesného hospodárstva (ďalej len
„LH“) podľa jej potrieb a požiadaviek sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva
MPRV SR.
Úloha bola realizovaná ako:
– vypracovanie metodických riešení a postupov zavedenia nových metód HÚL do praxe,
– zapracovanie prijatých realizačných výstupov výskumu a vývoja riešených v oblasti HÚL,
podrobného a regionálneho zisťovania stavu lesov a rámcového plánovania, tvorby
modelov a zásad hospodárenia do príslušných štandardov, metodík a postupov HÚL,
– zabezpečovanie úloh rozvoja HÚL, overenie nových metód zisťovania stavu lesa
s využitím metód DPZ, GIS, matematicko-štatistických metód na modelových objektoch,
vyhotovenie metodík a postupov ich vykonávania a ich následné zavedenie do praxe HÚL
v súlade s platnými právnymi predpismi a štandardami,
– zabezpečovanie jednotného vyhotovovania PSL formou školení a usmerňovaním
vyhotovovateľov PSL,
– zabezpečovanie metodickej podpory a koordinácie jednotného vyhotovovania PSL formou
účasti na kontrole kvality PSL,
– metodická podpora aktualizácie informačných štandardov a aktualizácia programových
riešení vyhotovovania PSL,
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–

–

–

–
–
–
–
–

–

–
–

–

–

zabezpečovanie metodickej podpory štátnej správy lesného hospodárstva (ďalej len „ŠS
LH“), podľa požiadaviek podieľať sa na návrhoch a novelizácii právnych predpisov
súvisiacich s HÚL a vyhotovením PSL.
V roku 2010 boli v rámci úlohy riešené nasledovné konkrétne aktivity:
účasť na konaniach súvisiacich s vyhotovením PSL: Správy o hospodárení – Krajské lesné
úrady (ďalej len „KLÚ“) Banská Bystrica, Prešov, Žilina, schvaľovanie PSL – KLÚ
Košice,
usmerňovanie vyhotovovateľov PSL s využitím aktuálnych poznatkov súvisiacich
s aktualizáciou využívaných metód a postupov HÚL – Usmernenie NLC – ÚHÚL Zvolen
č. 1/2010 k dokončievaniu PSL platných od 01. 01. 2010 a k vyhotovovaniu PSL platných
od 01. 01. 2011, vonkajší opisový zápisník – vzor 2010, operatívne usmerňovanie
vyhotovovateľov PSL, resp. ostatných dotknutých subjektov ako reakcia na vznesené
otázky a pripomienky súvisiace s vyhotovením PSL, ktoré sú v prevažnej miere
interpretované prostredníctvom kontrolórov kvality PSL pri posudzovaní a preberaní prác
pri vyhotovení PSL, zmeny a doplnky kódovacieho kľúča, zmeny a úpravy čistopisu PSL,
vysvetlivky ku skráteným názvom údajov a kódom v opise porastov a pláne
hospodárskych opatrení,
kontrola dodržiavania metód vyhotovenia PSL,
priebežná metodická podpora a overovanie riešení aktuálneho softvéru na základe
aktuálnych požiadaviek,
metodická podpora a návrh riešení súvisiacich s návrhom nových, resp. aktualizáciou
existujúcich častí – modulov programu LHPTAX na editáciu údajov PSL,
metodická podpora aktualizácie súčastí Lesníckeho informačného štandardu – Trieda PSL
a spolupráca na zavedení do praxe HÚL,
Technická príručka HÚL – vyhodnotenie pripomienok z verejného pripomienkového
konania (dopracuje sa po vypracovaní nového konceptu regionálneho rámcového
plánovania po roku 2011),
nové metódy zisťovania stavu lesa – overenie nových metód zisťovania stavu lesa a
návrhov plánov hospodárskych opatrení na modelovom objekte, preskúmanie možností
uplatnenia výberových štatistických metód pri kontrole zisťovania zásob porastov
a možnosti zabezpečenia požadovanej presnosti, overenie presnosti zisťovania zásob
agáta,
aktualizácie internetovej stránky NLC www.nlcsk.org a informačného portálu o lesoch
www.forestportal.sk, týkajúce sa činnosti NLC – ÚHÚL Zvolen,
spolupráca na návrhoch a novelizácii lesníckych právnych predpisov (zákon, vyhláška) a
smerníc, pokynov, metodických postupov, usmernení a pod., najmä súvisiacich s HÚL,
PSL, jeho vyhotovovaním a kontrolou, pripomienky k návrhu Vyhlášky MPRV SR o LHE
a k jej prílohám,
zabezpečenie úloh určených sekciou lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR
súvisiacich s HÚL, vyhotovovaním PSL a hospodárením podľa neho:
- metodická podpora verejného obstarávania PSL pre rok 2011 na podklade
vyhodnotenia skúseností z posudzovania a preberania prác súvisiacich s vyhotovením
PSL so začiatkom platnosti od 01. 01. 2010,
- podpora ŠS LH pri určovaní LC pre verejné obstarávanie PSL v roku 2010,
- aktualizácia vzoru „Zmluvy o dielo na vypracovanie PSL“,
- vyhotovenie harmonogramu konaní štátnej správy na základe podkladov od ŠS LH
súvisiacich s dokončením a rozpracovaním PSL v roku 2010,
odborné a organizačné zabezpečenie seminára „Súčasnosť a budúcnosť HÚL
na Slovensku“, vydanie zborníka príspevkov a prezentácií zo seminára,
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„Stratégia rozvoja HÚL na Slovensku na obdobie 2011 – 2020“: účasť v komisiách
zriadených Generálnym riaditeľom NLC (rozpracovaná v kapitolách: Poslanie a obsah
HÚL; Stratégia rozvoja regionálneho lesníckeho zisťovania a plánovania; Stratégia
rozvoja porastového zisťovania a plánovania; Stratégia rozvoja špeciálneho lesníckeho
zisťovania; Stratégia rozvoja lesníckeho mapovania; Stratégia rozvoja lesníckej
informatiky; Stratégia diverzifikácie aktivít HÚL; Financovanie HÚL), analýza
navrhovaných opatrení a vypracovanie stanoviska k dokumentu,
ostatné úlohy súvisiace s HÚL: mapy HSLT a pôdnych jednotiek pre KZSL ako podklad
pre vyhotovenie príslušných kapitol „správ o hospodárení“, analýza možností podpory ŠS
LH pri vyhlasovaní lesných celkov (ďalej len „LC“), Lesnícky GIS – pripomienky,
úlohy určené sekciou lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR konkretizácia
údajov o stave a vývoji lesov SR.

Názov úlohy:

Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Komplexné zisťovanie stavu lesa v územnej pôsobnosti
krajských lesných úradov (KLÚ) v riadiacej pôsobnosti
MPRV SR
NLC – ÚHÚL Zvolen
Ing. Ivor Rizman
Ing. Juraj Balkovič
01. 01. 2010 – 31. 12. 2010
281,73 tis. €
300,58 tis. €

Cieľom riešenia stálej nevýskumnej úlohy je komplexné zisťovanie stavu lesa
pre potreby rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov § 38 ods. 2 písm. b) a
§ 46 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, § 31 a 32 vyhlášky
MPRV SR č. 453/2006 Z. z. o HÚL a ochrane lesa, prostredníctvom:
– zabezpečenia jednotného vyhotovenia modelov a rámcov hospodárenia v lesných
oblastiach Slovenska,
– overenia a zapracovania výstupov vyriešených vedeckovýskumných úloh do výstupov
KZSL a rámcového plánovania,
– vypracovania modelov hospodárenia, zásad hospodárenia a výstupov KZSL do správ
o doterajšom hospodárení a zásad vyhotovenia PSL pre obnovu PSL s platnosťou
od 01. 01. 2011,
– dopracovania chýbajúcich modelov hospodárenia pre PSL s platnosťou od 01. 01. 2010,
– aktualizácie údajov hospodársko-úpravníckej typizácie pre obnovu PSL s platnosťou
od 01. 01. 2012,
– rozpracovania modelov hospodárenia, zásad hospodárenia a výstupov KZSL do Správ
o doterajšom hospodárení a zásad vyhotovenia PSL, pre obnovu PSL s platnosťou
od 01. 01. 2012,
– aktualizácie a správy jednotnej spojitej vrstvy lesníckej typológie a pedológie.
Úloha bola realizovaná ako:
– overenie a zapracovanie realizačných výsledkov výskumu rekonštrukcií smrečín
a globálnej klimatickej zmeny (ďalej len „GKZ“) do inovovaného systému rámcového
plánovania v rámci riešenia výskumného projektu EPOL v koordinácii s tvorbou novej
koncepcie celoslovenského systému tvorby modelov hospodárenia a zásad hospodárenia,
– aktualizácia údajov hospodársko-úpravníckej typizácie pre obnovu PSL v roku 2010,
na výmere 186 160 ha,
– priebežné dopĺňanie systému modelov hospodárenia v súvislosti so zmenami po prácach
vyhotovovateľov PSL v roku 2008,
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vypracovanie modelov hospodárenia, zásad hospodárenia a výstupov KZSL do správ
o doterajšom hospodárení pre obnovu PSL v roku 2009,
predloženie návrhov na vyhlasovanie ochranných lesov, ktoré vyhotovovateľ PSL musí
zohľadniť pri vypracovaní definitívneho návrhu kategórií ochranných lesov,
zaradenie častí lesov do pásiem ohrozenia podľa stupňa úrovne znečistenia ovzdušia,
aktualizácia spojitých vrstiev lesníckej typológie a pedológie, príprava na publikovanie.
V roku 2010 boli v rámci úlohy riešené nasledovné konkrétne aktivity:
dopracovanie a odovzdanie súčastí Správ o doterajšom hospodárení a určení zásad
na vyhotovenie PSL v lesných celkoch pre konania o vyhotovení lesného hospodárskeho
plánu na obdobie rokov 2011 – 2020 v LHC: Drietoma, Dolná Súča, Ľuborča, Starovec,
Bytča, Marček, Čierňavy, Ľubochňa, Hubová, Čifáre, Antol, Krupina, Ladzany, Plášťovce,
Šahy, Kyslinky, Očová, Poľana, Hriňová, Divín, Svarínka, Štós, Medzev, Poproč, Jasov,
Kružlov, Hertnik, Udavské, Snina, Lukov, výmera 186 160 ha,
doplnenie chýbajúcich modelov hospodárenia pre obnovu PSL s platnosťou od 01. 01.
2010, na LHC: Topoľčany, Partizánske, Krásno, Blatnica, Turčianske Teplice, Turček,
Banská Štiavnica, Dobrá Niva, Zvolen, Slovenská Ľupča, Kokošovce, Solivar, Sobrance,
Starin,
výber modelového objektu pre overenie zapracovania výsledkov výskumných úloh,
rekonštrukcia smrečín a globálna klimatická zmena v koordinácii s projektom EPOL,
odborné zaškolenie pracovníkov pred vonkajšími prácami pre konkrétne špeciálne
činnosti, odborné školenie,
terénne preverenie a aktualizácia údajov hospodársko-úpravníckej typizácie pred obnovou
PSL s platnosťou od 01. 01. 2012 v roku 2010 – vonkajšie práce komplexného zisťovania
stavu lesa na LHC: Slovenské Kľačany, Nová Ves, Čebovská Bukovina, Halič, Plešivec,
Brzotín, Krásnohorské Podhradie, Jablonov, Strážske, Cemjata, Radatice, Humenné,
Turcovce, Nižná Jablonka, Krásny Brod, Medzilaborce, Koškovce, Miňovce, VLM Jovsa,
VLM Podolínec, Slatina nad Bebravou, Trenčianske Stankovce, Opatová, Patrovec, Stará
Tura, Nové mesto nad Váhom, Kšinná, Lokca, Paráč, Zakamenné, Jánošíkovo, Kantor,
Martinské Hole, Kýčera, Kláštor, Rudno, výmera 198 300 ha,
terénne overenie identifikátorov z výstupov GKZ a Rekonštrukcie smrečín na modelovom
objekte, vrátane návrhu a overenia metód inventarizácie pre stredne veľké územné celky,
ktorá by sa dala použiť pre KZSL a tvorbu výstupov oblastných plánov rozvoja lesa,
prerokovanie návrhu zmien kategorizácie lesa s odbornými lesnými hospodármi,
vyznačenie v teréne, editácia zmien zistených v teréne,
získavanie podkladov od iných subjektov,
rozpracovanie častí Správ o doterajšom hospodárení na lesnom celku a Zásad vyhotovenia
PSL pre LC v LHC s platnosťou PSL od 01. 01. 2012,
príprava publikovateľných vrstiev a údajov na web stránku s tematikou špecializácií
KZSL,
realizácia odborného seminára „Lesnícka typológia, zisťovanie stavu lesa vo väzbe
na TUOL“,
vývoj a prehodnotenie systému oblastného rámcového plánovania,
návrh nového systému tvorby a aktualizácie modelov hospodárenia,
typologické a pedologické mapovanie prírastkov lesných pozemkov – obnova PSL
s platnosťou od 01. 01. 2011 – na základe požiadaviek vyhotovovateľov pre LHC:
Drietoma, Dolná Súča, Ľuborča, Starovec, Bytča, Marček, Čierňavy, Ľubochňa, Hubová,
Čifáre, Antol, Krupina, Ladzany, Plášťovce, Šahy, Kyslinky, Očová, Poľana, Hriňová,
Divín, Svarínka, Štós, Medzev, Poproč, Jasov, Kružlov, Hertnik, Udavské, Snina, Lukov,
doplnenie modelov hospodárenia a náležitostí pre obnovu PSL s platnosťou
od 01. 01. 2011, na základe zmien vykonaných vyhotovovateľmi pre LHC, alebo ich časti:
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Drietoma, Dolná Súča, Ľuborča, Starovec, Bytča, Marček, Čierňavy, Ľubochňa, Hubová,
Čifáre, Antol, Krupina, Ladzany, Plášťovce, Šahy, Kyslinky, Očová, Poľana, Hriňová,
Divín, Svarínka, Štós, Medzev, Poproč, Jasov, Kružlov, Hertnik, Udavské, Snina, Lukov,
zapracovanie realizačných výsledkov výskumu rekonštrukcií smrečín a GKZ
do inovovaného systému rámcového plánovania v rámci riešenia výskumného projektu
EPOL v koordinácii s tvorbou novej koncepcie celoslovenského systému tvorby modelov
hospodárenia a zásad hospodárenia rozpracovanej NLC – ÚHÚL Zvolen.
Výsledky riešenia úlohy:
aktualizovaný systém rámcového plánovania a oblastných modelov hospodárenia,
aktualizovaná spojitá vrstva lesníckej typológie a pedológie,
výstupy KZSL v správach o doterajšom hospodárení pre LC,
účasť na konaniach súvisiacich s vyhotovením PSL,
návrh nového postupu rámcového plánovania bude riešený v ďalšom období v zmysle
dopracovanej Stratégie rozvoja HÚL na Slovensku na obdobie 2011 – 2020.

Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Tvorba a správa IS LH
NLC – ÚLZI Zvolen
RNDr. Róbert Cibula
Ing. Igor Mrva
01. 01. 2010 – 31. 12. 2010
310,95 tis. €
321,77 tis. €

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

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,
vypracovanie dátového modelu,
- tvorba uložených procedúr pre potreby prezentácie webových aplikácií
nad technológiou MS SQL Server,
- priebežné zabezpečovanie konsolidácie údajov v informačnej banke LH so zameraním
na databázy PSL a ich väzbu na geopriestorové dáta (LDM) (stav k 31. 12. 2009),
- aktualizácia WEB stránky (www.forestportal.sk),
- vypracovanie softvéru na import dát z PSL do štruktúry nového dátového modelu,
- rozpracovanie projektu sprístupnenia informácií pre štátnu správu LH, nástroje
na vedenie agendy ŠS (vlastníci a obhospodarovatelia lesa, priestupky),
- vypracovanie aplikačného softvéru pre vlastníkov a obhospodarovateľov lesov
na sprístupnenie vybraných informácií z opisu porastov a geopriestorových informácií
o porastoch,
- úprava aplikačného softvéru pre Poľovnícky GIS z dôvodu zmien v legislatíve,
- plnenie termínovaných úloh za rok 2010 vyplývajúcich z realizácie Smernice
o INSPIRE,
- vývoj web aplikácií na prezentáciu vybraných základných a agregovaných informácií
o lesoch SR a trhových informácií o lesných komoditách,
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overovanie možnosti výberov údajov z dátového skladu cez web rozhranie –
rozpracované programové riešenie,
tvorba aplikačného softvéru pre výber a spracovanie údajov z IB podľa požiadaviek
užívateľov.

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) pre potreby
aktualizácie súborov dát z PSL a príprava podkladov z KZSL pre vyhotoviteľov PSL,
- zabezpečovanie komunikácie s vyhotoviteľmi PSL,
- príprava a distribúcia komplexných podkladov pre vyhotovovanie PSL v roku 2010,
- spracovanie povinných náležitostí PSL pre obhospodarovateľov lesov z PSL platných
na roky 2010 – 2019,
- zabezpečenie podkladov do predbežných plánov platných od 01. 01. 2011, distribúcia
súborov dát užívateľom projektov MZDY a VYROBA, LHKE, WEBles, HA-soft,
LOULA, Šimkovič,
- priebežné dopĺňanie aplikačného softvéru pre spracovanie náležitostí PSL v zmysle
platnej legislatívy,
- príprava podkladov pre postupné začleňovanie metainformácií do IB,
- priebežný zber, záznam a archivácia údajov zmien predpisov PSL,
- správa a údržba softvéru pre správu systému KZSL.

-

-

-

-

Kontroly a preberanie súborov PSL do databanky
zabezpečenie kontroly údajov PSL (číselných aj geopriestorových) pred odovzdaním
na schvaľovacie konanie,
podľa požiadavky vyhotoviteľov PSL spracovanie a tlač predbežných kontrolných
opisov PSL platných od 01. 01. 2010,
zabezpečenie kontrol súborov dát PSL (číselných a geopriestorových) po zapracovaní
pripomienok zo schvaľovania PSL,
protokolárne prevzatie definitívnych číselných súborov dát z PSL, TP a súborov
geopriestorových dát (LDM) do IB LH.
Správa a údržba softvéru pre spracovanie PSL
správa a údržba projektu LHPtax,
distribúcia aktuálnej verzie softvéru LHPTAX vyhotoviteľom PSL,
zavedenie projektu LHPtax do praxe VLM Kežmarok,
zabezpečenie transformácie súborov dát z obnovených PSL a TP do štruktúry dátového
modelu,
zabezpečenie školenia a priebežných konzultácií pre užívateľov softvéru LHPtax a TP.
Súhrnné informácie
metodické, analytické a softvérové zabezpečenie publikácie súhrnných informácií
(číselných a grafických) o lesoch SR so stavom k 31. 12. 2009 na ForestPortali,
kompletizácia súborov údajov za lesy MO – transformácia súboru do databázy PSL,
príprava a aktualizácia súborov údajov PSL a LHE (bilančný výkaz L144)
pre spracovanie „Súhrnných informácií o lesoch SR“ (SISL) a „Zelenej správy“ (ZS)
so stavom k 31. 12. 2009,
spracovanie podkladov pre vyhotovenie ZS 2009 (výber, triedenie, agregácia údajov
z PSL – spracovanie prehľadových tabuliek),
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vyhotovenie SISL so stavom k 31. 12. 2009 – 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
2009,
poskytovanie údajov LHE pre potreby vyhotoviteľov PSL, LVÚ a externých riešiteľov
projektov,
kompletizácia a údržba archívneho súboru dát LHE z neplatných PSL.
Podsystém geografický
správa údajových základní geopriestorových informácií o lesoch SR,
priebežná kontrola a oprava lesníckych digitálnych máp (LDM) odovzdaných
do databanky, kontrola väzby na číselnú databázu z TP a PSL,
kompletizácia pedologických a typologických lesníckych digitálnych máp a ich
postupné začleňovanie do GIS a prepojenie na databanku,
aktualizácia súborov vstupných dát (podľa požiadaviek) pre projekt štátnej správy –
budovanie Národnej infraštruktúry priestorových informácií (NIPI),
poskytovanie GIS vrstiev LDM pre tvorbu projektov v rámci NLC,
kompletizácia grafickej databázy cestnej siete na LPF.

–

Prierezové činnosti:
- spolupráca na tvorbe vyhlášky o vedení LHE,
- spolupráca pri tvorbe metodík, usmernení, odborných štúdií,
- informačná podpora pre tvorbu znaleckých posudkov (stanovenie všeobecnej hodnoty
majetku),
- revízia štruktúr dátového skladu,
- tvorba aplikačného programového vybavenia pre správu IS LH (banka metód – BM)
a pre spracovanie a poskytovanie informácií rôznym subjektom v rámci lesného
hospodárstva,
- údržba a aktualizácia siete spravodajských jednotiek na základe podkladov získaných
za rok 2009.

–

Realizačné výstupy z podsystémov IS LH a ich publikovanie:
- priebežné poskytovanie informácií z IB – realizačné výstupy podľa požiadaviek
užívateľov (prehľadové tabuľky, databázy, grafy, mapy …),
- priebežné poskytovanie údajov z IS LH pre potreby pozemkových úprav,
- priebežné poskytovanie údajov z PSL pre potreby vedeckovýskumných a vzdelávacích
inštitúcií (výber, triedenie, agregácia údajov, spracovanie prehľadov na rôznych
stupňoch agregácie),
- spracovanie a distribúcia lesníckych informácií podľa požiadaviek užívateľov,
- spracovanie vybraných informácií z IB LH podľa požiadaviek sekcie lesného
hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR a ostatných orgánov ŠS,
- poskytovanie informácií v prostredí Internetu,
- príprava a spracovanie podkladov pre potreby interných auditov certifikácie (PEFC),
- príprava a distribúcia súborov dát z PSL (číselných a grafických) pre potreby PPA.

Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:

Tvorba a spracovanie TŠMD s tematickým obsahom LH
NLC – ÚLZI Zvolen
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Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ing. Karol Šandorfi
01. 01. 2010 – 31. 12. 2010
302, 64 tis. €
307, 76 tis. €

vydávanie mapových podkladov, leteckých meračských snímok a pracovných ortofotomáp
pre vyhotovenie PSL v roku 2010,
zameranie 491 vlícovacích bodov pre analytickú aerotrianguláciu,
vyhotovenie fotogrametrických projektov na 2 697 leteckých meračských snímok,
vyhotovenie farebných pracovných ortofotomáp na 30 LHC (1 378 mapových listov
štátnej mapy odvodenej, mierka 1: 5 000 = 4 042 km2 katastrálnej výmery),
vyhotovenie infračervených pracovných ortofotomáp na 12 LHC: 373 mapových listov
štátnej mapy odvodenej,
predvyhodnotenie lesníckej situácie na 183,3 tis. ha lesných pozemkov,
fotogrametrické vyhodnotenie na základe 520 klasifikovaných leteckých meračských
snímok,
tlač provizórnych máp a kontrola výtlačkov kartografických originálov,
porovnanie stykov hraníc medzi jednotlivými vyhotovovateľmi PSL v rámci tvorby
súvislého TŠMD,
tvorba súvislej bezošvej mapy pre tlač TŠMD na 190 tis. ha lesných pozemkov =
4 922 km2 katastrálnej výmery,
tlač súvislého TŠMD.

Názov úlohy:

Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Výber
vyhotovovateľa
PSL,
hradenie
nákladov
na vyhotovenie povinných súčastí PSL, plnenie úloh
verejného obstarávateľa PSL
NLC – ÚHÚL Zvolen
Ing. Ľuboš Žabka
Ing. Pavol László
01. 01. 2010 – 31. 12. 2010
2 411,64 tis. €
2 395,19 tis. €

Cieľom stálej nevýskumnej úlohy je realizácia činností súvisiacich so zabezpečením
výberu vyhotovovateľa PSL a úhrady nákladov na vyhotovenie povinných súčastí PSL podľa
§ 38 ods. 2 písm. d), § 40 ods. 4, § 41 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov, a Vyhlášky MPRV SR č. 453/2006 Z. z. o HÚL a ochrane lesa,
prostredníctvom zabezpečenia:
– výberu vyhotovovateľov PSL jednotnou formou verejného obstarávania pre celé územie
Slovenska pre rok 2011,
– uzatvorenia zmlúv s úspešnými uchádzačmi o vyhotovenie PSL v roku 2011 najneskoršie
do 31. 12. 2010, vrátane oboznámenia vlastníka, správcu, resp. obhospodarovateľa lesa
o výsledku výberu vyhotovovateľa,
– jednotného vyhotovenia PSL pre celé územie Slovenska prostredníctvom zmlúv o dielo
na vypracovanie PSL,
– úhrady nákladov na vyhotovenie povinných súčastí PSL pre vyhotovovateľov,
– dodržania platných právnych predpisov, štandardov, postupov a usmernení pri vyhotovení
PSL na celom území Slovenska.
Úloha bola realizovaná ako:
– výber vyhotovovateľa PSL pre celé územie Slovenska a uzatvorenie zmlúv
na vyhotovenie PSL,
– priebežné preberanie údajov PSL a úhrada nákladov na povinné súčasti PSL,
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zabezpečenie predloženia PSL príslušným orgánom ŠS LH.
V roku 2010 boli v rámci úlohy riešené nasledovné konkrétne aktivity:
zabezpečenie odovzdania kompletných PSL ku schvaľovaciemu konaniu na príslušné
KLÚ na 62 LC, 4. etapa podľa zmluvy o dielo na vyhotovenie PSL platných od roku 2010
– prekontrolovanie návrhov PSL, zapracovanie pripomienok a opráv do PSL, preverenie
predloženia PSL na schválenie na príslušné KLÚ jednotlivými vyhotovovateľmi PSL,
zabezpečenie financovania 4. etapy PSL,
zabezpečenie odovzdania Správy o doterajšom hospodárení na 50 LC (183 335 ha)
na príslušné KLÚ, 1. etapa podľa zmluvy o dielo na vyhotovenie PSL platných od roku
2011: prekontrolovanie Správy o doterajšom hospodárení, zapracovanie pripomienok
a opráv do Správy o doterajšom hospodárení,
preverenie odovzdania Správy o doterajšom hospodárení na príslušné KLÚ jednotlivými
vyhotovovateľmi PSL, zabezpečenie financovania 1. etapy PSL,
spolupráca pri vypracovaní dodatkov k zmluvám o dielo na vyhotovenie PSL platných od
roku 2010 z dôvodu zmeny výmery LC,
zabezpečenie odovzdania kompletných PSL jednotlivým subjektom podľa platného
rozdeľovníka, 5. etapa podľa zmluvy o dielo na vyhotovenie PSL platných od roku 2010.
Do 31. 12. 2010 bolo zabezpečené odovzdanie kompletných PSL zo 61 LC na výmere 184
145 ha. Na LC Turčianske Teplice (KLÚ Žilina) neboli do 31. 12. 2010 vydané
schvaľovacie rozhodnutia. Vyhotovovateľ Lesoprojekt, s.r.o., vykonal opravy uložené
schvaľujúcim orgánom a NLC – ÚHÚL Zvolen dohodnuté pri rokovaní o schválení PSL a
predložil opravený PSL až koncom decembra 2010. Celková výmera LC, na ktorých sa
vyhotovoval PSL s platnosťou k 01. 01. 2010 je 189 712,24 ha, čo je o 535 ha viac ako
bolo plánované (údaje sú uvedené spolu s LC Turčianske Teplice – výmera 5 567 ha).
Rozdiel bol spôsobený prehlásením tzv. bielych plôch za lesné pozemky počas
vyhotovenia PSL vo viacerých LC. Z toho dôvodu došlo k finančnému navýšeniu celkovo
o 7 648 €. Rozdiel bol spôsobený prehlásením tzv. bielych plôch za lesné pozemky počas
vyhotovovania PSL vo viacerých LC. Údaje sú uvedené spolu s LC Turčianske Teplice.
účasť na konaniach súvisiacich s vyhotovením PSL s cieľom zabezpečenia stanovenia a
dodržiavania jednotných podmienok súvisiacich s vyhotovením PSL v súlade so zmluvami
na vyhotovenie PSL,
preberanie a kontrola prác pri terénnom zisťovaní stavu lesa a návrhu plánu
hospodárskych opatrení, 2. etapa podľa zmluvy o dielo na vyhotovenie PSL platných
od roku 2011. Do 31. 12. 2010 bolo prebraté cca 180 852 ha z celkových 183 335 ha čo
predstavuje 98,6 % celkovej výmery územia na ktorom sa vyhotovuje PSL. Doposiaľ
nebolo ukončené preberanie II. a III. etapy na LC Vyšný Medzev na výmere 2 483 ha,
nakoľko vyhotovovateľ PSL (Lesprojekta, s.r.o.) nevykonal požadované opravy.
Vyhotovovateľom bolo uložené vykonať 816 opráv (PSL, z toho bolo 179 závažných
nedostatkov zistených v opise porastov pri vonkajšej pochôdzke. Celkove bolo v teréne
preverených cca 16 076 ha a opravy uložené na výmere 4 311 ha.
príprava podkladov pre verejné obstarávanie pre PSL s platnosťou od roku 2012 a podpora
pri úprave návrhu Zmluvy o dielo pre vyhotovenie PSL,
usmernenia vyhotovovateľov PSL: zabezpečenie systematického vonkajšieho aj
kancelárskeho usmerňovania vyhotovovateľov s dôrazom na získanie aktuálnych
poznatkov súvisiacich s aktualizáciou využívaných metód a postupov HÚL a zabezpečenie
dodržania IS HÚL, pracovných postupov HÚL, metód zisťovania stavu lesa a plánovania
hospodárskych opatrení, vyhotovovania náležitostí PSL v súlade s platnými legislatívnymi
predpismi, protokolom o vyhotovení PSL a podmienkami stanovenými v zmluvách
o vyhotovení PSL,
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–

–

–

–
–

kontrola dodržiavania metód vyhotovenia PSL: zabezpečenie kontrol dodržiavania metód
zisťovania stavu lesa a návrhov plánov hospodárskych opatrení v súlade s platnými
legislatívnymi predpismi a schváleným IS HÚL a podmienkami stanovenými v zmluvách
o vyhotovení PSL s využitím možnosti na získanie aktuálnych poznatkov súvisiacich
s aktualizáciou využívaných metód a postupov HÚL,
odborná pomoc a spolupráca s odborom HÚL:
- usmernenia k vyhotoveniu PSL,
- Technická príručka HÚL,
- Forestportál,
- návrh riešenia aktuálnych problémov tvorby softvéru pre vyhotovenie PSL,
- podpora pri tvorbe a aktualizácii metodík, postupov a usmernení pre komplexné
zabezpečenie vyhotovenia PSL v súlade s platnými legislatívnymi normami
a prijatými štandardami,
príprava podkladov pre verejné obstarávanie PSL s platnosťou od roku 2012
a zabezpečenie verejného obstarávania pre vyhotovenie PSL s platnosťou od roku 2012 –
vyhlásených 33 súťaží na výmere 197 908,54 ha, z toho 16 na podlimitné zákazky, 15
na podprahové zákazky a 2 na zákazky s nízkou hodnotou – 13 uchádzačov, uspelo
7 (Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.; Lesprojekta, s.r.o.; Euroforest, s.r.o.; Lesoprojekt,
s.r.o.; LH Projekt-SK, s.r.o; LHP Projekt, s.r.o.; Ing. Ján Šimkovič) – vyhodnotenie
verejných súťaží bolo ukončené do konca roku 2010,
vypracovanie dodatkov k zmluvám o dielo na vyhotovenie PSL platných od roku 2010
z dôvodu zmeny výmery LC, dodatky vypracované na 62 LC,
kontrola správnosti a komplexnosti predkladaných faktúr od jednotlivých
vyhotovovateľov PSL.

Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Letecký monitoring lesov ohrozených požiarmi
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Milan Lalkovič
Ing. Juraj Balkovič
01. 01. 2010 – 31. 12. 2010
106,66 tis. €
106,66 tis. €

Letecký monitoring lesov ohrozených požiarmi bol zabezpečovaný v súlade s platnými
predpismi o leteckej činnosti vykonávanej pri monitorovaní a hasení lesných požiarov.
Na základe výsledkov výberového konania tento monitoring zabezpečovala spoločnosť AERO
SLOVAKIA a.s. Lety boli vykonávané z troch staníc Leteckej požiarnej služby (LPS) – Nitra,
Lučenec a Košice. Použité boli 4 lietadlá typu Cessna a Zlín.
Pre jednotlivé LPS boli pridelené nasledovné trasy – Západ (Nitra), Stred (Lučenec),
Východ (Košice), stanovené podľa prílohy č. 11 vyhlášky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej
úprave lesov a ochrane lesa. Lety sa uskutočňovali na základe požiarnych indexov
vyhlasovaných SHMÚ, ktoré stanovujú stupeň požiarneho nebezpečenstva v lesoch na území
Slovenskej republiky.
Lokalizácia nekontrolovaných požiarov sa realizovala v úzkej súčinnosti s jednotkami
HaZZ. Letecký monitoring bol realizovaný v období od 22. 04. 2010 do 18. 09. 2010, tzn.
158 dní. Z tohto počtu bolo 78 letových dní a 80 bezletových dní. Nelietalo sa kvôli zlým
poveternostným podmienkam, alebo na základe požiarnych indexov SHMÚ. Celkovo sa
uskutočnilo 126 letov a nalietalo 500 hodín. Výsledkom leteckého monitoringu bola
identifikácia 924 kontrolovaných ohnísk a 20 nekontrolovaných.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:

Pozemný kamerový monitoring
NLC – LVÚ Zvolen
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Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Ing. Milan Lalkovič
Ing. Juraj Balkovič
01. 01. 2010 – 31. 12. 2010
15,00 tis. €
15,00 tis. €

V roku 2010 sa začala druhá sezóna stacionárneho protipožiarneho systému. Počas
jesene a zimy (október 2009 – marec 2010) bol systém v tzv. sleep mode. To znamená, že bol
funkčný, avšak zistenia neboli vyhodnocované z dôvodu minimálnej pravdepodobnosti
požiaru. Plnohodnotné spustenie do prevádzky a nástup operátorov z dôvodu zvyšujúcej sa
pravdepodobnosti požiarov bol k 15. 04. 2009.
Pred začiatkom sezóny sa zabezpečili nevyhnutné servisné práce, profylaxia systému a
školenie obsluhy. Obsluha je zabezpečovaná 3 pracovníkmi. Operátori boli prítomní len
v čase zvýšeného rizika výskytu požiarov, tzn. najmä v popoludňajších hodinách a dňoch
voľna. Za mesiace apríl až september 2010 bolo odpracovaných celkovo 1 110 hodín.
V zostávajúcom čase bola z ekonomických dôvodov záujmová oblasť monitorovaná
v bezobslužnom móde.
Na základe publikovania výsledkov a skúseností z prevádzky systému Forestwatch, sme
boli prizvaní k spolupráci v rámci programu INTERREG IVC – Projekt EUFOFINET
zameraný na prevenciu a ochranu pred lesnými požiarmi. V rámci projektu sme „partner
leader“ pre monitoring požiarov. V štádiu prípravy je projekt PYROSUDOE (ochrana miest
a vidieka pred lesnými požiarmi) – INTERREG IVB.
V rámci rozvoja slovensko-čínskej spolupráce (zasadnutie spoločnej komisie
pre lesníctvo MPRV SR, Bratislava 24. 09. 2010) sme pripravili návrh spoločného projektu:
Metódy monitoringu dynamiky lesných požiarov a zmien lesnej vegetácie prostriedkami
diaľkového prieskumu Zeme. Čínska strana už projekt podala, náš projekt plánujeme
predložiť v rámci APVV výzvy slovensko-čínskej spolupráce. Otvorenie výzvy sa očakáva
v lete 2011.
Názov úlohy:

Práce súvisiace so zabezpečovaním monitoringu lesov
ohrozených požiarmi
Riešiteľské pracovisko:
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Milan Lalkovič
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR: Ing. Juraj Balkovič
Doba riešenia:
01. 01. 2010 – 31. 12. 2010
Plánované náklady:
10,00 tis. €
Skutočné náklady:
15,42 tis. €
Formou verejnej súťaže sa uskutočnil výber dodávateľa leteckého požiarneho
monitoringu (LPM). Monitoring zabezpečovala spoločnosť AERO SLOVAKIA a. s.
Zabezpečilo sa uzatvorenia zmlúv s jednotlivými kooperujúcimi zložkami. Lety boli
vykonávané z troch staníc Leteckej požiarnej služby (LPS) na schválených a pridelených
trasách. Priebežne sa kontrolovali práce a služby súvisiace s monitoringom lesov ohrozených
požiarmi. Podrobné technické informácie a údaje o vlastnom priebehu leteckého požiarneho
monitoringu sú uvedené v odpočte úlohy „Letecký monitoring lesov ohrozených požiarmi“.
Dvaja pracovníci sa zúčastnili medzinárodnej konferencie Forest Fires 2010 v Grécku, kde
predniesli príspevok "Protipožiarny monitorovací systém – dvojročné skúsenosti s jeho
realizáciou a prevádzkou (ForestWatch® wildfire smoke detection system: lessons learned
from its TWO-YEAR operational trial)". Príspevok bol zároveň uverejnený v publikácii:
„Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires II“ vydanej nakladateľstvom
Wittpres – Wessex Institute of Technology, Veľká Británia.
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Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Posilňovanie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej
udržateľnosti (Výskumný zámer)
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Ing. Ivan Wolf, CSc.

01. 01. 2010 – 31. 12. 2010
368,51 tis. €
368,91 tis. €

Riešenie všetkých výskumných úloh (kontraktové úlohy, projekty APVV a ASFEU,
medzinárodné projekty) na NLC – LVÚ Zvolen v roku 2010 bolo v plnom súlade
so schváleným výskumným zámerom. Okrem toho sa výskumní pracovníci NLC – LVÚ
Zvolen v roku 2010 uchádzali o finančnú podporu z ASFEU a APVV vo všetkých
zverejnených výzvach. Prehľad vypracovaných a podaných návrhov na výskumné projekty
v roku 2010:
V rámci výzvy OPVaV-2009/2.2/04-SORO zverejnenej 30. 10. 2009 (uzávierka
08. 02. 2010) bolo podaných 8 žiadostí o nenávratný finančný príspevok:
Identifikátor
žiadosti
220246
252665
523878
646618
648238
721728
813452
926166

Názov projektu
Zvýšenie produkcie dreva pre potreby celulózopapierenského priemyslu a energetické využitie
Inovatívne metódy a technológia klasifikácie štruktúry lesov
v krajine s dôrazom na udržateľný rozvoj
Využitie
dreva
a
nedrevných
produktov
lesa
pre ekonomický rozvoj vidieka a zdravé životné prostredie
Diferenciácia technológií prírode blízkeho pestovania lesa
v lesoch s drevoprodukčnou funkciou
Technologický
proces
automatizovaného
zberu,
spracovania, využívania a poskytovania informácií o lesnej
dopravnej sieti
Progresívne technológie ochrany lesných drevín juvenilných
rastových štádií
Geoinformačný portál prevencie požiarovosti v lesoch SR
Energetický potenciál naturálnej produkcie nadzemnej
dendromasy lesných porastov

Projektový
manažér

Požadovaná
výška NFP

Oravec

426 605,60

Vladovič

911 299,60

Svitok

533 274,80

Kamenský

897 792,60

Jankovič

917 851,61

Kaštier

856 055,45

Longauerová

495 860,02

Petráš

371 604,00

SPOLU

5 410 343,68

V rámci výzvy OPVaV-2009/2.2/05-SORO zverejnenej 21. 12. 2009 (uzávierka
19. 04. 2010), ktorá bola určená pre žiadateľov z podnikateľského prostredia, bola podaná 1
žiadosť, kde NLC je partnerskou inštitúciou:
Identifikátor
žiadosti
605137

Názov projektu

Projektový
manažér za
NLC

Rozhodovací systém pre optimalizáciu priestorového
usporiadania a využívania vidieckej krajiny postihnutej Jankovič
negatívnymi dopadmi klimatickej zmeny

Požadovaná
výška NFP
1 197 342,54

V rámci všeobecnej výzvy APVV zverejnenej 30. 04. 2010 (uzávierka 29. 06. 2010)
bolo vypracovaných 17 návrhov projektov za NLC a 1 v spolupráci s TU Zvolen:
– Výskum vývoja lesných ekosystémov na vybratých dlhodobo sledovaných výskumných
objektoch Národného lesníckeho centra,
– Nové postupy zisťovania taxačných veličín lesných porastov s využitím laserového
skenovania a leteckých snímok,
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– Výskum drevinového zloženia a štruktúry horských lesov z pohľadu predispozície
k stabilite,
– Ekofyziologické a priestorové aspekty vplyvu sucha na lesné porasty v podmienkach
zmeny klímy,
– Modelovanie stomatálneho toku ozónu a hodnotenie rizík vplyvu sekundárneho
znečistenia ovzdušia na lesné ekosystémy Slovenska,
– Optimalizácia využívania prírodných procesov pri rekonštrukciách lesných porastov,
– Zelené technológie v prirodzenej, kombinovanej a umelej obnove lesa,
– Výskum možností využitia produkčného a ekologického potenciálu topoľov,
– Optimalizácia energetického využívania drevnej biomasy na Slovensku,
– Biologické metódy regulácie populačnej dynamiky hmyzu premnožujúceho sa na smreku
a duboch,
– Komparačné štúdie štruktúry čistej primárnej produkcie v bučinách a smrečinách,
– Rozbor vplyvu disturbančných faktorov na lesy Slovenska a prognóza ich vývoja
vo vzťahu k meniacej sa klíme,
– Zlepšenie využitia dreva a nedrevných produktov lesa,
– Ekologicky a ekonomicky akceptovateľné limity poškodenia lesných porastov a pôdy
pri ťažbovo-dopravnom procese LH,
– Ekosystémové modelovanie prírodného potenciálu lesov Slovenska z hľadiska výskytu,
produkcie a ohrozenia drevín,
– Výskum dynamiky hrúbkového prírastku a rastu stromov v zmiešaných smrekovojedľovo-bukových porastoch Západných Karpát,
– Výskum vlastností odumretého dreva ako významnej súčasti lesných ekosystémov,
– Implementačné a evalvačné analýzy nástrojov lesníckej politiky (TUZVO).
Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2011, vypracované výskumnými
pracovníkmi NLC – LVÚ Zvolen a podané do Environmentálneho fondu:
– Obnova infraštruktúry, náučného chodníka a výsadieb chráneného areálu Arborétum
Kysihýbel pri Banskej Štiavnici,
– Tvorba referenčnej bázy údajov pre lesné biotopy národného a európskeho významu,
– Revitalizácia chráneného areálu „Gabčíkovský park“.
Z inštitucionálnych prostriedkov Výskumného zámeru boli spolufinancované pracovné
dni zamestnancov, ktorí sa podieľali na príprave všetkých vyššie uvedených projektov. Ďalšie
použitie prostriedkov z výskumného zámeru bolo nasledovné:
– Výskumné a publikačné aktivity v rámci problematík piatich špecifických cieľov
výskumného zámeru,
– Vykrytie nákladov na služobné cesty a pracovné dni na ktoré nie sú úlohy a nemožno ich
financovať z iných zdrojov, pričom súvisia s problematikou definovanou vo výskumnom
zámere,
– Zabezpečovanie odborného rastu zamestnancov (účasť na školeniach a dokončenie
dizertačnej práce),
– Vykrytie nákladov na dovolenky a sviatky.
Názov úlohy:

Výskum efektívneho využívania environmentálneho,
ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku
Riešiteľské pracovisko:
NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Koordinátor za MPRV SR: Ing. Pavel Toma
Doba riešenia:
01. 01. 2010 – 31. 12. 2010
Plánované náklady:
368,51 tis. €
391,29 tis. €
Skutočné náklady:
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Úloha výskumu a vývoja MPRV SR „Výskum efektívneho využívania
environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku“ (ďalej
EPOL) vznikla na základe rozhodnutia vedenia MP SR v roku 2007. Zameranie úlohy
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.
V roku 2010 sa projekt riešil podľa metodiky schválenej úvodnou oponentúrou v roku 2008
a pre zriaďovateľa (MPRV SR) sa vypracovala odpočtová správa. NLC predložilo sekcii
lesného hospodárstva a spracovania dreva MP SR v roku 2009 návrh, aby projekt EPOL bol
zaradený do režimu financovania v rámci tzv. Účelovej formy podpory výskumu a vývoja
v zmysle schváleného Nového modelu vedy a výskumu v rezorte Ministerstva
pôdohospodárstva SR do roku 2012. MPRV v roku 2010 uvedený návrh schválilo.
Dofinancovanie projektu je zabezpečené počas celej doby riešenia zmluvou uzavretou medzi
NLC a podnikom Lesy SR, š.p. č. 25/NLC/2010 vo výške 5 %, t. j. 18 500 € ročne.
Čiastková úloha 01: Výskum reprodukčných zdrojov a postupov environmentálne priaznivého
pestovania lesa a lesníckych technológií
– Priebežne sa vyhodnocovali údaje o množstve a kvalite semena lesných drevín,
pokračovali terénne merania a hodnotenia testov potomstiev výberových stromov
vybraných lesných drevín.
– Pokračovali odbery primárnych explantátov a založenie kultúr vybraných lesných drevín.
– Pokračovali biometrické merania v rôznych výchovných zásahoch na starších
a novozaložených pokusných plochách.
– Pre Lesy SR, š.p. sa vypracoval návrh technologických postupov rekonštrukcie porastov
v meniacich sa ekologických podmienkach vrátane ich obnovného zloženia a postupov
výchovy porastov (LS Čierny Váh).
– Pokračoval zber údajov o produkcii dendromasy, meranie technologických postupov a
merania a zber údajov o technológiách úpravy a energetických vlastností palivovej
dendromasy a ich hodnotenie.
Čiastková úloha 02: Štúdium ekológie, štruktúry a dynamiky lesných ekosystémov v meniacich
sa prírodných podmienkach
– Analyzovali sa potenciálne dopady klimatických extrémov na vybrané dreviny
a ekosystémy: Riešenie sa zameralo na identifikáciu výskytu rôznych typov extrémov
(najmä extrémnych horúčav a periód sucha) a kvantifikáciu odozvy drevín na tieto
udalosti pomocou vegetačného indexu odvodené zo satelitných záznamov MODIS.
– Priebežne sa vyhodnocoval empirický materiál pre odvodenie štrukturálnych modelov
a poznatkových báz fytodiverzity a jej vzťahov voči prostrediu.
– Vyhodnocovali sa možné dopady zmeny klímy na bylinnú a drevinovú zložku lesných
ekosystémov v období 1961 – 2100.
– Navrhli sa algoritmy odvodenia produkčných charakteristík lesov zo satelitných údajov
MODIS.
Čiastková úloha 03: Environmentálne priaznivé metódy ochrany pred pôsobením škodlivých
činiteľov v lesoch
– Analyzoval sa vplyv rozvrátenia porastu abiotickými škodlivými činiteľmi na následné
poškodenia.
– Pokračovali terénne testy biologického prípravku Boverol aplikovaného vo feromónových
lapačoch na lykožrúta smrekového.
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Výskum vývoja patogénnych húb v porastoch po kalamitách a ich vplyv na zdravotný stav
porastov: vykonalo sa laboratórne spracovanie vzoriek odobratých na identifikáciu druhov
rodu Armillaria z 13 lokalít. Na sledovaných lokalitách sme získali vzorky z 295
pozitívnych nálezov.
Výskum metód ochrany lesných ekosystémov pred škodlivým vplyvom expanzívnych a
inváznych rastlín: spracovali a štatisticky sa vyhodnotili biometrické merania z pokusov
založených v roku 2009 v škôlkarských strediskách Drakšiar a Kmeťová, v ktorých sa
sledovala herbicídna účinnosť a vplyv ošetrenia novými herbicídmi Roundup Rapid
a MON 79351 na rast škôlkovaného smreka a jedle.
Výskum vhodných moderných metód odhadu početnosti zveri a pohybu zveri v priestore
pre praktické využitie v poľovníckom plánovaní a vo výskume zveri: kamerové systémy
Moultrie I65, I60, I40 sme použili na monitorovanie zveri v okolí lokalít prikrmovania
v CHPO Poľana a UPR NLC pri Dube. Fotopasce sa využili na určenie druhového
zloženia a početnosti zveri, časového harmonogramu návštevnosti lokalít, vekovosexuálneho zloženia čried a individuálneho určenia jeleňov.

Čiastková úloha 04: Výskum konkurencieschopnosti a ekonomickej životaschopnosti lesníctva
– Vypracovávali sa návrhy opatrení na riešenie konkrétnych okruhov medzisektorových
vzťahov, najmä na riešenie problematiky priamych a nepriamych dopadov zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na lesné hospodárstvo, ale aj na jeho
efektívnosť z pohľadu samotnej ochrany prírody.
– Pokračovalo sa v zbere údajov o správaní sa, cieľoch a hodnotách zainteresovaných
skupín v lesníctve, ich priebežnom hodnotení. Uskutočnili sa riadené rozhovory
s vybranými predstaviteľmi štátneho sektora, so zámerom identifikácie ich cieľov a priorít
v rámci lesníckej politiky.
– Vykonal sa prieskum a analýza obchodných a marketingových praktík neštátnych
vlastníkov lesov na východnom Slovensku. Ďalej sa vykonal prieskum požiadaviek
malých a stredných píl na východnom Slovensku a ich stratégií nákupu dreva. Hodnotila
sa ročná kapacita spracovania píl, štruktúra spracovávaného dreva, štruktúra výrobkov,
realizácia výrobkov na trhu a ziskovosť podnikania. Uvedené prieskumy sa vykonali
u šiestich subjektov (vlastníkov lesa a spracovateľov dreva).
– Analýza vývoja cien dreva na trhu s drevom v strednej Európe. Analyzoval sa: Vývoj cien
piliarskej guľatiny drevín smrek a jedľa; Vývoj trhu a cien piliarskej guľatiny pre drevinu
buk; Vývoj trhu a ceny vlákninového dreva.
– Prieskum služieb a nedrevnej produkcie v lesoch: V roku 2010 sa urobilo vyhodnotenie
dotazníkového prieskumu o zbere lesných plodov a hodnotili sa i priame terénne
prieskumy a merania výskytu lesných plodov.
– Zhodnotenie metód, modelov a ukazovateľov hodnotenia a rizík konkurencieschopnosti
podnikov a odvetvia v rôznych prírodno-výrobných podmienkach: Prakticky sa hodnotila
konkurencieschopnosť lesných podnikov na základe marginality lesných pozemkov.
– Pokračovalo sa v zisťovaní nákladov a prínosov a meraní produktivity práce
progresívnych technológií a škôd z ich používania v modelových lokalitách a začatie
analýzy terénnych meraní.
Čiastková úloha 05: Inovácie metód inventarizácie a HÚL v lesníctve
– Výskum rubnej zrelosti porastov hlavných drevín: vypočítali sa veky kulminácie
celkových priemerných prírastkov (CPP) z hodnotovej produkcie podľa hrubého a čistého
výnosu pre 5 drevín (sm, jd, bo, db, bk).
– Výskum čistej primárnej produkcie mladých lesných porastov smreka a buka: pokračovali
sme v kontinuálnom sledovaní a meraní klimatických a biometrických veličín
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na modelovom území „Vrch Slatina“. Sledované parametre slúžia na odvodenie
medziročnej zmeny v zásobách biomasy smreka a buka na jednotlivých výskumných
plochách a na odhad produkcie biomasy podľa jednotlivých stromových komponentov.
Výskum integrovaných metód inventarizácie lesa: V roku 2010 sme spracovali výsledky
podnikovej inventarizácie na modelovom území Uľanka (Mestské lesy Banská Bystrica).
Vypracovali sme materiál: „Podniková výberová inventarizácia lesa“, v ktorom sa
podrobne uvádza pripravená metodika a predkladajú sa výsledky zamerané na porastové a
stromové veličiny po rôznych kategóriách.
Mobilné geoinformačné technológie v lesníctve: Overovali a testovali sa technológie
ArcGIS Server a ArcGIS Mobile pri zbere a aktualizácii parametrov sledovaných objektov
z hľadiska časovej náročnosti.
Optimalizácia rozhodovania v rámcovom plánovaní hospodárskej úpravy lesov: Riešila sa
problematika inovácie štruktúry a zavedenia indikátorov dopadu rozhodnutí do rámcového
(strategického) plánovania. Pokračovali analýzy vhodnosti existujúcich jednotiek lesníckej
typológie s cieľom optimalizovať plánovaciu jednotku. Testovali sa nové spôsoby
agregácie lesných typov a lesných oblastí, zohľadňujúce tiež hierarchicky vyššie európske
klasifikačné systémy.
Analýza sprístupnenia vybraných území lesnou cestnou sieťou: Úloha bola riešená
na základe požiadavky Lesov SR, š.p. Za predmetné územie pre vykonanie analýzy
sprístupnenia lesnou cestnou sieťou sa vybrali územia LC Čierny Váh, LC Benkovo,
LC Javorinka, LC Liptovská Teplička a LC Malužiná (LZ Liptovský Hrádok). Vypracoval
sa dokument „Rámcový metodický postup“, ktorý je prezentačnou správou predbežných
metodických postupov.

Názov úlohy:

Medzinárodná spolupráca a úlohy vyplývajúce z členstva
v medzinárodných organizáciách
NLC – LVÚ Zvolen
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Koordinátor za MPRV SR: Ing. Boris Greguška, PhD.
Doba riešenia:
01. 01. 2010 – 31. 12. 2010
Plánované náklady:
66,39 tis. €
Skutočné náklady:
68,80 tis. €
Hlavným cieľom bolo zabezpečovanie úloh rezortu pôdohospodárstva, časť lesné
hospodárstvo v oblasti medzinárodných aktivít a medzinárodnej spolupráce s osobitným
zameraním na úlohy vyplývajúce z členstva v Európskej únii a úloh viazaných k ťažiskovým
medzinárodným inštitúciám, či aktivitám ako sú MCPFE, FAO, UNFF, UNECE TC, Európska
komisia, GFRA, EUROSTAT, EFI, COST, IUFRO, EPPO a ďalšie.
Riešením úlohy sa prispieva k zabezpečeniu prezentovania pozícií Slovenskej republiky
v medzinárodnom dialógu o lesníckej politike, ako aj k plneniu medzinárodných záväzkov
Slovenskej republiky. V rámci riešenia úlohy sa v roku 2010 v NLC vykonali tieto činnosti:
– Tím zamestnancov NLC vypracoval dve národné správy o: kvalitatívnych ukazovateľoch
trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a kvantitatívnych ukazovateľoch trvalo
udržateľného obhospodarovania lesov.
– Obidve národné správy budú slúžiť pre Ministerskú konferenciu o ochrane lesov
v Európe, ktorá sa bude konať v roku 2011 v Nórsku v Oslo, ako národné podkladové
materiály na vypracovanie „Správy o stave lesov Európy“ a na vyhodnotenie národnej
implementácie záväzkov vyplývajúcich z daného politického procesu (FOREST
EUROPE).
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Vypracovalo sa stanovisko a oficiálne dotazníky (2x) za Slovensko pre Stály výbor
Európskej komisie pre množiteľský materiál v poľnohospodárstve, záhradníctve
a lesníctve.
Vypracovalo sa stanovisko pre MPRV SR (2x) a komunikácia agendy Schémy OECD
pre certifikáciu lesného reprodukčného materiálu.
Vypracovala sa analýza doterajšej činnosti a účasti SR v Medzinárodnom programe
pre lesné genetické zdroje EUFORGEN. Zodpovedný zamestnanec NLC sa zúčastnil
na zasadnutí Riadiaceho výboru.
Aktualizovali sa národné štatistiky o lesnom reprodukčnom materiáli a jeho zdrojoch.
Organizačne a technicky sa zabezpečilo 27. zasadnutie Pracovnej skupiny Európskej
lesníckej komisie pre obhospodarovanie horských povodí, ktoré sa konalo
07. - 10. 04. 2010 na Štrbskom plese.
Vypracovali sa pripomienky k návrhu Protokolu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní
lesov v rámci Karpatského dohovoru.
Zabezpečila sa príprava a účasť na rokovaní 2. zasadnutia čínsko-slovenskej pracovnej
skupiny pre lesníctvo konanom v rámci návštevy ministra štátnej správy ČĽR
pre lesníctvo.
Pod gesciou MPRV SR vypracovalo NLC propagačnú odbornú publikáciu „Slovak
Forest“ (Slovenský les), ktorá sa využíva ako propagačný materiál slovenského lesníctva
pre zahraničné návštevy.
Vypracovanie dotazníkov, formulárov a národnej správy za Slovensko v rámci pracovnej
skupiny pre lesnícku ekonomiku a štatistiku EHK OSN o bilancii ťažieb a dodávok dreva
podľa ich sortimentov pre vypracovanie „Annual Report UN ECE“. Súbor dotazníkov
o produkcii a obchode v drevospracujúcom priemysle a lesnom hospodárstve.

Názov úlohy:

Koncepčné práce pre MP SR a úlohy vyplývajúce zo záverov
vedenia MPRV SR a SLHSD MPRV SR, odborná pomoc
pre OŠS LH v riadiacej pôsobnosti MPRV SR
Riešiteľské pracovisko:
NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Koordinátor za MPRV SR: Ing. Katarína Šimová, Ing. Igor Mrva,
Ing. Boris Greguška, PhD.
Doba riešenia:
01. 01. 2010 – 31. 12. 2010
Plánované náklady:
82,85 tis. €
Skutočné náklady:
84,49 tis. €
V rámci riešenia úlohy sa vypracovali nasledovné dokumenty:
– Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2010. Knižné vydanie obsahuje
slovenskú aj anglickú verziu skrátenej zelenej správy v jednej publikácii v rozsahu 102
strán. Požadované počty knižnej publikácie a CD nosičov boli dodané zadávateľovi úlohy
v stanovenom termíne.
– Správa o riešení systému integrovaných ekologických a ekonomických účtov pre LH SR
za rok 2009. Uskutočnila sa prezentácia ekonomických výsledkov LH na odbornom
seminári „Aktuálne otázky ekonomiky LH SR“ a zabezpečila sa tlač zborníka
zo seminára. Vypracovala sa správa o riešení IEEÚ v roku 2010, ktorá sa prerokovala
v porade vedenia ministerstva.
– Ostatné koncepčné práce pre MPRV SR, analýzy, správy a stanoviská. Všetky práce tejto
skupiny úloh sa zabezpečovali podľa požiadaviek sekcie LHSD MPRV SR, resp. ďalších
ústredných orgánov (Štatistický úrad SR). Prehľad zabezpečených úloh:
- Vypracovanie stratégie rozvoja hospodárskej úpravy lesov + organizácia odborného
seminára na danú problematiku.
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Zelená kniha o ochrane lesov a informáciách o lesoch v EÚ – spoluorganizácia
diskusného fóra a vypracovanie podkladov pre národné stanovisko.
Vypracovanie materiálu „Metodika ohodnocovania škôd na kompenzáciu strát
v lesnom hospodárstve spôsobených prírodnou katastrofou“.
Vypracovanie algoritmu posúdenia podniku v ťažkostiach.
Priebežné hodnotenie plnenia úloh na realizáciu cieľov a priorít Koncepcie rozvoja
pôdohospodárstva na roky 2007 – 2013 a aktualizácia úloh na roky 2011 až 2013.
Stanovisko k Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2013.
Podklady pre analýzu stavu protipovodňovej ochrany v Slovenskej republike.
Podklady do národného účtu za rok 2009.
Dodanie údajov pre štatistiku LH (hospodárske ukazovatele, ceny sortimentov dreva,
pracovníci a mzdy v LH, priemerné náklady vybraných výkonov, finančné a
ekonomické ukazovatele).
Definovanie oblastí, na ktoré sa vzťahuje schválená schéma minimálnej pomoci
na ochranu lesa ohrozeného škodlivými činiteľmi.
Komisia pre využitie biomasy, zriadená SL MPRV SR – príprava programu a
realizácia zasadnutí komisie vo Zvolene a v Gabčíkove.
Odpočet plnenia úloh vyplývajúcich z Akčného plánu využívania biomasy
produkovanej v rezorte pôdohospodárstva za rok 2009.
Návrh podporných opatrení využívania lesnej biomasy a údaje o súčasnom stave jej
využitia v rámci kapitoly 4.6.
KLÚ Žilina – pracovná porada prednostov obvodných lesných úradov. Vyžiadaná
prezentácia na tému: Satelitné snímky a ich využitie v štátnej správe lesného
hospodárstva.
Výjazdové rokovania rozšíreného poradného zboru VDO Kysuce konaného v Čadci
dňa 22. 06. 2010.
Globálna predstava o smerovaní lesníctva na roky 2010 – 2014.
Vyjadrenie k premnoženiu medveďa na Slovensku.
Príprava a odoslanie podkladov k stavu smrečín.
Verifikačná komisia k zhodnoteniu škôd spôsobených prírodnými živlami na lesných
porastoch, pozvanie OLÚ Vranov nad Topľou, obhliadka dňa 15. 07. 2010.
Verifikačná komisia, pozvanie OLÚ Veľký Krtíš, obhliadka dňa 10. 08. 2010.
Príprava prezentácie o aktuálnom stave a perspektívach energetického využitia lesnej
biomasy v SR pre GR MPRV SR.
Metodika pre výpočet obmedzenia vlastníckeho práva.
Účasť na práci komisie menovanej ministrom vo veci prírodnej rezervácia „Jánošíková
kolkáreň“.

Názov úlohy:

Monitoring lesov (FUTMON, Čiastkový monitorovací
systém lesy, inventarizácia lesov, AQA (Analytical quality
assurance)
Riešiteľské pracovisko:
NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Koordinátor za MPRV SR: Ing. Juraj Balkovič
Doba riešenia:
01. 01. 2010 – 31. 12. 2010
Plánované náklady:
150,00 tis. €
Skutočné náklady:
150,00 tis. €
Činnosti monitoringu lesov sa v roku 2010 realizovali v rámci medzinárodného projektu
FutMon. Databázy monitoringu lesa z plôch I. úrovne (extenzívneho monitoringu) aj
II. úrovne (intenzívneho monitoringu) boli počas roka 2010 aktualizované a doplňované
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novými priebežne meranými údajmi, zasielané koordinačnému centru programu monitoringu
lesov v Európe na validáciu a následne sa stávajú súčasťou databáz o stave lesov v Európe,
ktoré prislúchajú EFDAC (European Forest Data Centre) – JRC v Ispre. Zároveň sú súčasťou
Informačného systému monitoringu (ISM). Za problematiku monitoringu lesov (ČMS Lesy,
FutMon) je vypracovaná správa za rok 2010. Výsledky sú sprístupnené na stránke:
http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/lvu/vyskum/oeble/spravy_za_cms_lesy.aspx
Za problematiku Národnej inventarizácie a monitoringu lesov (NIML) boli realizované
nasledovné aktivity:
– Vykonalo sa zaradenie plôch NIML podľa klasifikácie európskych lesných typov
(European forest type) a pripravil sa zjednodušený algoritmus na ich poloautomatizované
zaradenie. Výsledky sa prezentovali v rámci technického workshopu k európskym lesným
typom (Bordeaux, máj 2010).
– Analyzovali a komplexne sa spracovali údaje o pôdnych a klimatických vlastnostiach
lesov SR na inventarizačných plochách NIML a rozoberali sa podľa nadstavbových
jednotiek lesníckej typológie získaných v rámci NIML SR 2005 – 2006.
– Realizovali sa práce na analýze archivovaných vývrtov odobratých v rámci NIML,
prebehlo zaškolenie s prácou na poziciometri Kutschenreiter, porovnali sa výsledky
s metódou skenovania.
– Zostavili sa algoritmy na výpočet objemov rôznych druhov drevín podľa objemových
rovníc používaných v európskych krajinách (viac ako 300 rovníc).
– Vykonal sa rozbor príčin diferencií v zásobách NIML a PSL na príklade nižších jednotiek
priestorovej úpravy lesa.
– Zabezpečuje sa európska spolupráca v oblasti harmonizácie inventarizácií lesa.
Pre EFDAC (European Forest Data Centre) sa testovala využiteľnosť údajov z Národnej
inventarizácie lesov Slovenska pre prípravu mapy rozšírenia drevín v Európe. Pripravili
a poskytli sa údaje podľa dohodnutej metodológie.
V rámci AQA sa v novovybudovaných priestoroch Centrálneho lesníckeho laboratória
NLC realizovali činnosti na zabezpečenie správneho fungovania systému riadenia a kontroly
kvality laboratórnych prác v zmysle normy STN EN ISO 17025. Nástrojmi kontroly kvality
boli interné audity, validácie metodík a postupov pre nové prístroje. V rámci kontroly
pracovných postupov tieto boli aktualizované a doplnené podľa jednotného vzoru. Zároveň
boli vypracované nové pracovné postupy pre nové prístroje. Vypracovali sa plány
jednotlivých činností na rok 2010: Plán interných auditov; Plán preventívnych opatrení; Plán
školení zamestnancov CLL; Metrologický plán na rok 2010 a Plán investícií na nákup
prístrojov a zariadení.
V apríli 2010 sa v súlade s normou STN EN ISO 17025 sa formou auditu uskutočnilo
preskúmanie činnosti laboratória vrcholným manažmentom.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Lesnícka ochranárska služba
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Andrej Kunca, PhD.
Ing. Juraj Balkovič
01. 01. 2010 – 31. 12. 2010
177,09 tis. €
178,60 tis. €

Úlohy LOS vyplývajúce zo zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov, č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov
a zo zadania Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR pre rok 2010
zabezpečovali výskumní pracovníci NLC – LVÚ Zvolen. V priebehu roka sa zabezpečili tieto
úlohy:
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Spracovali sa Hlásenia o výskyte škodlivých činiteľov v roku 2009 – L116 v počte 3 742
z výmery 1 589 tis. ha. Získali sa tak informácie z približne 80 % výmery lesného
pôdneho fondu.
Spracoval sa elaborát "Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2009 a ich
prognóza na rok 2010" a vydal sa ako účelová publikácia NLC – LVÚ Zvolen v náklade
350 výtlačkov s rozsahom 119 strán (ISBN 978-80-8093-014-8).
Zorganizovala sa medzinárodná konferencia „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2010“
v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec v dňoch 15. – 16. 04. 2010. Konferencie
sa zúčastnilo 155 registrovaných účastníkov, odznelo 23 referátov, ktoré boli vydané
v recenzovanom zborníku z konferencie s počtom strán 152 (ISBN 978-80-8093-108-7).
Inšpektori a špecialisti LOS v priebehu roka v regiónoch Slovenska kontrolovali výskyt
kalamitných škodcov, sledovali zdravotný stav lesa, porovnávali aktuálnu situáciu
s hláseniami L116. K najvýznamnejším udalostiam patrili aj tieto:
- Najvýznamnejším škodlivým činiteľom bol lykožrút smrekový, najpoškodzovanejšou
drevinou smrek obyčajný.
- Kvôli vlhkému a chladnému počasiu sa však v roku 2010 spomalil vývoj lykožrúta
smrekového, v teplejších oblastiach boli zistené 2 generácie, v chladnejších horských
oblastiach 1 generácia druhu.
- Štátna ochrana prírody nezabezpečila realizáciu projektov ochrany lesa vypracovaných
OLH a expertne posúdených inšpektormi LOS okolo chránených území s 5. stupňom
ochrany v zmysle zákona o lesoch a „Spoločného usmernenia MP SR a MŽP
z 28. 03. 2008“. Štátna správa na úseku lesného hospodárstva niektorým správam ŠOP
udelila za porušenie zákona pokutu, spolu vo výške 40 tis. €.
- Vojenské lesy a majetky SR, š.p., OZ Kežmarok realizovali v spolupráci s LOS letecké
ošetrenie ležiacej kalamity a rozvoľnených porastových stien v smrekových lesoch.
Ošetrilo sa spolu približne 320 ha prípravkom Vaztak 10 EC v dávke 100 l roztoku/ha
s použitím zmáčadla a identifikačného farbiva Scolycid. Po ošetrení sa znížil počet
odchytov do lapačov a znížil sa aj prírastok chrobačiarov v oblasti.
- Pokračovalo hynutie jaseňov napádaných hubou Chalara fraxinea so sekundárnym
premnožovaním podkôrnych druhov hmyzu na jaseňoch Leperisinus fraxini
a Leperisinus crenatus. Predpokladáme poškodenie cca 20 tis. ha jaseňových porastov
z celkovej výmery cca 30 tis. ha.
Vydalo sa 5 signalizačných správ o aktuálnom zdravotnom stave lesov, výskyte
škodlivých činiteľov a prognóze ďalšieho vývoja. Správy boli uverejnené na internetových
stránkach Lesníckej ochranárskej služby www.los.sk a boli aj distribuované elektronickou
poštou obhospodarovateľom lesov, štátnej správe, odborným lesným hospodárom
a Lesníckej fakulte vo Zvolene.
Vzhľadom na škody spôsobované povodňami v mesiacoch apríl až júl bol zástupca LOS
(Ing. Andrej Kunca, PhD.) menovaný MPRV SR do tzv. verifikačných komisií, ktoré boli
zriaďované na základe zákona NR SR č. 267/2010 Z. z. o poskytovaní dotácie
na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno
prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou.
V rámci týchto konaní sa Ing. Kunca, PhD. zúčastnil konaní ohľadom zosuvov pôdy
(Zlatník), vetrovej kalamity (Krupina) a poškodenia lesného reprodukčného materiálu
v lesných škôlkach (5x – Vechec a Zámutov, Hniezdne, Zalužice, Brezno, Ľubica).
V rámci poradenstva sme riešili dotazy ohľadom škodlivých činiteľov, ich determinácie,
bionómie, kontroly, prevencie a obrany a zdravotného stavu lesov v lesných porastoch
(53x) a lesných škôlkach (9x).
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Vydávali sa stanoviská k procesu certifikácie lesov v systéme PEFC a FSC, k výnimkám
biologických prípravkov a pesticídov pre výskumné účely, k registrovaným prípravkom,
k škodlivým činiteľom pre účely daňových riaditeľstiev.
Zúčastňovali sme sa rokovaní registračnej komisie a komisie pre prípravu zákona
o rastlinolekárstve.
Začali sme pripravovať podklady pre akreditáciu pracoviska Stredisko lesníckej
ochranárskej služby v Banskej Štiavnici pre skúšanie biologickej účinnosti prípravkov
na ochranu lesa.
Špecialisti LOS sa lektorsky podieľali na školení a preškoľovaní odborných lesných
hospodárov z ochrany lesa. Ing. A. Kunca, PhD. bol menovaný za skúšobného komisára
pre skúšky k získaniu OLH.

Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Kontrola lesného reprodukčného materiálu (KLRM)
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Miriam Sušková, PhD.
Ing. Milan Benkovič, Ing. Dušan Seifert
01. 01. 2010 – 31. 12. 2010
120,89 tis. €
121,10 tis. €

V rámci kontroly lesného reprodukčného materiálu sa za rok 2010 realizovali
nasledovné činnosti:
– Vedenie ústrednej evidencie, jej aktualizácia, dopĺňanie a spracovanie podkladov
pre informovanie štátnej správy. SKLRM k 31. 12. 2010 eviduje 5 962 uznaných porastov
(14 838 JPRL), 4 450 výberových stromov, 70 semenných sadov, 130 semenných
porastov, 127 génových základní a 1 327 zdrojov kategórie identifikovaný (v roku 2010
bolo v tejto kategórii schválených 67 zdrojov).
– Na základe hlásenia o zmenách v uznaných zdrojoch LRM bola vykonaná aktualizácia
u 97-ich užívateľov uznaných porastov a u 8 užívateľov výberových stromov. Do archívu
bolo vyradených 1 362 uznaných porastov a 29 výberových stromov. V zmysle § 11, ods.
5, vyhlášky č. 571/2004 Z. z. o zdrojoch reprodukčného materiálu lesných drevín, jeho
získavaní, produkcii a používaní, bolo pripravené a odoslané oznámenie o zmenách
v uznaných zdrojoch LRM k 31. 12. 2009 pre 41 obvodných lesných úradov.
– Schvaľovanie zdrojov LRM, vystavovanie uznávacích listov a ich zasielanie obvodným
lesným úradom – uznané porasty – 1 746 JPRL (653 evidenčných kódov), identifikované
zdroje – 67 JPRL (65 evidenčných kódov), génové základne – 4 uznané po prehodnotení.
– Rozpracovanie zriaďovacích dokladov pre 6 génových základní.
– Fenotypové hodnotenie rodičovských – výberových stromov – výber a popis nových
rodičovských – výberových stromov a vystavenie uznávacích listov – 60 ks smrek
obyčajný, 10 ks jarabina brekyňová.
– Vypracovanie a zaslanie požiadaviek na uznávanie a obhospodarovanie zdrojov LRM
v LHC so začiatkom obnovy PSL v roku 2010 – 34 LHC.
– Účasť na základných pochôdzkach – 15 LHC.
– Zorganizoval sa seminár „Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej
obnovy lesa 2010“ – 149 účastníkov. Pracovníci SKLRM predniesli 2 príspevky.
– Účasť na zasadnutí Komisie na ochranu genetických zdrojov pri š.p. Lesy SR
(08. 11. 2010, OZ Semenoles Liptovský Hrádok).
– V rámci pripomienkového konania boli spracované pripomienky k návrhu nového zákona
o lesnom reprodukčnom materiáli, k návrhu jeho novely a tiež k vykonávacej vyhláške.
– Registrácie semena – v rámci hlásenia o skladovanom zostatku registrovaného osiva bolo
k obom polrokom skontrolovaných a zaevidovaných 1 227 oddielov semena, v rámci
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registrácie semena bolo skontrolovaných a zaregistrovaných 535 oddielov semena,
v rámci evidencie bolo skontrolovaných a zaevidovaných 540 listov o pôvode semena
alebo semennej suroviny a 35 listov o pôvode semenáčikov z prirodzeného zmladenia
z jarného obdobia 2010 a 3 listy o pôvode semenáčikov z prirodzeného zmladenia z jesene
2010.
V mesiaci september sa začalo so spracovaním žiadostí o registráciu sadeníc
k 31. 08. 2010. K 31. 12. 2010 bolo na SKLRM doručených 153 žiadostí o registráciu,
ktoré boli spracované. Pre rôzne nedostatky bolo vrátených 32 žiadostí. Nedostatky
v žiadostiach sa riešili priebežne.
SKLRM k 31. 12. 2010 eviduje 537 držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti
pre prácu s lesným reprodukčným materiálom, z toho je podľa dosiaľ zaslaných žiadostí
o registráciu sadeníc 153 producentov lesného reprodukčného materiálu (44 držiteľov
osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom
pre fyzické osoby, 20 držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným
reprodukčným materiálom pre fyzické osoby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je
držiteľom osvedčenia, 89 držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti
s lesným reprodukčným materiálom pre právnické osoby).
Kontrola dodržiavania zásad obhospodarovania semenných zdrojov, kontrola evidenčných
kariet uznaných zdrojov LRM, kontrola nakladania so semenáčikmi z prirodzeného
zmladenia, kontrola dodržovania provenienčných zásad, zásad prenosu lesného
reprodukčného materiálu a kontrola kariet pôvodu obnovovaných lesných porastov –
53 subjektov, kontrola produkcie a evidencie semenáčikov a sadeníc v lesných škôlkach
a obchodovania s LRM – 104 subjektov.
Spracovanie a zaevidovanie 566 hlásení o plánovanom zbere, 30 kontrol zberov, bez
nedostatkov.
Kontrola evidencie osiva, predaja osiva, označovania osiva a spracovania osiva: 1 kontrola
v Lesy SR, š.p., OZ Semenoles. Nedostatky: pri 14-tich oddieloch – neboli označené
etiketou s platnými údajmi o kvalite osiva.
Medzinárodný ISTA audit laboratória bol uskutočnený 03. 03. 2010. Počas auditu bolo
zistených 5 podstatných nedostatkov, ktoré bolo potrebné odstrániť do troch mesiacov
od auditu a 4 nepodstatné nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť do ďalšieho auditu
(o 3 roky). Správa o realizácii nápravných opatrení vrátane šestnástich príloh, ktoré
dokladovali ich uskutočnenie, bola odoslaná na sekretariát ISTA 24. 05. 2010. Na základe
pozitívneho hodnotenia a odporúčania audítorov, členovia Výkonného výboru ISTA
rozhodli o reakreditácii laboratória. Oficiálne potvrdenie reakreditácie ISTA laboratória
SK02 SKLRM Liptovský Hrádok boli doručené zo sekretariátu ISTA s dátumom
20. 07. 2010.
V rámci zabezpečenia prevádzky akreditovaného laboratória a uplatňovania systému
kontroly akosti sa v laboratóriu uskutočnilo 7 vnútorných auditov, 8 vnútrolaboratórnych
porovnávacích testov, 3 medzilaboratórne porovnávacie testy, 10 interných školení,
1 externé školenie pracovníkov laboratória, aktualizovali sa dva štandardné pracovné
postupy.
Podľa § 14 ods. 5 zákona o LRM sa vystavilo 270 potvrdení o pôvode semennej suroviny
a semena v slovenskom jazyku a 38 potvrdení o pôvode semennej suroviny a semena
v anglickom jazyku, 1 453 potvrdení o pôvode sadbového materiálu v slovenskom jazyku
a 10 potvrdení o pôvode sadbového materiálu v anglickom jazyku. Vypracovalo sa
28 informačných dokumentov pre sadbový materiál a 26 informačných dokumentov
pre osivo pohybujúce sa medzi členskými štátmi EÚ.

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2010

Názov úlohy:

Riešenie problematiky a poradenstva pri zalesňovaní
nelesných pozemkov, bielych plochách, energetických
porastoch a lesných plantážach a využívaní lesnej biomasy
Riešiteľské pracovisko:
NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Milan Oravec, CSc.
Koordinátor za MPRV SR: Ing. Drahoš Brezula
Doba riešenia:
01. 01. 2010 – 31. 12. 2010
Plánované náklady:
33,19 tis. €
46,02 tis. €
Skutočné náklady:
–

–

–

–

–

–

Vykonal sa zber a hodnotenie údajov o produkčných schopnostiach a stave porastov
vzniknutých prírodnou sukcesiou (biele plochy) v spádovej oblasti Ľubietovej na rozlohe
35 ha. Hlavné zastúpenie mali rýchlorastúce dreviny a kry (47 %) a ihličnany (28 %).
Ročná hodnota produkcie stromovej dendromasy sa v závislosti od drevinového zloženia
pohybovala v rozpätí 6,2 až 9,7 t. ha-1, pri veku porastov 9 až 45 rokov. Priemerná
sortimentová štruktúra stromovej dendromasy bola 46% palivová dendromasa, 43%
vlákninové drevo a 11% guľatinové výrezy.
Vykonalo sa hodnotenie využiteľného potenciálu palivovej dendromasy na bielych
plochách v oblasti Hornej Nitry pre potreby výroby palivových štiepok. Hodnota
využiteľného potenciálu v hodnotenej oblasti ja 24 tis. t.
Vykonal sa zber a hodnotenie údajov o produkčných schopnostiach a stave intenzívnych
porastov rýchlorastúcich drevín na lesných a nelesných pozemkoch. Hodnotili sa
modelové plochy energetických porastov v Gabčíkove, Bobrovci a Sobranciach vo veku
troch rokov, na ktorých sa testujú vybrané klony topoľov a vŕb. Ročná produkcia
nadzemnej dendromasy v čerstvom stave sa pohybovala v rozpätí 10,8 – 24,1 t.ha-1.
Vykonalo sa šľachtenie a produkcia sadbového materiálu rýchlorastúcich drevín
pre potreby testovacích výsadieb. Použili sa domáce klony topoľov a vŕb a tiež klonov
zo zahraničia (Maďarsko, Taliansko, Švédsko). Založili sa testovacie a poloprevádzkové
plochy v Pavlovciach nad Uhom na území bývalej bažantnice v rozlohe 2,7 ha, kde sa
overuje vhodnosť drevín pre podmienky Východoslovenskej nížiny a v Mužli, Jasovej
a Novákoch o celkovej rozlohe 3 ha. V Novákoch sa overuje vhodnosť rýchlorastúcich
drevín na produkciu dendromasy a rekultiváciu pozemkov ovplyvnených banskou
činnosťou. Na všetkých uvedených plochách sa vypracovali projekty, resp. odborné
usmernenie zakladania porastov a ich obhospodarovania v prvom roku po výsadbe
a vykonala sa kontrola stavu porastov.
Priebežne sa vykonávala poradenská a konzultačná činnosť pre organizácie lesného
hospodárstva, poľnohospodárstva, drevospracujúceho priemyslu, energetiky, samospráv
a tiež fyzické osoby. Konzultácie a poradenstvo sa poskytlo celkom 23 subjektom v týchto
oblastiach:
- Zakladanie energetických porastov (OZ Sobrance, OZ Levice, Hornonitrianske Bane,
RD Brodské, Dvory nad Žitavou, Stakčín, Mužla, Turňa nad Bodvou, Partizánska
Ľupča).
- Technológie prípravy a energetického využitia drevnej biomasy (Hornonitrianske
bane, Dalkia a.s., Bratislava, STEFE SK a.s., Banská Bystrica, Martinská teplárenská,
a.s., Zvolenská teplárenská, a.s., Mondi SCP, a.s. Ružomberok, INTECH s.r.o.
Bratislava, Hortex, s.r.o. Banská Bystrica, Lesy SR, š.p. Banská Bystrica).
V oblasti zlepšovania informovanosti bol vydaný zborník referátov zo seminára
o možnostiach využitia topoľa sivého na produkciu dendromasy, vypracovala sa pôvodná
vedecká práca o stave európskej a slovenskej legislatívy v oblasti produkcie
a energetického využitia biomasy (Acta Forestalis). Vykonala sa odborná inštruktáž
pre zakladanie a obhospodarovanie energetických porastov na lesných a nelesných
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pozemkoch Východoslovenskej nížiny (Sobrance, september 2010) a poskytol sa rozhovor
pre STV (Zelená revue).
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Celoživotné vzdelávanie v LH
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Peter Siakeľ
Ing. Katarína Šimová
01. 01. 2010 – 31. 12. 2010
34,40 tis. €
34,54 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 MPRV SR – sekcie
lesného hospodárstva a spracovanie dreva (Overenie odbornej spôsobilosti pre prácu
s lesným reprodukčným materiálom, Skúšky odborných lesných hospodárov, Skúšky
odbornej spôsobilosti na vyhotovenie PSL, Overovanie technickej spôsobilosti
na vyhotovenie PSL).
− Zabezpečilo sa školenie držiteľov osvedčenia OLH v zmysle Zákona č. 326/2005 Z. z.
v znení neskorších predpisov aj s príslušným vyhotovením aktuálneho zoznamu držiteľov
OLH.
− Zabezpečilo sa školenie držiteľov osvedčenia pre prácu s LRM.
− Zabezpečili sa nasledujúce školenia:
- Odborná príprava ku skúškam OLH,
- Príprava na skúšky pre prácu s LRM,
- Školenie žiadateľov o environmentálne platby,
- Odborná príprava na splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon ŠS
v LH.
− Boli zrealizované kurzy a školenia v zmysle „Stratégie vzdelávania v rezorte
pôdohospodárstva na roky 2007 – 2013“ s cieľom zvýšenie kvality celoživotného
vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva s dôrazom na zamestnanosť vo vidieckych
oblastiach (Prírode blízke obhospodarovanie lesa, Zhodnotenie drevnej hmoty
a marketingové riadenie, Hospodársko-úpravnícke plánovanie a trvalo udržateľné
hospodárenie v lesoch, Riadenie ťažbovo-výrobného procesu v LH, Plánovanie
a evidencia lesníckych činností v LH, Riadenie pestovateľskej činnosti v LH, Rozvoj
osobnosti manažéra ako nástroj na zvyšovanie konkurencieschopnosti lesných podnikov,
Efektívne metódy merania lesa ,,Zavádzanie lesnej pedagogiky ako nástroja na zvýšenie
konkurencieschopnosti a udržiavanie miest v lesnom hospodárstve, Detská lesnícka
univerzita APVV).
− Pripravili sa a následne boli akreditované na MPRV SR nasledujúce vzdelávacie projekty:
- Odborná príprava zamestnancov štátnej správy lesného hospodárstva,
- Environmentálne platby v LH,
- Vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v LH pre THZ
a aplikátorov.
− V rámci projektu vzdelávania v oblasti prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov
v LH pre THZ o aplikátoroch boli pripravené učebné texty pre jednotlivých účastníkov
školenia, ktorých realizácia sa uskutoční v rokoch 2011 – 2012.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:

Poradenský systém v LH
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
Ing. Katarína Šimová
01. 01. 2010 – 31. 12. 2010
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Plánované náklady:
Skutočné náklady:

32,00 tis. €
34,02 tis. €

− Uskutočnilo sa dištančné certifikovanie poradcov pre Pôdohospodársky poradenský
systém.
− Spracovali a uverejnili sa v plnej elektronickej verzii nasledovné materiály pre majiteľov
a obhospodarovateľov lesa (rozdelené podľa nasledovnej štruktúry):
Manažment v lesnom hospodárstve
Krízový manažment v lesnom hospodárstve
http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/ulpav/publikacie/manazment-v-lesnomhospodarstve.aspx
Lesná pedagogika
Lesná pedagogika – príručka lesného pedagóga
http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/ulpav/publikacie/lepe.aspx
Zakladanie a pestovanie lesa
Základné charakteristiky lesných drevín – ekologické nároky, morfológia, lesné
semenárstvo a škôlkarstvo, obhospodarovanie génových základní
Problematika lesného reprodukčného materiálu a progresívne metódy dopestovávania
krytokorenného sadbového materiálu
http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/ulpav/publikacie/zpl.aspx
Obhospodarovanie lesov a HÚL
Hospodársko-úpravnícke plánovanie a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov
http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/ulpav/publikacie/olhul.aspx
Kvalita drevnej suroviny a obchod s drevom
Základné charakteristiky lesných drevín – spracovanie drevnej suroviny v odvetví
spracovania dreva
Zhodnotenie drevnej hmoty a marketingové riadenie
http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/ulpav/publikacie/kds.aspx
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Public relation (PR), prezentácia lesníctva, výstavy
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Ľudmila Marušáková, PhD.
Ing. Katarína Šimová
01. 01. 2010 – 31. 12. 2010
30,00 tis. €
32,80 tis. €

− Na základe Akčného plánu EÚ pre oblasť lesného hospodárstva (kľúčová priorita 10) boli
priebežne zabezpečované aktivity smerujúce k prezentácii lesníctva a podpore
komunikácie medzi odbornou a laickou verejnosťou vo vzťahu k ochrane lesov
a lesníctvu. Bola zabezpečená účasť na medzinárodných stretnutiach UNE-CE – FAO
Forest Communicators Meeting a účasť na 5. európskom kongrese lesných pedagógov
v termíne 20. – 23. 10. 2010 vo Fínsku s dôrazom na prezentáciu národných podujatí
v oblasti lesnícky zameraného environmentálneho vzdelávania na Slovensku, účasť
na panelovej diskusii a posterovej prezentácii. Realizovaná bola aj spolupráca
v medzinárodných diskusiách o príprave Medzinárodného roka lesov 2011.
− Vypracoval sa celoslovenský projekt Lesnícke dni 2010. Bola zabezpečená príprava,
koordinácia a realizácia projektu v spolupráci so zainteresovanými partnermi v termíne
od 22. apríla do 1. mája 2010 pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR v lokalitách Zvolen, Bratislava, Poprad – Tatranská Lomnica, Košice a ďalších
regiónoch Slovenska. Pripravil sa scenár a ideový zámer daného ročníka projektu,
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príprava programu a jednotlivých podujatí, komunikácia s partnermi, organizovanie
2 pracovných stretnutí kontaktných osôb projektu. Bolo zabezpečené technické
a personálne zastrešenie programu slávnostného otvorenia Lesníckych dní vo Zvolene dňa
22. apríla a Lesníckych dní v Bratislave vrátane odborného a kultúrno-spoločenského
programu, reklamná kampaň v Banskobystrickom kraji – nákup reklamného priestoru,
citylighty vo Zvolene. Bolo zabezpečené celoročné prevádzkovanie webovej prezentácie
http://www.lesnickedni.sk.
− Celoročne bola zabezpečená propagácia lesnej pedagogiky, metodické riadenie programu
lesnej pedagogiky a stretnutie lesných pedagógov. Vypracovala sa oficiálna Koncepcia
rozvoja lesnej pedagogiky na Slovensku. Bola vedená evidencia certifikovaných lesných
pedagógov a štatistika o činnosti v oblasti práce s verejnosťou. Bol prevádzkovaný
a aktualizovaný webový portál www.lesnapedagogika.sk, dopĺňanie sekcie pre deti
prezentujúce činnosť lesníckej prevádzky formou krátkych videospotov a interaktívnych
hier. Zabezpečil sa program lesnej pedagogiky počas akcií: Deň stromu v Lesníckom
skanzene vo Vydrovskej doline, termín 10. 07. 2010, Levické poľovnícke dni, termín
11. 04. 2010.
− Vypracoval a predložil sa 1 projekt na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
prostredníctvom Operačného programu Cezhraničnej spolupráce Česko – Slovensko
a projekt zameraný na slovensko-ukrajinskú spoluprácu v rámci cezhraničnej spolupráce
Hungary – Slovakia – Romania – Ukraine ENPI CBC Programme 2007 – 2013.
Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Realizácia štátnych štatistických zisťovaní
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Mária Žiaková, CSc.
Ing. Boris Greguška, PhD.
01. 01. 2010 – 31. 12. 2010
40,49 tis. €
42,41 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,
- aktualizácia, správa a údržba siete spravodajských jednotiek,
- zabezpečenie zberu a spracovania údajov z ročných rezortných štatistických výkazov
za rok 2009 a 1. – 3. štvrťrok 2010,
- výber údajov z rezortnej štatistiky a vyhotovenie podkladov do ZS za rok 2009,
- aktualizácia obsahu a štruktúry rezortných štatistických výkazov pre rok 2011
a metodických pokynov pre ich vyhotovovanie – predloženie návrhu na sekciu lesného
hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR,
- vypracovanie softvéru pre záznam, kontrolu, opravu a spracovanie údajov
zo štatistických výkazov za rok 2010,
- výber a spracovanie podkladov do štatistickej ročenky.

–

Trhové spravodajstvo:
- tlač a distribúcia tlačív štatistických výkazov pre rok 2010,
- analýza vývoja dodávok a priemerných cien surového dreva za IV. štvrťrok 2009 a I. –
III. štvrťrok 2010 a ich publikovanie formou Informačného listu na internetovej
stránke Forestportal NLC a v Spravodajcovi VVÚD,
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-

priebežné 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 MPRV SR (vypracovanie správy o vývoze dreva do zahraničia),
vypracovanie analýzy pre web aplikácie pre sprístupnenie informácií o obchode
s drevom.

Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Poľovnícka štatistika pre rok 2010
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Jozef Bučko, PhD.
RsDr. Jozef Hlásnik
01. 01. 2010 – 31. 12. 2010
8,00 tis. €
8,11 tis. €

Súčasťou podsystému „Rezortná štatistika“ je aj zabezpečovanie zberu, spracovania
a vyhodnocovania informácií z poľovníckej štatistiky. Plnenie úlohy bolo realizované
nasledovne:
– zber, záznam, kontrola a oprava vstupných údajov z poľovníckej štatistiky,
– vypracovanie elaborátu Poľovníckej štatistickej ročenky SR v analógovej forme
a v digitálnej forme na CD nosičoch s údajmi pre MPRV SR, KLÚ a OLÚ,
– prenos štatistických údajov do aplikácie ,,Poľovnícky geografický informačný systém“,
– tlač a distribúcia tlačiva výkazu poľovníckej štatistiky a sprievodné dokumenty pre rok
2010 (cenník zveri, kódy krajov a okresov),
– úprava softvéru pre záznam, kontrolu a spracovanie údajov zo štatistického výkazu,
– návrh úprav výkazu pre rok 2011 a metodických pokynov pre jeho vyplnenie, predloženie
návrhu na schválenie.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Plánované náklady:
Skutočné náklady:

Riešenie webových aplikácií a služieb pre poskytovanie
údajov z geodatabáz NLC
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Ing. Leopold Dugovič, Ing. Peter Herc

01. 01. 2010 – 31. 12. 2010
22,53 tis. €
22,53 tis. €

Hlavným výsledkom riešenia úlohy v roku 2010 bola rutinná prevádzka geografického
informačného systému o poľovných revíroch na Slovensku „Poľovnícky GIS“ na webovej
adrese: http://lvu.nlcsk.org/polovgis/ a aktualizácia, resp. vývoj nových funkcionalít systému
podľa požiadaviek používateľov. V rámci riešenia sa v roku 2010 zabezpečili nasledovné
činnosti:
– Aktualizácia stavu hraníc poľovných revírov k 31. 12. 2009.
– Zber a spracovanie poľovníckej štatistiky za rok 2009.
– Geoprocesná služba pre poskytovanie údajov potrebných na bonitáciu revírov.
– Úprava evidencie registra poľovníckych organizácií.
– Prezentácia aktuálneho riešenia „Poľovníckeho GIS-u“ na porade štátnej správy v máji
2010.
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4.

ČINNOSTI ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY
Prehľad aktivít NLC v roku 2010 a ich náklady:
Prehľad aktivít NLC v roku 2010
Tabuľka 4.1
Aktivity NLC

Projekty APVV

Projekty štrukturálnych
fondov EÚ

Názov
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 založené 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
využitia trvale obnoviteľných lignocelulózových
zdrojov
Analýza adaptácie lesných drevín na zmenu
stanovištných
podmienok
na
základe
provenienčného výskumu a genetických
markérov
Vplyv vetrovej kalamity a následného
manažmentu na vývoj lesných ekosystémov
v Tatrách
Dvojstranné overovanie modelov rastových
tabuliek lesných drevín
Možnosti zvýšenia kvantity a kvality drevnej
produkcie vybraných rýchlorastúcich lesných
drevín
Propagácia vedy a výskumu v lesníctve
Detská lesnícka univerzita
Popularizácia výskumu a vývoja v lesníctve
PROLES
Výskum produkcie dreva na báze trvalých
výskumných plôch v lesných ekosystémoch
Karpát
Centrum excelentnosti: Adaptívne lesné
ekosystémy
Centrum excelentnosti biologických metód
ochrany lesa
Dobudovanie centra excelentnosti: Adaptívne
lesné ekosystémy
Demonštračný objekt premeny odumierajúcich
smrekových lesov na ekologicky stabilnejšie
multifunkčné ekosystémy

Náklady v tis. €
plánované
skutočné
91,02

84,80

54,84

47,81

135,07

125,31

68,38

62,94

63,31

42,12

36,00

32,83

8,01

8,01

53,62

37,66

32,84

24,38

1,56

1,47

0,00

5,26

15,00
12,71

15,49
11,92

22,02

33,71

1,54

0,61

77,87

63,40

874,47

220,74

100,00

0,21

186,93

95,57
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Medzinárodné programy
a projekty

Lesnícky geografický informačný systém
Využitie
drevného
popola
v
lesnom
hospodárstve
Využitie biopreparátu REPELAK na báze
ekologicky účinných prírodných látok proti
poškodzovaniu lesných drevín zverou
Manuál pratotechniky pre raticovú zver a
priaznivý stav životných podmienok Tetrova
hôľneho vo vysokohorských oblastiach
Prenos informácií
Prírode blízke obhospodarovanie lesa
Základné charakteristiky lesných drevín –
spracovanie
drevnej
suroviny
v odvetví
spracovania dreva
Zhodnotenie drevnej hmoty a marketingové
riadenie
Hospodársko-úpravnícke plánovanie a trvalo
udržateľné hospodárenie v lesoch
Riadenie ťažbovo-výrobného procesu v lesnom
hospodárstve
Uplatňovanie funkcií lesa v krajine
Vplyv aktívnej a pasívnej ochrany na šírenie
kalamity sekundárnych škodlivých činiteľov
Plánovanie a evidencia lesníckych činností
v lesnom hospodárstve
Riadenie pestovateľskej činnosti v lesnom
hospodárstve
Príručka vlastníka a obhospodarovateľa lesa
Nové metódy ochrany lesa proti lykožrútovi
severskému a iným inváznym druhom
Efektívne metódy merania dreva
Seminár a informačná
študijná návšteva
lesníckych
subjektov
–
prvovýrobcov
v susedných štátoch EÚ
Tvorba koncepcie lesnej pedagogiky ako
nástroja na zvyšovanie informovanosti o trvalo
udržateľnom lesnom hospodárstve
Základné charakteristiky lesných drevín –
environmentálne nároky, morfológia, lesné
semenárstvo a škôlkarstvo, obhospodarovanie
génových základní
Krízový manažment v lesnom hospodárstve
Zavádzanie lesnej pedagogiky ako nástroja
na zvýšenie a udržiavanie pracovných miest
v lesnom hospodárstve
Rozvoj osobnosti manažéra
Aktuálne problémy lesného semenárstva,
škôlkarstva a umelej obnovy lesa
Integrovaný systém pre simuláciu odtokových
procesov
Zásady diferencovaného pestovania lesa
v rozdielnych ekologických podmienkach
TreeBreedEx – funkčná modelová sieť
šľachtenia
lesných
drevín
pre konkurencieschopné, multifunkčné a trvalo
udržateľné lesné hospodárstvo EÚ (Kontrakt
Európskej komisie RICA 026076)
EUFGIS – Európsky informačný systém
pre lesné genetické zdroje (Kontrakt EK

232,40

101,31

118,00

108,11

110,72

11,03

8,63

5,93

21,48
26,86

15,01
24,82

21,04

20,69

10,75

10,04

65,22

59,59

61,81

51,62

47,34

39,35

33,47

5,27

62,31

55,98

64,22

52,77

35,52

26,34

29,98

6,31

20,06

18,18

26,00

27,18

22,58

16,94

26,28

23,56

69,00

51,97

63,65

35,04

65,76

58,22

27,31

16,25

12,87

11,84

39,96

0,41

22,99

16,09

6,72

6,47
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Vzdelávacie
programy a
projekty

Výskumné
úlohy

Kontrakt s MPRV SR

Úlohy
vývojového
zamerania

RESGEN 2005/009)
Environment NCPs cooperating to impove their
effectiveness (ENV-NCP-TOGETHER)
Developing
Research
and
Innovation
Environment in five European Regions in the
field of Sustainable Use of Biomass Resources
(BIOCLUS)
FOREST
Clusters
Development
and
Implementation Measures of a 6-Region
Strategic Joint Action Plan for Knowledge-based
Regional Innovation (IN2WOOD)
Further development and implementation of an
EU-level Forest Monitoring System (FutMon) –
LIFE07 ENV/D/000218 (projekt LIFE+)
Central-East European Regional Office of the
European Forest Institute (EFICEEC) Projekt
SUSI “Innovation and Sustainability of forestry
in Central-Eastern Europe: Challenges and
Perspectives”
VET WOOD
Comenius – Case Forest
TrainForEducation (Program celoživotného
vzdelávania)
Poradenský systém v LH
Celoživotné vzdelávanie
Public relation (PR), prezentácia lesníctva,
výstavy
Výskum
efektívneho
využívania
environmentálneho, ekonomického a sociálneho
potenciálu lesov na Slovensku
Posilňovanie environmentálnej, sociálnej a
ekonomickej udržateľnosti (Výskumný zámer)
Letecký monitoring lesov ohrozených požiarmi
Pozemný kamerový systém
Práce súvisiace so zabezpečovaním monitoringu
lesov ohrozených požiarmi
Koncepčné práce pre MPRV SR a úlohy
vyplývajúce zo záverov vedenia MPRV SR a
SLHSD MPRV SR, odborná pomoc pre OŠS LH
v riadiacej pôsobnosti MPRV SR
Monitoring lesov (FUTMON, Čiastkový
monitorovací systém lesy, inventarizácia lesov,
AQA (Analytical quality assurance)
Lesnícka ochranárska služba
Riešenie webových aplikácií a služieb
pre poskytovanie údajov z geodatabáz NLC
Riešenie
problematiky
a poradenstva
pri zalesňovaní nelesných pozemkov, bielych
plochách, energetických porastoch a lesných
plantážach a využívaní lesnej biomasy
Tvorba a správa IS LH a poskytovanie údajov
z IS LH pre potreby orgánov ŠS LH
a vyhotovovanie PSL
Tvorba a spravovanie tematického štátneho
mapového diela s tematickým obsahom lesného
hospodárstva
Realizácia štátnych štatistických zisťovaní
Poľovnícka štatistika
Rozvoj hospodárskej úpravy lesov (HÚL),

4,28

4,05

26,75

25,09

17,95

14,69

335,54

327,50

2,00

1,03

17,30
1,77

11,23
1,58

0,00

22,67

32,00
34,40

34,02
34,54

30,00

32,80

368,51

391,29

368,51

368,91

106,66
15,00

106,66
15,00

10,00

15,42

82,85

84,49

150,00

150,00

177,09

178,60

22,53

22,53

33,19

46,02

310,95

321,77

302,64

307,76

40,49
8,00

42,41
8,11

197,21

199,79
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tvorba metód a postupov jej vykonávania
Komplexné zisťovanie stavu lesa v územnej
pôsobnosti krajských lesných úradov (KLÚ)
v riadiacej pôsobnosti MPRV SR
Výber vyhotovovateľa PSL, hradenie nákladov
na vyhotovenie povinných súčastí PSL, plnenie
úloh verejného obstarávateľa PSL
Medzinárodná
spolupráca a
zahraničné
styky
Akreditačná,
skúšobná a
kontrolná
činnosť

Medzinárodná spolupráca a úlohy vyplývajúce
z členstva v medzinárodných organizáciách

Kontrola lesného reprodukčného materiálu
(KLRM)

281,73

300,58

2411,64

2395,19

66,39

68,80

120,89

121,10

Okrem aktivít uvedených v tabuľke 4.1 boli na NLC realizované úlohy na základe
uzavretých hospodárskych zmlúv.
Zhodnotenie realizačnej činnosti na NLC ďalej dokumentuje tabuľka 4.2.
Prehľad realizačnej činnosti v roku 2010 (počet aktivít)
Druh aktivity
Legislatívna činnosť
Normatívna činnosť
Edičná činnosť
Publikačná činnosť
Pedagogická činnosť (počet vyučovacích hodín)
Vzdelávacia činnosť (počet účastníkov)
Monitoring, akreditačná, kontrolná, skúšobná činnosť
hmotné
Realizačné výstupy
nehmotné
Projekty, úlohy VaV
Účelové úlohy

Tabuľka 4.2
Počet v ks
3
1
32
344
316
100
458
184
80
29
13

Prehľad o počtoch zamestnancov NLC činných v odborných a profesijných orgánoch
udáva nasledovná tabuľka:
Zamestnanci NLC činní v odborných a profesijných orgánoch
Členstvo v odborných a profesijných orgánoch
Rezortné a odvetvové komisie
Poradné orgány vlády, ministerstiev a orgánov SŠ
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
Vedecké spoločnosti pri SAV
Iné odborné a profesijné orgány

Tabuľka 4.3
Počet zamestnancov
45
37
63
20
58
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5.

ROZPOČET ORGANIZÁCIE

Schválený rozpočet vo forme bežného transferu v objeme 5 168 669,00 € bol v priebehu
roka 2010 upravený na úroveň 5 306 445,00 €. Uvedené príjmy boli použité na výdavky
stanovené v rozpočte. Čerpanie rozpočtu sa realizovalo v objeme 5 289 864,06 €.
Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 16 580,94 € boli presunuté do roku 2011, pretože
v uvedenej výške neboli do konca roka 2010 schválené lesné hospodárske plány týkajúce sa
lesného celku Turčianske Teplice. Výdavky boli realizované v rámci plnenia programov
uvedených v nasledujúcej tabuľke.
Vyhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v roku 2010 (v €)
Tabuľka 5.1

Ukazovateľ
Bežný transfer celkom
v tom:
program 08V0202
Rozvoj hospodárskej úpravy lesa

program 08V0203
Vyhotovenie lesných hospodárskych plánov

program 08V0204
Monitoring lesov ohrozených požiarmi

program 08V0301
Výskum na podporu trvalo udržateľného lesného hospodárstva

program 08V0302
Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo

program 0900102
Vzdelávanie – NLC

program 0900401
Informatizácia MPRV SR

program 0900501
Štatistické zisťovanie

Pôvodný
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

5 168 669

5 306 445

5 289 864,06

1 092 529

1 225 305

1 225 305,00

2 411 640

2 411 640

2 395 059,06

131 657

131 657

131 657,00

737 013

737 013

737 013,00

630 411

630 411

630 411,00

96 399

96 399

96 399,00

22 531

25 531

25 531,00

46 489

48 489

48 489,00

Uvedený rozpočet tvoril súčasť celkových výnosov NLC za rok 2010, ktorých celkový
objem dosiahol výšku 9 177 737,93 €. Okrem príspevku zo štátneho rozpočtu výnosy
Národného lesníckeho centra tvorili nasledujúce výnosy:
– tržby z predaja vlastných služieb a výrobkov vo výške 1 625 829,65 €,
– výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu inej kapitoly od ostatných
subjektov verejnej správy vo výške 47 942,42 €,
– výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy a mimo verejnej
správy (vyplývajúce z plnenia zmlúv od Európskych spoločenstiev, Pôdohospodárskej
platobnej agentúry a od medzinárodných projektov a kooperácií) vo výške 1 867 172,14 €,
– ostatné výnosy tvorili tržby z predaja majetku, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti,
zúčtovanie zákonných rezerv a opravných položiek, kurzové zisky a ostatné finančné
výnosy vo výške 346 929,66 €.
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Rozbor výnosov NLC za rok 2010
Tabuľka 5.2

Položka
Výnosy celkom – hlavná činnosť

9 177 737,93

výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu

5 289 864,06

tržby za vlastné výkony a tovar

1 625 829,65

tržby z predaja majetku

v tom:

€

153 232,07

zúčtovanie rezerv a opravných položiek

69 680,85

ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

123 640,77

finančné výnosy
výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov
verejnej správy a mimo verejnej správy
výnosy z bežných transferov od Európskych
spoločenstiev
výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
výnosy z kapitálových transferov od ostatných
subjektov verejnej správy

375,97
1 865 595,09
1 577,05
21 930,53
26 011,89

Získané finančné zdroje z tržieb a výnosov boli použité na úhradu nákladov, ktoré NLC
vynaložilo pri plnení svojich úloh vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny a uzatvorených zmlúv
v objeme 9 448 123,07 € po zdanení. Najväčšiu položku tvorili osobné náklady vo výške
4 227 231,97 €, čo tvorí 44,74 % z celkových nákladov. Výsledok hospodárenia po zdanení
predstavuje za rok 2010 stratu vo výške 270 385,14 €. Uvedenú stratu spôsobilo nedostatok
finančných prostriedkov pri zabezpečovaní stanovených úloh. NLC ako príspevková
organizácia od svojho vzniku, t. j. od roku 2006 napriek inflačným trendom, neustálemu
zvyšovaniu cien energií, pohonných hmôt, materiálov, služieb atď. je na štátny rozpočet
napojené každým rokom zníženým rozpočtom. NLC uskutočnilo v roku 2010 mnohé
opatrenia vedúce k zníženiu nákladov ako aj k zníženiu zamestnancov. Vplyvom objektívnych
príčin vyplývajúcich z dôsledkov krízy, NLC v roku 2010 nedosiahlo v oblasti tržieb za
vlastné výkony úroveň roku 2009 (93,56 %).
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Rozbor nákladov NLC za rok 2010 a hospodársky výsledok
Tabuľka 5.3

Položka

€
9 448 123,07

Náklady celkom
Spotrebované nákupy

727 060,96

z toho:

521 308,29

spotrebovaný materiál

3 693 424,85

Služby
opravy a udržiavanie

60 932,46

cestovné

v tom:

139 554,68

náklady na reprezentáciu

1 985,90

ostatné služby
v tom:

3 490 951,81
4 227 231,97

Osobné náklady
v tom:

mzdové

2 926 517,25

sociálne poistenie

1 049 304,95

sociálne náklady

251 409,77

Dane a poplatky

60 421,33

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

74 402,58
651 798,71

Odpisy, rezervy, opravné položky
Finančné náklady

13 782,67

Hospodársky výsledok – strata

-270 385,14

Investičnú výstavbu NLC zabezpečovalo z vlastných zdrojov a z prostriedkov určených
na riešenie projektových úloh. NLC v roku 2010 nemalo poskytnuté kapitálové prostriedky
od zriaďovateľa.
Kapitálové výdavky NLC v roku 2010
Tabuľka 5.4

Ukazovateľ
Pozemky

Výdavky
v€
0,00

Stavebné investície

430 001,61

Strojové investície

492 116,37

Ostatné investície
Nehmotné investície
Kapitálové výdavky spolu

0,00
432130,33
1 354 248,31
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6.

PERSONÁLNE OTÁZKY

Údaje o personálnom zabezpečení činnosti NLC sú uvedené v tabuľkách 6.1 – 6.8.
Počty a štruktúry zamestnancov v jednotlivých kategóriách sú uvádzané priemerne za rok
2010. Organizačná štruktúra v danom roku je uvedená v prílohe.
Personálne obsadenie a štruktúra zamestnancov NLC
Tabuľka 6.1
Počet zamestnancov
Priemerný
A, B, C v FTE
evidenčný stav
(človekoroky)
307
300,9

Kategória zamestnancov
Zamestnanci spolu
z toho:
A. Výskumníci
B. Technici a ekvivalentný personál
C. Pomocný personál
Zamestnanci výskumu a vývoja spolu
(A+B+C)
D. THZ – vysokoškolsky vzdelaní
E. THZ – stredoškolsky vzdelaní
F. Robotníci

70

66,7

26
10

25,8
9,7

106

102,2

117
59
25

116,7
58,6
23,4

Počty a štruktúra výskumníkov (kategória A)
Tabuľka 6.2
Kategória výskumníkov
Výskumníci spolu
Z výskumníkov:
a) vedeckí zamestnanci spolu
VKS I – DrSc.
VKS I – CSc., PhD., Dr.
v tom:
VKS IIa
VKS IIb
b) vedecko-technickí
zamestnanci spolu
VTKS I
v tom: VTKS II
VTKS III
c) ostatní výskumníci s VŠ
kvalifikáciou
Vysokoškolskí profesori
Vysokoškolskí docenti
Členovia SAPV
Doktorandi

Priemerný
evidenčný stav

Počet zamestnancov VV
v FTE (človekorokoch)

70

66,7

47

45,1

0
1
14
32

0,0
0,8
13,3
31,0

2

1,6

0
1
1

0,0
0,7
0,9

21

20,0

3
6
63
23

40
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Počty a štruktúra technického a ekvivalentného personálu (kategória B)
Tabuľka 6.3
Kategória technického a ekvivalentného personálu Evidenčný stav
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

26
0
24
0
2

Počty a štruktúra pomocného personálu (kategória C)
Tabuľka 6.4
Kategória a rozloženie pomocného personálu
Pomocný personál spolu
a) manažéri a administratívny 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

Evidenčný stav
10
8
2
3
0
3
2
0
2
0
0

s VŠ

8

Prehľad o vedeckej výchove a zvyšovaní kvalifikácie zamestnancov v roku 2010
Názov
Zamestnanci vo vedeckej výchove (doktorandi)
Zamestnanci, ktorí získali:
vedeckú hodnosť PhD., resp. CSc.
vedeckú hodnosť DrSc.
vedecko-pedagogickú hodnosť doc.
vedecko-pedagogickú hodnosť prof.
Zamestnanci, ktorí boli preradení:
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

41

Tabuľka 6.5
Počet
23
7
1
-
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Štruktúra využitia zamestnancov NLC – LVÚ Zvolen (VVZ) v roku 2010

Charakter činnosti
Odborné činnosti spolu
Výskum
základný
z toho:
aplikovaný
Experimentálny vývoj
Poradenstvo
Výchova a vzdelávanie
Riadenie a správa
Obslužné činnosti
Podnikateľské činnosti
Činnosti vyžiadané orgánmi ústrednej štátnej správy
Činnosti vo vedeckých a profesijných organizáciách
Činnosti z delegovaných poverení v medzinárodných
organizáciách
Ostatné činnosti
Dovolenky, sviatky, celodenné náhrady mzdy
Práceneschopnosť
Spolu

42

Tabuľka 6.6
Kapacita
FTE
%
84,0
82,1
59,3
58,0
1,4
1,3
57,9
56,7
0,2
0,2
2,6
2,5
1,6
1,6
2,7
2,6
2,1
2,1
2,5
2,4
9,5
9,3
0,0
0,0
0,0

0,0

3,5
15,7
2,5
102,2

3,4
15,5
2,4
100,0
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Veková štruktúra zamestnancov NLC k 31. 12. 2010
Tabuľka 6.7
Úsek nám.
NLC –
NLC –
NLC –
NLC –
GR pre
Spolu
LVÚ Zvolen ÚLPV Zvolen ÚLZI Zvolen ÚHÚL Zvolen
ekonomiku
Vek
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
spolu
spolu
spolu
spolu
spolu
spolu
spolu
ženy
ženy
ženy
ženy
ženy
ženy
ženy
do 25
0
0
2
0
3
2
0
0
0
0
0
0
5
2
25 – 34
2
1
11
7
20
7
8
5
5
2
3
0
49
22
35 – 44
3
2
21
18
25
8
7
4
15
7
13
3
84
42
45 – 54
6
5
21
16
39
18
2
2
17
11
16
3 101
55
55 – 64
1
0
18
11
17
3
5
1
7
5
10
0
58
20
65 a viac
2
0
1
0
3
0
0
0
1
0
0
0
7
0
Spolu
14
8
74
52 107
38
22
12
44
25
42
6 304
141
Úsek GR

Prehľad o pohybe zamestnancov NLC

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

Prijatí zamestnanci
z toho
Spolu výberovým
konaním
5
4
0
1
0
3
5
1
0
8 pohovorom
6 pohovorom
14 pohovorom

Spolu
9
5
2
2
2
2
15
5
6
13
26
39

43

Tabuľka 6.8
Uvoľnení zamestnanci
Dôvod ukončenia pracovného pomeru
Výpoveď
Výpoveď
Dohoda
Iný
organizácie
zamestnanca
5
1
0
3
3
0
0
2
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
2
7
6
1
1
0
5
0
0
0
3
0
3
0
5
2
6
7
14
1
4
12
16
1
10
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7.

CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA

7.1

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

Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška schváleného rozpočtu (v €):
1 092 529
Výška upraveného rozpočtu (v €):
1 225 305
Zámer: Komplexné zisťovanie stavu lesa pre potreby rámcového plánovania a hodnotenia
stavu a vývoja lesov § 38 ods. 2 písm. b) a § 46 Zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch
v znení neskorších predpisov, § 31 a 32 vyhlášky MPRV SR č. 453/2006 Z. z.
o HÚL a ochrane lesa (cieľ 1, 2).
Cieľ:
I. V roku 2010 vykonať komplexné zisťovanie stavu lesa na výmere 195 tis. ha lesných
pozemkov pre účely rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov.
II. V roku 2010 spracovať podklady pre vyhotovovateľov programov starostlivosti o les
(PSL) na 183 tis. ha lesných pozemkov (LP) určených na rozpracovanie PSL v roku 2011.
III. V roku 2010 vykonať tvorbu, spracovanie a archiváciu štátneho mapového diela
s tematickým obsahom lesného hospodárstva na výmere 190 tis. ha lesných pozemkov
(LP).
IV. V roku 2010 v rámci správy informačnej banky informačného systému lesného
hospodárstva (IB IS LH) zabezpečiť kontrolu, zapracovanie a archiváciu súborov údajov
(číselných a grafických) z PSL dokončených v roku 2009 na výmere 188,8 tis. ha lesných
pozemkov do IB IS LH.
V. V roku 2010 zabezpečiť komplexnú správu IS LH pre celú výmeru lesov SR
(2 007 tis. ha).
Merateľný ukazovateľ:
1. tis. ha
2. tis. ha
3. tis. ha
4. tis. ha
5. tis. ha
Tabuľka 7.1
Typ

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

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

Báza rok
Báza
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

44

Rok
Hodnota

Plánovaná
hodnota

Skutočná
hodnota

2010
195,0
183,0
190,0
188,8
2 007,0
198,0
183,0
190,0
188,8
2 007,0
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7.2

Program/podprogram/prvok: 08V0203 Vyhotovenie programov starostlivosti o
lesy

Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška schváleného rozpočtu (v €):
2 411 640
Výška upraveného rozpočtu (v €):
2 411 640
Zámer: Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy.
Cieľ:
I. V roku 2010 dopracovať programy starostlivosti o lesy (PSL) pre výmeru 189 tis. ha
lesných pozemkov (LP) rozpracovaných v roku 2009.
II. V roku 2010 rozpracovať programy starostlivosti o lesy (PSL) pre výmeru 183 tis. ha
lesných pozemkov (LP).
Merateľný ukazovateľ:
1. Výmera programov starostlivosti o lesy (PSL)
2. Výmera programov starostlivosti o lesy (PSL)
Tabuľka 7.2
Typ
Hodnota
ukazovateľa
Výstup

7.3

Merná
jednotka

Báza rok
Báza
1.
2.
1.
2.

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

Rok
Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2010
189,0
183,0
189,7
183,0

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

Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška schváleného rozpočtu (v €):
131 657
Výška upraveného rozpočtu (v €):
131 657
Zámer: Zabezpečenie pravidelného leteckého monitoringu lesov ohrozených požiarmi.
Cieľ:
I. V roku 2010 v rámci leteckého monitoringu lesov zrealizovať 500 letových hodín
v období zvýšeného rizika vzniku lesných požiarov.
Merateľný ukazovateľ:
1. Počet letových hodín
Tabuľka 7.3
Typ
Hodnota
ukazovateľa

Rok

Merná
jednotka

Báza rok

počet

1.

Plánovaná
hodnota

500

počet

1.

Skutočná
hodnota

500

Hodnota

Báza

Výstup

45

2010
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7.4

Program/podprogram/prvok: 08V0205 Veľkoplošná ochrana lesov

Zdroj financovania:
Národné zdroje
0
Výška schváleného rozpočtu (v €):
Výška upraveného rozpočtu (v €):
0
Zámer: Zabezpečenie veľkoplošnej ochrany lesov pred pôsobením biotických škodcov.
Cieľ:
I. V roku 2010 ochrániť 2 tis. ha lesov pred pôsobením biotických škodcov.
Merateľný ukazovateľ:
1. tis. ha
Tabuľka 7.4
Typ
Hodnota
ukazovateľa

Merná
jednotka

Báza rok

tis. ha

1.

tis. ha

1.

Hodnota

Báza

Výstup

7.5

Rok

Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2010
2
0

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

Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška schváleného rozpočtu (v €):
737 013
737 013
Výška upraveného rozpočtu (v €):
Zámer: Aplikovateľný výskum a vývoj podporujúci udržateľné lesné hospodárstvo a výkon
štátnej správy v intenciách zákona o lesoch.
Cieľ:
I. V roku 2010 vypracovať 10 odborných prác pre lepšie využívanie reprodukčných zdrojov
a environmentálne priaznivé postupy pestovania lesa.
II. V roku 2010 vypracovať 10 odborných prác z oblasti ekológie, štruktúry a dynamiky
lesných ekosystémov v meniacich sa prírodných podmienkach ako príspevok
k udržateľnému lesnému hospodárstvu.
III. V roku 2010 vypracovať 10 odborných prác pre komplexnú ochranu lesných ekosystémov
ovplyvnených pôsobením biotických a abiotických faktorov a GKZ.
IV. V roku 2010 vypracovať 10 odborných prác zameraných na zlepšenie medzisektorovej
spolupráce medzi lesným hospodárstvom a súvisiacimi odvetviami a rezortmi
a na zlepšenie konkurencieschopnosti a ekonomickej životaschopnosti lesníctva.
V. V roku 2010 vypracovať 10 odborných prác zameraných na inovácie metód inventarizácie
lesa, zberu a aktualizácie terénnych javov a procesov mobilnými geoinformačnými
technológiami a systému rámcového plánovania v lesníctve vrátane úpravy rubných dôb.
Merateľný ukazovateľ:
1. Počet odborných prác
2. Počet odborných prác
3. Počet odborných prác
4. Počet odborných prác
5. Počet odborných prác
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Tabuľka 7.5
Typ

Merná
jednotka

Báza
rok

Rok
Hodnota

Báza
Výstup
(cieľ)
Hodnota
ukazovateľa

7.6

ks
ks
ks
ks
ks

1.
2.
3.
4.
5.

ks
ks
ks
ks
ks

1.
2.
3.
4.
5.

2010

Plánovaná
hodnota

10
10
10
10
10

Skutočná
hodnota

10
11
21
15
12

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

Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška schváleného rozpočtu (v €):
630 411
Výška upraveného rozpočtu (v €):
630 411
Zámer: Zabezpečiť odbornú pomoc pre trvalo udržateľné lesné hospodárstvo a zvyšovanie
informovanosti verejnosti o lesoch a lesníctve na Slovensku.
Cieľ:
I. Na základe registrácie lesného reprodukčného materiálu vykonať v roku 2010 kontroly
škôlok alebo prevádzkových zariadení produkujúcich sadbový materiál lesných drevín
s cieľom preveriť skutočný stav v pestovaní druhovo a geneticky vhodného lesného
reprodukčného materiálu potrebného na zabezpečenie umelej obnovy lesných porastov
najviac poškodených škodlivými činiteľmi.
II. V roku 2010 prekontrolovať 100 subjektov obhospodarujúcich lesy (v rámci ŠL TANAPu
sa za subjekt považuje lesná správa alebo ochranný obvod) u ktorých sa v roku 2009
evidoval najväčší výskyt biotických škodlivých činiteľov.
III. V roku 2010 pravidelne odoberať a vyhodnotiť vzorky zo 119 monitorovacích plôch
na sledovanie zdravotného stavu lesa.
IV. V roku 2010 spracovať 5 koncepčných materiálov, posudkov a stanovísk pre aktuálne
potreby štátnej lesníckej politiky.
V. V roku 2010 prekontrolovať 20 subjektov obhospodarujúcich lesy, u ktorých je na základe
prognózy výskytu biotických škodlivých činiteľov na rok 2010 predpoklad ich zvýšeného
výskytu.
VI. V roku 2010 zabezpečiť tvorbu a aktualizáciu pôdohospodárskeho poradenského systému
a databázu poradcov v LH.
Merateľný ukazovateľ:
1. počet
2. ks
3. ks
4. ks
5. ks
6. počet
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Tabuľka 7.6
Typ

Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

7.7

Báza rok

Rok
Hodnota

Báza

počet
ks
ks
ks
ks
počet

1.
2.
3.
4.
5.
6.

počet
ks
ks
ks
ks
počet

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2010

Plánovaná
hodnota

100
100
119
5
20
1

Skutočná
hodnota

104
104
119
9
21
1

Program/podprogram/prvok: 0900102 Vzdelávanie

Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška schváleného rozpočtu (v €):
96 399
Výška upraveného rozpočtu (v €):
96 399
Zámer: Zabezpečiť odbornú pomoc pre trvalo udržateľné lesné hospodárstvo a zvyšovanie
informovanosti verejnosti o lesoch a lesníctve na Slovensku.
Cieľ:
I. V roku 2010 zrealizovať overovanie odborných vedomostí a preškolení v zmysle platnej
legislatívy v oblasti lesného hospodárstva, vrátane aktualizácie zoznamu držiteľov
osvedčení.
II. V roku 2010 komplexne zabezpečiť Lesnícke dni 2010 a iné informačné aktivity,
koordinovať program lesnej pedagogiky a environmentálneho vzdelávania v lesníctve.
III. V roku 2010 zabezpečiť akreditáciu a inováciu vzdelávacích programov vyplývajúcich
z potrieb praxe.
Merateľný ukazovateľ:
1. počet zrealizovaných aktivít
2. počet aktivít
3. počet vzdelávacích programov
Tabuľka 7.7
Typ
Hodnota
ukazovateľa
Výstup

Merná
jednotka
ks
ks
ks
ks
ks
ks

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

2010
20
11
8
20
11
8
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8.

HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU 2010

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Začiatkom roku 2010 bola Ministerstvom školstva SR schválená akreditácia NLC –
LVÚ Zvolen na realizáciu výskumu a vývoja (Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum
a vývoj č. CD-2009-39035/43400-1:11). Jej platnosť je 6 rokov. Schválenie akreditácie
považuje ústav za významnú formu uznania a ocenenia vedeckej činnosti zamestnancov NLC
– LVÚ Zvolen. Na základe schválenej akreditácie sa môže ústav uchádzať o finančné zdroje
určené na výskum v rámci EÚ ako aj v rámci SR, tak ako mu to vyplýva zo štatútu štátnej
príspevkovej organizácie, ako aj zo schváleného výskumného zámeru (Posilňovanie
environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti lesníctva).
V prvej polovici roka sa v oblasti ekonomického riadenia ústav sústredil na znižovanie
nákladov. Bolo prijatých viacero reštrikčných opatrení smerujúcich k zefektívneniu
fungovania ústavu (znižovanie nákupov spotrebného materiálu, zefektívnenie čerpania
personálnych výdavkov vrátane znižovania počtu zamestnancov, znižovanie cestovných
nákladov a pod.).
Zároveň s prijatím opatrení smerujúcich k šetreniu prostriedkov sa ústav sústredil
na získavanie dodatočných finančných zdrojov. V rámci výzvy OPVaV-2009/2.2/04-SORO,
uzávierka 08. 02. 2010, bolo podaných 8 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Bol
schválený jeden projekt s objemom 856 000 €. V rámci výzvy OPVaV-2009/2.2/05-SORO,
uzávierka 19. 04. 2010, ktorá bola určená pre žiadateľov z podnikateľského prostredia, bola
podaná 1 žiadosť. Projekt bol schválený s celkovou sumou určenou na financovanie
1 197 000 €. V rámci všeobecnej výzvy APVV uzávierka 29. 06. 2010 bolo vypracovaných
18 návrhov projektov z toho 1 v spolupráci s TU Zvolen. Celkom bolo schválených 5
projektov s celkovým objemom 1 247 000 €. Koncom roka 2010 vypracoval ústav v
spolupráci s MPRV SR celkom 23 projektov do schémy MŽP SR „Envirofond“. Do konca
roka 2010 neboli projekty vyhodnotené.
Celkový počet zamestnancov k 31. 12. 2010 bol 99, čo je o 8 menej ako v roku 2009.
Ústav publikoval celkom 84 článkov v odborných a vedeckých časopisoch. NLC –
LVÚ Zvolen aj v roku 2010 pokračoval vo vydávaní vedeckého časopisu Lesnícky časopis.
NLC – LVÚ Zvolen sa intenzívne zapájal do medzinárodných aktivít. Začiatkom roku
2010 pripravil pre potreby MPRV SR podklady pre ratifikáciu zmluvy s Európskym
výskumným ústavom (EFI) vo Fínsku. V spolupráci s partnermi z okolitých štátov (Rakúsko,
Poľsko, Česko, Chorvátsko ...) sa začala činnosť regionálneho centra EFI so sídlom
vo Viedni. Pracovníci ústavu sa aktívne podieľali na zabezpečovaní činnosti centra. Ústav
navštívili partneri z Nemecka – Landesbetrieb Wald und Holtz. Pracovalo sa na príprave
spoločných projektov s týmto partnerom. Realizovali sa rokovania s Čínskou
ľudovodemokratickou republikou v oblasti možných spoločných projektov. Pracovníci ústavu
sa zúčastnili svetového kongresu Medzinárodného združenia lesníckych výskumných
organizácií (IUFRO), ktorého je ústav členom od roku 1903 a pôsobili v komisiách
a orgánoch ďalších medzinárodných organizácií.
NLC – LVÚ Zvolen v roku 2010 zabezpečoval spoluprácu s lesnou prevádzkou najmä
prostredníctvom činnosti Lesníckej ochranárskej služby a Strediska kontroly lesného
reprodukčného materiálu. Zorganizoval pre lesnícku verejnosť 3 veľké odborné semináre
zamerané na ochranu lesa, ekonomiku a pestovanie a produkcie lesného reprodukčného
materiálu. Okrem toho organizoval seminár s medzinárodnou účasťou pri príležitosti
110. výročia založenia arboréta v Kysihýbli ako aj niekoľko menších medzinárodných
vedeckých podujatí.
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Pre potreby MPRV SR pripravil Zelenú správu s Súhrnný lesnícky účet. Pripravil aj
celý rad stanovísk a podkladov pre spektrum otázok súvisiacich s lesným hospodárstvom.
Zoznam realizačných výstupov ústavu je možné nájsť na internetovej stránke www.nlcsk.org.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Ústav pri svojej činnosti v roku 2010 vychádzal hlavne z projektového financovania.
Jednotlivé vzdelávacie projekty boli zamerané najmä na vzdelávacie a poradenské aktivity,
kde ústav zrealizoval celkovo 84 vzdelávacích aktivít a vydal 12 odborných publikácií.
V rámci dvoch medzinárodných vzdelávacích projektov (financovaných z programu
Leonardo da Vinci) sa pozornosť sústredila na tvorbu e-learningovej platformy pre ďalšie
vzdelávanie v LH a na tvorbu materiálov na školenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
v drevospracujúcom priemysle.
Projektové financovanie ústav využíval aj pri zabezpečovaní práce s verejnosťou, kde
pokračovalo riešenie troch projektov APVV. Ďalej v rámci práce s verejnosťou ústav
koordinoval prípravu a realizáciu štvrtého ročníka Lesníckych dní. Pozornosť bola zameraná
aj na lesnú pedagogiku, kde ústav vypracoval návrh Koncepcie lesnej pedagogiky
na Slovensku.
NLC – ÚLPV Zvolen v oblasti komerčnej činnosti zabezpečoval komplexnú činnosť
pre svojich klientov pri čerpaní finančných prostriedkov z EÚ. V rámci tejto činnosti ústav
vypracoval 9 žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
Lesnícka informatika, ktorou sa ústav v roku 2010 prioritne zaoberal monitoruje a
optimalizuje informačné toky, spracúva a vyhodnocuje informácie v procesoch zisťovania
stavu lesov, hospodársko-úpravníckeho plánovania a hospodárenia v lesoch SR. Vychádza
z informačných potrieb odvetvia lesného hospodárstva a priorít štátnej lesníckej politiky.
Na základe celoslovenskej pôsobnosti ponúka široké portfólio produktov a služieb tematicky
zameraných na oblasť LH s dôrazom na poskytovanie komplexných informácií o stave a
vývoji lesných zdrojov v SR. Lesnícka informatika je významnou prierezovou aktivitou
Národného lesníckeho centra (NLC) s realizačným výstupom do informačného systému
lesného hospodárstva (IS LH). Činnosti spojené s budovaním a správou IS LH a informačnej
banky sú definované v zákone o lesoch č. 326/2005 Z. z. a zakotvené v ťažiskových
dokumentoch NLC (Zriaďovacia listina a Organizačný poriadok NLC). Neustále zvyšovanie
funkčnosti a flexibilnosti IS LH postupne vytvára podmienky pre plnenie hlavného
strategického cieľa: analýzu a vyhodnotenie číselných, textových a grafických informácií
o stave, vývoji a hospodárení v lesoch SR a ich sprístupnenie v reálnom čase v globálnej
počítačovej sieti na podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (TUOL).
Významným prvkom v zabezpečovaní plnenia úloh NLC – ÚLZI Zvolen v roku 2010
bolo aj lesnícke mapovanie, tvorba, aktualizácia a vydávanie tematického štátneho mapového
diela s obsahom lesného hospodárstva (TŠMD LH). Strategickým cieľom vo väzbe na HÚL a
vyhotovovanie PSL je optimalizácia, urýchlenie a zefektívnenie tvorby lesníckej digitálnej
mapy (LDM) a rozšírenie využiteľnosti týchto materiálov použitím metód špeciálnej
interpretácie za účelom získavania kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií o stave lesa.
Podmienkou pre vyhotovenie LDM je nutnosť zachovania cyklicky sa opakujúceho
snímkovania lesných pozemkov s využitím moderných technológií DPZ (letecká digitálna
kamera a letecké laserové skenovanie (LIDAR)), ako predpokladu pre zefektívnenie zberu
existujúcich údajov o lesoch a získanie nových objektívnych indikátorov o lesných
ekosystémoch.
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Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
V roku 2010 sa na ústave vypracovávala koncepcia a stratégia hospodárskej úpravy
lesov (HÚL). Okrem úloh vymedzených v kontrakte so zriaďovateľom sa ústav snažil pružne
reagovať na meniace sa pomery. Ústav realizoval služby pre obhospodarovateľov lesov,
najmä pre Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, a tým si zabezpečil priaznivý hospodársky
výsledok.
NLC – ÚHÚL Zvolen v roku 2010 odborne ovplyvňoval činnosť subjektov pôsobiacich
v lesnom hospodárstve SR v oblasti hospodárskej úpravy lesov a trvalo udržateľného
obhospodarovania lesov. Dosiahnuté výsledky a návrhy vhodnými formami sprístupňoval
lesníckej verejnosti.
Činnosť NLC – ÚHÚL Zvolen je tesne prepojená s orgánmi štátnej správy lesného
hospodárstva, s vyhotovovateľmi lesných hospodárskych plánov PSL i s obhospodarovateľmi
lesov.
NLC – ÚHÚL Zvolen bude i naďalej pokračovať v snahe o transparentné poskytovanie
odborných služieb pre štát, odbornú, ale aj laickú verejnosť v spolupráci s ďalšími
organizačnými zložkami NLC, inými odbornými organizáciami, inštitúciami, mimovládnymi
organizáciami a občianskou verejnosťou.

9.

HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Spolupráca NLC – LVÚ Zvolen s MPRV SR sa týka viacerých oblastí. Pre potreby
špecializovanej štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva sa vypracovávali
odborné stanoviská a podklady pre rozhodovanie. NLC – LVÚ Zvolen sa podieľal na príprave
vyhlášok, realizovali sa odborné činnosti v rámci zabezpečovania koncepčných prác ako
súhrnný lesnícky účet, zelená správa, ďalej tiež činnosti Lesníckej ochranárskej služby a
Kontroly lesného reprodukčného materiálu. V súvislosti s uvedenými aktivitami NLC – LVÚ
Zvolen úzko spolupracoval aj s nižšími zložkami štátnej správy lesného hospodárstva,
krajskými a obvodnými lesnými úradmi. Pre ich potreby zabezpečuje službu Poľovnícky GIS
a webový nástroj na hodnotenie zdravotného stavu lesa. V oblasti rezortnej vedy sa riešili dva
projekty vedy a výskumu.
Spolupráca s Ministerstvom životného prostredia SR a jemu podriadenými
organizáciami (SAŽP, ŠOP SR) sa v roku 2010 orientovala najmä problematika
implementácie NATURA 2000. Veľa aktivít smerovalo do problematiky zonácie národných
parkov. Hodnotili sa projekty na realizáciu obranných opatrení v okolí 5. stupňa ochrany
prírody v územiach ohrozených lykožrútom smrekovým. V roku 2010 NLC – LVÚ Zvolen
pripravil pre potreby MŽP SR návrhy na projekty pre financovanie v rámci schémy
Envirofond.
S MŠ SR ústav spolupracoval najmä prostredníctvom Agentúry pre štrukturálne fondy
EÚ (ASFEU) ministerstvu podriadenej. To súviselo s implementáciou viacerých projektov,
ktoré NLC – LVÚ Zvolen rieši, a ktoré sú financované touto agentúrou.
V roku 2010 pokračovala 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 riešenia spoločných projektov najmä v rámci Sektorového operačného programu
Vedy a výskumu.
Tradične dobrá je spolupráca s Technickou univerzitou vo Zvolene. V roku 2010 sa
zorganizovalo niekoľko spoločných aktivít – spoločných vedeckých podujatí a projektov.
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Medzi dôležitých odberateľov výsledkov výskumu patrí podnik Lesy SR, š.p. V roku
2010 NLC – LVÚ Zvolen riešil pre potreby podniku niekoľko špecializovaných úloh, ktorých
výsledky prispeli k zdokonaleniu technológií používaných pri obhospodarovaní lesov.
Ústav intenzívne komunikuje s vlastníkmi a užívateľmi lesov najmä prostredníctvom
Lesníckej ochranárskej služby a Strediskom kontroly lesného reprodukčného materiálu.
Pracovníci NLC – LVÚ Zvolen aj v roku 2010, tak ako každoročne, publikovali
informácie o výsledkoch výskumu v celom spektre odborných a vedeckých časopisov. Tak sa
užívateľmi výsledkov výskumu stáva odborná lesnícka verejnosť a domáca ako aj
medzinárodná vedecká komunita.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
NLC – ÚLPV Zvolen v rámci svojej činnosti zabezpečovalo predovšetkým úlohy
pre MPRV 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 MPRV 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 PSL.
NLC – ÚLPV Zvolen v roku 2010 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.
Činnosti v rámci ďalšieho vzdelávania a poradenstva boli zamerané na pracovníkov
lesníckej prevádzky. Medzi najvýznamnejších partnerov patria: Lesy SR, š.p., VLM
Pliešovce, Mestské lesy Košice a.s., PRO POPULO Poprad, s.r.o. Jednotlivé vzdelávacie
aktivity sa sústredili na riešenie aktuálnych otázok lesníckej prvovýroby: sortimentácia
a spracovanie drevnej suroviny, plánovanie ťažbovej a pestovateľskej činnosti, právne
predpisy. Všetky tieto aktivity sa uskutočnili v rámci projektov financovaných z Programu
rozvoja vidieka.
V oblasti práce s verejnosťou ústav koordinoval prípravu a realizáciu 4 ročníka
Lesníckych dní (LD). Do prípravy a realizácie LD sa zapojilo 50 partnerov, jednotlivé akcie
sa uskutočnili v 700 mestách a obciach, celkove sa zúčastnilo cca 60 000 návštevníkov.
Medzi užívateľov výstupov ústavu patria aj partneri troch projektov APVV, ktoré sú
zamerané na propagáciu vedy a výskumu. V rámci týchto projektov ústav spolupracuje: Lesy
SR, š.p., ŠL TANAPu, TU vo Zvolene, MPC pracovisko Banská Bystrica, Univerzita Mateja
Bela, SOŠL Banská Štiavnica, Mesto Zvolen.
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, hlavne v oblasti lesníctva, životného prostredia a geodézie.
Spolupracuje s celým radom organizácií miestneho, regionálneho a celoštátneho
pôsobenia – sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR, ŠÚ SR, PPA,
TOPÚ, GKÚ, ŠOP SR a Organizácie štátnych lesov (Lesy SR, š.p., Banská Bystrica,
ŠL TANAPu, LPM Ulič, š.p.), univerzity s prírodovedeckým a technickým zameraním.
Spolupráca s týmito organizáciami je tradične dobrá, korektná a obojstranne výhodná. Po
vecnej stránke ide predovšetkým o výmenu informácií a spoluprácu na mechanizmoch ich
získavania a interpretácie. Nezanedbateľnú skupinu užívateľov výstupov ústavu tvoria orgány

52

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2010

štátnej správy LH, vlastníci a obhospodarovatelia lesov, znalci v odbore oceňovania lesov,
projektanti pozemkových úprav, študenti a vedeckí pracovníci.
Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
NLC – ÚHÚL Zvolen realizoval plánované a operatívne úlohy zadané MPRV SR.
Ťažiskovou úlohou bolo zabezpečovanie úlohy verejného obstarávateľa PSL, posudzovanie
a preberanie prác na vyhotovovaní PSL, odborné usmerňovanie vyhotovovania PSL,
vykonávanie komplexného zisťovania stavu lesov, poskytovanie odborných služieb v oblasti
hospodárskej úpravy lesov (HÚL) a trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (TUOL).
NLC – ÚHÚL Zvolen v súvislosti so zabezpečovaním vyhotovovania PSL
spolupracoval s orgánmi Štátnej správy lesného hospodárstva (ŠSLH) a poľovníctva, najmä
Krajskými lesnými úradmi (KLÚ) účasťou na príslušných konaniach – prerokovanie Správ o
doterajšom hospodárení a Zásad vyhotovovania PSL, schvaľovanie PSL a iné.
Veľmi dobrá bola spolupráca s KLÚ pri posudzovaní a preberaní fakturovaných prác
v procese vyhotovenia PSL a riešení aktuálnych problémov na konkrétnych LC.
Metodické usmerňovanie prác vyhotovovania PSL bolo zabezpečované priebežne, a
tiež pri posudzovaní a preberaní údajov PSL v spolupráci so všetkými subjektmi
vyhotovujúcimi PSL.
Efektívna a prospešná bola spolupráca s jednotlivými odbornými lesnými hospodármi,
s obhospodarovateľmi lesov pri riešení odborných problémov počas vyhotovovania PSL.
Vo vzťahu k aktuálnym problémom lesného hospodárstva súvisiacich s vyhotovovaním
PSL, najmä v oblastiach s veľkým rozsahom náhodných ťažieb v dôsledku odumierania
smrečín a poškodenia lykožrútom, vetrom, snehom a inými škodlivými činiteľmi existovala
aktívna spolupráca so štátnou správou, odbornými organizáciami, najmä ŠOP SR,
vyhotovovateľmi PSL, obhospodarovateľmi lesov. Pre Lesy SR, š.p. a PRO POPULO
Poprad, s.r.o., boli vypracované analytické elaboráty s návrhmi opatrení.
V roku 2010 sa inštitucionálna spolupráca zamerala úspešne najmä na aktivity v oblasti
TUOL.

Zvolen 19. apríla 2011

Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
generálny riaditeľ
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10. PRÍLOHY
Organizačná štruktúra Národného lesníckeho centra k 31. 12. 2010
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