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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. Martin Moravčík, CSc.

Členovia vedenia:
Dr. Ing. Tomáš Bucha
Ing. Jaroslav Masaryk
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Ing. Ladislav Kulla, PhD.
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
Ing. Ľudmila Marušáková, PhD.
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.
Ing. Anna Miková
Ing. Peter Szarka
Ing. Ján Bavlšík

2.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

námestník generálneho riaditeľa
riaditeľ ekonomického úseku
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 – ÚHÚL Zvolen
námestník riaditeľa NLC – ÚHÚL 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, vzdelávania a práce s verejnosťou, verejného obstarávania programov starostlivosti
o lesy, odbornej pomoci, správy a poskytovania lesníckych dát a informácií, prípravy
podkladov pre programy starostlivosti o lesy a tematické štátne mapové dielo s témou lesného
hospodárstva.
Národné lesnícke centrum tvoria štyri ústavy:
NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Poslaním NLC – LVÚ Zvolen je rozvíjať lesnícky výskum v Slovenskej republike
so zameraním na aplikovaný výskum v oblasti pestovania, ochrany, ekológie a monitoringu
lesa, lesníckej ekonomiky a politiky.
Smerovanie NLC – LVÚ Zvolen v strednodobom horizonte vychádza po vecnej stránke
z koncepčných a strategických materiálov prijatých Ministerstvom pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka, najmä materiálov „Priority pôdohospodárskej vedy a výskumu do roku
2015“, „Výskumný zámer NLC – LVÚ Zvolen na roky 2010 – 2014“ a materiálu prijatého
a schváleného vedeckou radou NLC „Stratégia smerovania a rozvoja vedy, výskumu a vývoja
na NLC – LVÚ Zvolen v období do roku 2015”.
Ústav sa prioritne zameriava na riešenie výskumných a nevýskumných úloh, ktoré
vyplývajú z kontraktu uzavretom medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
(MPRV SR) a NLC.
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Okrem toho získava a rieši projekty zo Štrukturálnych fondov EÚ a výziev Agentúry
na podporu výskumu a vývoja (APVV). Podporuje účasť zamestnancov vo výzvach
INTERREG, Nórsky mechanizmus a Life+, pričom podmienkou pre podporu je požadovaný
minimálny podiel spolufinancovania. Ústav bude podporovať účasť svojich pracovníkov
v Rámcových programov EÚ pre výskum, bilaterálnu spoluprácu a riešenie domácich
a zahraničných úloh s partnermi z lesníckej praxe, univerzitami, výskumnými
a nevýskumnými inštitúciami a podnikateľskými subjektmi.
NLC – LVÚ Zvolen chce naďalej udržať svoju pozíciu v medzinárodnom priestore, ktorá
vychádza z etablovania v (i) medzinárodných lesníckych inštitúciách a profesijných
združeniach (EFI, IUFRO); (ii) v štruktúrach EÚ (stále výbory pre lesníctvo), kde zastupuje
Slovensko; (iii) v medzinárodných organizáciách (EHK OSN, FAO, OECD) a politických
procesoch (UNFF, Forest Europe, CBD), kde buď zastupuje Slovenskú republiku alebo
zabezpečuje podporné aktivity pre MPRV SR
NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Činnosť NLC – ÚLPV Zvolen je v strednodobom horizonte zameraná na plnenie úloh
štátnej lesníckej politiky v oblasti skvalitnenia ďalšieho vzdelávania, poradenstva a práce
s verejnosťou, ktoré sú zadefinovaná v „Národnom lesníckom programe SR“ a v dokumente
„Vízia, prognóza a stratégia rozvoja lesníctva na Slovensku“.
Činnosť ústavu v oblasti celoživotného vzdelávania, práce s verejnosťou a prípravou
Programu rozvoja vidieka (PRV) SR je a bude limitovaná rozsahom poskytnutých
prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Prioritne sa budú zabezpečovať úlohy súvisiace
s overovaním odborných vedomostí v zmysle Zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov, vyhlášok č. 441/2006 Z. z., č. 451/2006 Z. z., č. 571/2004 Z. z.
a pokynov Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.
V rámci ďalšieho vzdelávania a poradenstva sa činnosť bude zameriavať na úzku
spoluprácu s majiteľmi a obhospodarovateľmi lesov, s cieľom vytvoriť a udržiavať funkčný
systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praktickej realizácie pri obhospodarovaní
lesov. Pozornosť sa bude venovať príprave projektových zámerov na nové programovacie
obdobie (2014 – 2020) pre oblasť celoživotného vzdelávania a poradenstva v lesnom
hospodárstve (LH).
V oblasti práce s verejnosťou sa pozornosť bude prioritne venovať lesnej pedagogike.
Po schválení koncepcie rozvoja lesnej pedagogiky je ďalším zámerom jej implementácia
do činnosti jednotlivých lesníckych subjektov, ako aj vytvorenie systému viaczdrojového
financovania lesnej pedagogiky.
V oblasti podpory lesníctva a rozvoja vidieka v programovacom období EÚ 2014 – 2020
bude ústav pre majiteľov a obhospodarovateľov lesa poskytovať komplexné služby pri
vypracovávaní a implementácii projektových podpôr z jednotlivých podporných nástrojov EÚ
s dôrazom na Program rozvoja vidieka a programy cezhraničnej spolupráce.
Pri svojej činnosti bude vychádzať vychádzať zo zámerov a programových dokumentov
medzinárodných združení pôsobiacich v rámci EHK OSN FAO (Forest Communication
Network, ECE/FAO/ILO).
NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
NLC – ÚLZI Zvolen zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s vývojom Informačného
systému lesného hospodárstva (ISLH) a správou Informačnej banky (IB). V strednodobom
výhľade sa organizácia zameriava predovšetkým na vybudovanie jednotného integrovaného
informačného systému orientovaného na optimalizáciu zberu, kontroly, aktualizácie
a archivácie súborov číselných aj geopriestorových dát zo všetkých oblastí lesníckych
činností.
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Do činnosti ústavu sa postupne zavádzajú nové informačné a komunikačné technológie,
vyvíjajú sa WEB aplikácie na evidenciu, publikovanie a prezentáciu údajov na rôznych
stupňoch agregovaných informácií o lesoch SR pre odbornú aj laickú verejnosť. Vytvárajú
a konsolidujú sa tematické vrstvy geografického informačného systému (GIS) vrátane lesnej
cestnej siete a vodných tokov. Pripravujú sa podklady na postupné začlenenie metainformácií
do ISLH v súvislosti so Smernicou INSPIRE a zákonom o národnej infraštruktúre
pre priestorové informácie (NIPI).
Implementáciou technológií leteckého diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) - letecká
digitálna kamera a letecký laserový skener, obstaraných z projektu „Monitoring a výskum
lesných ekosystémov“, ktorý je financovaný zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu, ústav
rozširuje oblasť spracovania leteckých meračských snímok (LMS) a o ich priame
zabezpečenie. LMS každoročne obstaráva pre potreby vyhotovenia programov starostlivosti
o lesy (PSL). K dispozícii budú súčasne farebné a infračervené LMS spolu s údajmi leteckého
laserového skenovania. Práve kombinácia týchto najmodernejších metód získavania
prvotných údajov DPZ sa môže stať novým impulzom v oblasti špeciálnej lesníckej
interpretácie, pri vyhotovení PSL, ako aj pri ďalších činnostiach hospodárskej úpravy lesov
(HÚL).
Uvedené materiály budú slúžiť ako zdroj aktuálnych a presných geopriestorových údajov
využiteľných nielen pre lesnícke mapovanie, GIS, ale aj ako zdroj kvantitatívnych
a kvalitatívnych informácií pre všetky lesnícke zisťovania (regionálne, porastové, špeciálne)
a pre krízový manažment poškodených lesov.
Najnovšie technologické, softvérové a hardvérové vybavenie, vedomostný a personálny
potenciál vytvára predpoklady rozšírenia odboru DPZ na špecializované pracovisko, ktoré by
koordinovalo a zabezpečovalo zber a spracovanie materiálov leteckého DPZ pre MPRV SR,
ako aj ďalšie mimorezortné štátne organizácie.
NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
Ústav spolupracuje na realizácii Programového vyhlásenia vlády SR 2012-2016 v oblasti
HÚL, podľa ktorého: „vláda pripraví mechanizmy pre dobudovanie systému HÚL, vrátane
trvalého financovania vyhotovenia programov starostlivosti o lesy a prijme systémové
opatrenia v oblasti inštitucionálneho zabezpečenia týchto činností“,
Pripravuje zavedenie strategického regionálneho plánovania v HÚL prostredníctvom
regionálnych programov starostlivosti o lesy (RPSL, ako nástroja štátu na trvalo udržateľné
obhospodarovanie lesov (TUOL) vo väzbe na územné a krajinné plánovanie a programy
starostlivosti o chránené územia,
Ústav metodicky podporuje tvorbu PSL vyhotovovaného pre všetky lesné pozemky
oprávnenou odborne spôsobilou osobou, ako nástroja vlastníkov, obhospodarovateľov lesov
a štátu pre zabezpečenie TUOL. Tvorí koncepčné a strategické dokumenty v oblasti HÚL,
metód a postupov vykonávania HÚL.
Činnosť ústavu sa ďalej zameriava na verejné obstarávanie prác na vyhotovovanie PSL,
preberanie prác a kontrolu vyhotovovania PSL, spracovanie komplexných diel
a informačných vrstiev v oblasti lesníckeho typologického a pedologického mapovania.
Postupne zavádza permanentnú aktualizáciu údajov o lesoch (PAL) na rôznych
hierarchických úrovniach s využitím lesnej hospodárskej evidencie (LHE), prostriedkov DPZ
a rastových modelov pre možnosť poskytovania aktuálnych údajov v lesníckom GIS-e.
NLC – ÚHUL Zvolen chce naďalej udržať svoju pozíciu pri overovaní a zavádzaní
výsledkov výskumu a vývoja do praxe a zúčastňovať sa na riešení domácich
a medzinárodných projektov a realizácii ich výsledkov.
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3.

KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO
PLNENIE

Národné lesnícke centrum a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
uzatvorili pre rok 2012 kontrakt 1180/2011-710/MPRV SR a dodatky č. 1 a 2 k tomuto
kontraktu, na základe ktorých bol NLC pridelený príspevok vo výške 4 696 173,- €. V prípade
prekročenia rozpočtu stanoveného kontraktom na jednotlivých úlohách boli vykonané činnosti
uhradené z vlastných zdrojov NLC.

Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Rozvoj hospodárskej úpravy lesov (HÚL), tvorba
metód a postupov jej vykonávania
NLC-ÚHÚL Zvolen
Ing. Ján Bavlšík
Ing. Pavol László
2012
100,00 tis. €
114,34 tis. €

Cieľom stálej rozvojovej úlohy nevýskumného charakteru bola realizácia činností
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 MP SR č. 453/2006 Z. z. o HÚL a o ochrane
lesa.
V roku 2012 boli v rámci úlohy riešené nasledovné konkrétne aktivity s konkrétnymi
výsledkami:
- Metodika vyhotovovania projektu starostlivosti o lesný pozemok, vrátane vzorového
projektu,
- vzorový projekt na základe vyhotoveného konkrétneho projektu starostlivosti o lesný
pozemok na Mestských lesoch Kremnica,
- návrh metodiky vyhotovovania projektu starostlivosti o lesný pozemok, vrátane
vyhodnotenia a zapracovania pripomienok a odoslanie na MPRV SR na posúdenie
a schválenie,
- Metodiky, postupy a usmernenia k problematike HÚL a k vyhotovovaniu PSL,
- pracovné stretnutie k vyhotoveniu PSL – výmena skúseností pri tvorbe PSL
a prezentácia riešenia aktuálnych úloh HÚL (zisťovanie zásob, trvalo viac etážové
porasty) - 3.4.2012, Zvolen, 85 účastníkov: vyhotovovatelia PSL, ŠSLH, NLC, LESY
SR, š. p.,
- pracovné stretnutie k zisťovaniu zásob a stanovenia intenzity výchovných zásahov
v bučinách s prijatím záverov a odporúčaní pre vyhotovenie PSL - 24.5.2012, LC
VšLP Budča I. - 45 účastníkov: vyhotovovatelia PSL, obhospodarovatelia lesa (VŠLP
TU Zvolen, LESY SR, š. p.), KLÚ B. Bystrica, LF TU Zvolen (Katedra pestovania
lesa), NLC,
- zoznam aktuálnych verzií programov na vypracovanie PSL, zoznam aktuálnych
právnych predpisov, postup na uvádzanie evidenčných kódov uznaných lesných
porastov schválených ako zdroj lesného reprodukčného materiálu v PSL,
- posúdenie návrhov LESY SR, š. p., pre „Správy o doterajšom hospodárení a určení
zásad na vyhotovenie PSL“ (ďalej len „Správa o hospodárení“) objektov ProSilva ako
trvalo viac etážových porastov s predĺženou obnovnou dobou na 50 a viac rokov,
- návrh tabuľkového prehľadu do Správy o hospodárení, vyhodnotenie doterajšieho
hospodárenia „Ťažba“, aktualizácia vzoru Správy o hospodárení pre potreby
vyhotovovania PSL od r. 2013,
7
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aktualizácia údajov o spôsobe vyhotovenia PSL na internetových stránkach NLC
a Forestportal,
- doplnenie internetovej stránky NLC: Tabuľky pre topole I 214, Robusta (rastové
tabuľky, zásoba hlavného porastu, stredná hrúbka dreviny hlavného a združeného
porastu a ďalšie veličiny rastových tabuliek),
- analýza obsahu Všeobecnej časti PSL a problematiky plánovania hospodárskych
opatrení v trvalo viac etážových porastoch,
- analýza používania metód pri zisťovaní stavu lesa a návrh opatrení na presné,
spoľahlivé zisťovanie vstupných údajov a efektívne používanie metód zisťovania
zásob pri vypracovaní PSL,
- analýza metód, modelov a systémov ťažbovej úpravy lesa (zahraničná literatúra)
pre objektivizáciu kalkulácie ťažbových ukazovateľov a stanovenia a zdôvodnenia
výšky ťažieb v PSL,
- analýza možností fragmentácie porastov ich stratifikáciou podľa homogénnych častí
pre presnejšie zistenie zásoby dreva v jednotkách priestorového rozdelenia lesa
(JPRL) metódou rastových tabuliek,
- riešenie problematiky rámcového obhospodarovania a modelov pre tzv. mozaikové
porasty na pracovnom stretnutí na OZ Levice, LS Pukanec,
- analýza pre programové riešenie na porovnanie údajov pôvodného a nového PSL,
- analýza výpočtu ťažbových ukazovateľov a rozpracovanie návrhu pre vyhotovenie
programového riešenia,
- návrh automatizovaného postupu kontroly v programe LHPTAX na predchádzanie
výskytu chýb merania údajov v PSL,
- analýza a rámcová metodika výpočtu ťažbových ukazovateľov na 1. desaťročie,
- analýza a rámcová metodika výpočtu prírastkov (celkový bežný prírastok - CBP)
a výpočtu porastových zásob vzorníkovou metódou,
- Návrh metodiky plošného zavedenia diferencovaných rastových tabuliek (DRT) do praxe
HÚL:
- príprava podkladov a ich základná analýza vo väzbe na existujúci stav,
- analýza pre využitie DRT podľa zásobových úrovní v praxi HÚL,
- Interaktívny opisový zápisník pre vyhotovenie PSL,
- návrh zmien a výstupov z programu LHPTAX vo vzťahu k vyhláške MPRV SR
č.501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného
materiálu a jeho uvádzaní na trh,
- analýza, návrh, realizácia úprav programu LHPTAX vyplývajúcich z metodických
usmernení a z podnetov vyhotovovateľov PSL, resp. dotknutých subjektov,
- priebežné overovanie realizovaných úprav programu LHPTAX,
- analýza, rozpracovanie jednotlivých údajov opisového zápisníka vo väzbe na platný
informačný štandard IS LH, trieda LHP,
- Návrh transformácie DRT na údaje zásoby „združeného porastu“ v dielach HÚL a jeho
výstupoch,
- príprava podkladov (rovnice rastových tabuliek) a ich základná analýza, analýza
pre úpravu používania Rastových tabuliek hlavných drevín pre priemerné pomery
Slovenska v praxi HÚL zmenou doteraz používaného algoritmu so zásobou hlavného
porastu na algoritmus so zásobou združeného porastu,
- Aktualizácia harmonogramu obnov PSL odsúhlaseného na roky 2012-2019,
- aktualizácia Harmonogramu obnov PSL - nové lesné celky (ďalej len „novoschválené
LC“) s platnosťou PSL 2011-2020, 2012-2021, úprava výmer s predčasnou obnovou
častí území, LC resp. s predĺženou platnosťou PSL, úprava výmer lesných pozemkov
na obnovu PSL,
-
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- Účasť na konaniach a kontrolách súvisiacich s vyhotovením PSL,
- účasť na konaniach o vyhotovení PSL,
- overenie správnosti merania výšok a súvisiacich údajov PSL na LC Čebovská
Bukovina,
- kontrolný deň KLÚ Banská Bystrica - návrh opatrení zabezpečenia opravy údajov
PSL na skutočný stav,
- Stanoviská a odborné posudky,
- pripomienky, stanovisko k „Návrhu nového systému HÚL na Slovensku“,
- Odborné služby pre štátnu správu lesného hospodárstva (ďalej len „ŠS LH“),
- analýza platného štandardu rozdeľovníka náležitostí PSL, návrh nového štandardu
rozdeľovníka pre verejné obstarávanie PSL v roku 2012,
- podpora ŠS LH (KLÚ B. Bystrica, Trenčín, Košice, Prešov, Nitra, Žilina) pri vydávaní
rozhodnutí pre obnovu PSL v roku 2013 - kontrola lesných pozemkov v LC,
- príprava číselných a mapových podkladov pre verejné obstarávanie PSL v roku 2012.

Názov úlohy:

Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Komplexné zisťovanie stavu
pôsobnosti krajských lesných
v riadiacej pôsobnosti MPRV SR
NLC-ÚHÚL Zvolen
Ing. Ivor Rizman
Ing. Henrich Klescht
2012
180,00 tis. €
215,48 tis. €

lesa v územnej
úradov (KLÚ)

Cieľom riešenia stálej nevýskumnej úlohy bolo komplexné zisťovanie stavu lesa
pre potreby rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov (KZSL) podľa § 38,
ods. 2, písm. b) a § 46 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, §§
31-32 vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z. z. o HÚL a ochrane lesa.
Úloha bola realizovaná ako:
- aktualizácia údajov hospodársko-úpravníckej typizácie (HÚT) pre obnovu PSL v roku
2013 na výmere 201 800 ha,
- priebežné dopĺňanie systému modelov hospodárenia v súvislosti so zmenami po prácach
vyhotovovateľov PSL v roku 2011,
- vypracovanie modelov hospodárenia, zásad hospodárenia a výstupov KZSL do správ
o doterajšom hospodárení pre obnovu PSL v roku 2012,
- 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 grafických vrstiev lesníckej typológie a pedológie.
V roku 2012 boli v rámci úlohy riešené nasledovné konkrétne aktivity:
- dopracovanie a odovzdanie súčastí Správ o hospodárení v LC pre konania o vyhotovení
PSL na obdobie rokov 2013 – 2022 v lesných hospodárskych celkoch (ďalej len „LHC“):
Málinec, Hnúšťa, Tisovec, Bradno, Rimavské Brezovo, Klenovec, Sečovce, Ruskov,
Kecerovské Pekľany, Nálepkovo, Stará Voda, Veľaty, Slanec, Smolník, Zobor,
Topoľčianky, Žitavany, Jelenec, Bardejov, Komárov, Zborov, Beluša, Moravany, Prečín,
Dubnica, Ilava, Maríková, Lednické Rovne, Papradno, Lieskovec, Vrbové, Vsetín,
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Chtelnica a časti nasledovných VLC v príslušných LC: ŠLP TU Zvolen, Ihráč, Poltár,
Ratková, Mlynky, Mníšek n./Hnil., Štós, Krompachy, Sečovce, Ľuborča (206 800 ha),
- dopĺňanie chýbajúcich modelov hospodárenia pre obnovu PSL s platnosťou od 1.1.2012 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, Zákamenné, Jánošíkovo, Kantor,
Martinské Hole, Kýčera, Kláštor, Rudno (spolu 186 160 ha),
- príprava na vonkajšie práce KZSL, vypracovanie usmernenia pre vonkajšie práce,
odborné zaškolenie pracovníkov pred vonkajšími prácami pre konkrétne špeciálne
činnosti, odborné školenie,
- terénne preverenie a aktualizácia údajov HÚT pred obnovou PSL s platnosťou
od 1. 1. 2014 v roku 2012 - vonkajšie práce KZSL len na základe požiadaviek odborných
lesných hospodárov (ďalej len „OLH“) o zmenu kategorizácie: LHC: Poltár, Jedľové
Kostoľany, Červená skala, Polomka, Telgárt, Závadka, Beňuš, Gelnica, Margecany,
Lodina, Mníšek nad Hnilcom, Hrušov, Komárno, Nitra, Podhájska, Jedľové Kostoľany,
Skýcov, Štúrovo, Vojnice, Benkovo, Chminianska Nová Ves, Radatice, Prešov, Liptovská
Teplička, Sabinov, Ulíč, Topoľa, Zboj, Lúky pod Makytou, Liptovský Ján, Kráľova
Lehota, Malužiná, Biely Váh, Čierny Váh, Javorinka a časti nasledovných VLC
v príslušných LC: VLM Lešť, Málinec, Rimavské Brezovo, Tisovec, Smolník,
Krompachy (spolu 201 800 ha),
- prerokovanie návrhu zmien kategorizácie lesa s OLH, editácia zmien zistených v teréne,
- získavanie podkladov od iných subjektov,
- rozpracovanie častí Správ o hospodárení pre LC v LHC s platnosťou PSL od 1.1.2014,
- príprava publikovateľných vrstiev a údajov na internetovú stránku s tematikou
špecializácií KZSL,
- typologické a pedologické mapovanie, území ktoré pribudli do porastovej plochy
(prírastky lesných pozemkov na základe obnovy PSL s platnosťou od.1.1.2013)
na základe požiadaviek vyhotovovateľov PSL na LHC: Málinec, Hnúšťa, Tisovec,
Bradno, Rimavské Brezovo, Klenovec, Sečovce, Ruskov, Kecerovské Pekľany,
Nálepkovo, Stará Voda, Veľaty, Slanec, Smolník, Zobor, Topoľčianky, Žitavany, Jelenec,
Bardejov, Komárov, Zborov, Beluša, Moravany, Prečín, Dubnica, Ilava, Maríková,
Lednické Rovne, Papradno, Lieskovec, Vrbové, Vsetín, Chtelnica a časti VLC
v príslušných LC: ŠLP TU Zvolen, Ihráč, Poltár, Ratková, Mlynky, Mníšek nad Hnilcom,
Štós, Krompachy, Sečovce, Ľuborča (spolu 206 800 ha),
- dopĺňanie chýbajúcich modelov hospodárenia a náležitostí pre obnovu PSL s platnosťou
od 1.1.2013 na základe zmien HÚT vykonaných pre nasledovné LHC, alebo ich časti:
Málinec, Hnúšťa, Tisovec, Bradno, Rimavské Brezovo, Klenovec, Sečovce, Ruskov,
Kecerovské Pekľany, Nálepkovo, Stará Voda, Veľaty, Slanec, Smolník, Zobor,
Topoľčianky, Žitavany, Jelenec, Bardejov, Komárov, Zborov, Beluša, Moravany, Prečín,
Dubnica, Ilava, Maríková, Lednické Rovne, Papradno, Lieskovec, Vrbové, Vsetín,
Chtelnica a časti nasledovných VLC v príslušných LC: ŠLP TU Zvolen, Ihráč, Poltár,
Ratková, Mlynky, Mníšek nad Hnilom, Štós, Krompachy, Sečovce, Ľuborča (spolu
206 800 ha).
Výsledkom realizácie uvedených úloh sú: aktualizovaný systém rámcového plánovania
a oblastných modelov hospodárenia; aktualizovaná spojitá grafická vrstva lesníckej typológie
a pedológie a výstupy KZSL v Správach o hospodárení pre LC.
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Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Vývoj, rozvoj a správa lesníckeho informačného
systému (LIS) a poskytovanie údajov z LIS
NLC-ÚLZI Zvolen
Ing. Anna Miková
Ing. Jozef Dóczy, PhD.
2012
289,92 tis. €
293,54 tis. €

Najdôležitejšie úlohy v oblasti informatiky boli zamerané na budovanie a rozvoj
lesníckeho informačného systému (LIS) so všetkými jeho atribútmi. Ich plnenie bolo
zabezpečované v rámci realizácie jeho jednotlivých podsystémov:
Správa Informačnej banky LIS:
- Vývoj a rozvoj softvérových aplikácií pre podporu riadiacej a rozhodovacej činnosti
sekcie LHaSD MPRV SR a rozpočtových a príspevkových organizácií v jeho riadiacej
pôsobnosti (aplikácia na evidovanie obhospodarovateľov a OLH vo väzbe na JPRL,
vytvorili sa webové stránky a webové služby verejných registrov OLH,
obhospodarovateľov lesov, KLÚ, OLÚ, LC)
- Návrhy údajových modelov, ich implementácia, naplnenie a následné spracovania
informácií podľa požiadaviek interných a externých užívateľov v prostredí centrálneho
databázového servera.
Zabezpečovanie realizácie podsystémov ISLH:
- Podsystém HÚL:
- správa údajovej základne (archív a aktuálny stav) v informačnej banke (IB) LH,
- preberanie súborov údajov z komplexného zisťovania stavu lesov (KZSL) pre potreby
aktualizácie súborov dát z PSL a príprava a distribúcia požadovaných podkladov
pre vyhotovovateľov PSL,
- zabezpečovanie komunikácie s vyhotovovateľmi PSL,
- zabezpečenie podkladov do predbežných plánov platných od 1.1.2012 pre LESY SR,
š. p. B. Bystrica,
- výber a distribúcia súborov dát z novoobnovených PSL užívateľom projektov MZDY
a VYROBA, LHKE, WEBles, HA-SOFT, LOULA,
- 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,
- správa, údržba a distribúcia softvéru LHPtax pre vyhotovovateľov PSL.
- Kontroly a preberanie súborov PSL do databanky:
- zabezpečenie kontroly údajov PSL (číselných aj geopriestorových) pred odovzdaním
na schvaľovacie konanie,
- zabezpečenie kontrol súborov dát PSL (číselných a geopriestorových) po zapracovaní
pripomienok zo schvaľovania PSL,
- protokolárne prevzatie definitívnych číselných (PSL, TP) a geopriestorových
lesníckych digitálnych máp (LDM) súborov dát do IB LH.
- Súhrnné informácie:
- metodické, analytické a softvérové zabezpečenie publikácie súhrnných informácií
o lesoch SR so stavom k 31. 12. 2011 na ForestPortali,
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príprava a aktualizácia súborov údajov PSL a LHE (bilančný výkaz L144)
pre spracovanie „Súhrnných informácií stave lesov SR“ (SISL SR) a „Zelenej správy“
(ZS) so stavom k 31.12.2011,
- vyhotovenie elaborátu SISL SR so stavom k 31.12.2011.
- Podsystém LHE:
- správa údajovej základne LHE (údaje na úrovni JPRL – výkaz L 146 a agregované
údaje – výkaz L 144) v IB,
- zber, záznam, kontrola a oprava údajov z bilančných výkazov L 144 a L 146 za rok
2011,
- vývoj modulov na vedenie LHE so zabezpečením väzby na PSL v súlade s vyhláškou
č. 297/2011 Z. z. o LHE
- poskytovanie údajov LHE pre potreby vyhotoviteľov PSL, LVÚ a externých riešiteľov
projektov.
- Podsystém geografický:
- správa údajovej základne geopriestorových informácií o lesoch SR,
- priebežná kontrola a oprava LDM odovzdaných do databanky, kontrola väzby
na číselnú databázu z TP a PSL,
- harmonizácia priestorových údajov (vytvorenie súboru dát za SR so stavom
k 31.12.2011),
- 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.
Prierezové činnosti:
- spolupráca pri tvorbe metodík, usmernení, odborných štúdií,
- informačná podpora pre tvorbu znaleckých posudkov (stanovenie všeobecnej hodnoty
majetku),
- tvorba aplikačného programového vybavenia pre správu LIS (banka metód - BM)
a pre spracovanie a poskytovanie informácií rôznym subjektom v rámci LH.
Realizačné výstupy z podsystémov LIS a ich publikovanie:
- priebežné poskytovanie informácií z IB – realizačné výstupy podľa požiadaviek
užívateľov (prehľadové tabuľky, databázy, grafy, mapy…),
- priebežné poskytovanie údajov z LIS pre potreby pozemkových úprav,
- priebežné poskytovanie údajov z PSL pre potreby vedecko-výskumných a vzdelávacích
inštitúcií (výber, triedenie, agregácia údajov, spracovanie prehľadov na rôznych stupňoch
agregácie),
- spracovanie vybraných informácií z LIS podľa požiadaviek Sekcie lesného hospodárstva
a spracovania dreva MPRV SR a ostatných orgánov ŠS,
- poskytovanie informácií v prostredí Internetu,
- príprava a distribúcia súborov dát z PSL pre potreby PPA.
-

Názov úlohy:

Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Tvorba
a spracovanie
tematického
štátneho
mapového diela s tematickým obsahom lesného
hospodárstva ( TŠMD LH)
NLC-ÚLZI Zvolen
Ing. Karol Šandorfi
Ing. Milan Chlpoš
2012
285,92 tis. €
290,70 tis. €
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Ťažiskom činnosti bola tvorba, aktualizácia a vydávanie tematického štátneho mapového
diela (TŠMD) s tematickým obsahom LH. Geopriestorové informácie získavané pri činnosti
TŠMD LH tvoria rozhodujúci podklad pre tvorbu GIS LH.
V rámci plnenia úlohy boli vykonané hlavne tieto činnosti:
- vydávanie mapových podkladov, leteckých snímok a ortofotomáp pre vyhotovenie LHP
2012,
- zameranie 661 vlícovacích bodov na 25 lesných hospodárskych celkoch (LHC) pre
analytickú aerotrianguláciu,
- vyhotovenie fotogrametrických projektov na 3 664 farebných (RGB) LMS a 838
infračervených (CIR) LMS,
- vyhotovenie digitálnych pracovných ortofotomáp na 34 LHC = 1 631 RGB mapových
listov (ML) ML ŠMO 1:5 000 a 377 ML CIR,
- predvyhodnotenie lesníckej situácie na 204,7 tis. ha lesných pozemkov (LP),
dovyhodnotenie na základe 105 klasifikovaných snímok,
- 3 D mapovanie bezlesia,
- tlač provizórnych máp a kontrola výtlačkov kartografických originálov,
- porovnanie stykov hraníc medzi jednotlivými vyhotoviteľmi LHP v rámci tvorby
súvislého TŠMD,
- vyhotovenie súvislej bezošvej mapy pre tlač TŠMD LH na 197,9 tis. ha LP na katastrálnej
výmere 4 380 km2,
- tlač súvislého TŠMD LH.

Názov úlohy:

Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Výber vyhotovovateľa programu starostlivosti o lesy
(PSL) a zabezpečenie úloh verejného obstarávateľa
PSL
NLC-ÚHÚL Zvolen
Ing. Peter Szarka, Ing. Ľuboš Žabka
Ing. Pavol László
2012
2 278,82 tis. €
2 424,59 tis. €

Cieľom úlohy bola 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 MP SR č. 453/2006 Z. z. o HÚL a ochrane lesa. Úloha sa zabezpečila
prostredníctvom:
- výberu vyhotovovateľov PSL jednotnou formou verejného obstarávania pre celé územie
Slovenska pre rok 2013,
- uzatvorenia zmlúv s úspešnými uchádzačmi o vyhotovenie PSL v roku 2013 najneskôr
do 31. 12. 2012, vrátane oboznámenia vlastníka, správcu, obhospodarovateľa lesa
o výsledku výberu vyhotovovateľa PSL,
- jednotného vyhotovenia PSL pre celé územie Slovenska prostredníctvom zmlúv o dielo na
vypracovanie PSL,
- úhrady nákladov na vyhotovenie povinných súčastí PSL pre vyhotovovateľov PSL,
- dodržania platných právnych predpisov, štandardov, postupov a usmernení pri vyhotovení
PSL na celom území Slovenska.
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V roku 2012 boli v rámci úlohy riešené nasledovné konkrétne aktivity:
- príprava podkladov pre verejné obstarávanie pre PSL s platnosťou od roku 2013, úprava
návrhu Zmluvy o dielo pre vyhotovenie PSL,
- výber vyhotovovateľov PSL jednotnou formou verejného obstarávania pre celé územie
Slovenska pre rok 2013 na celkovej výmere 204 945 ha - vyhlásených 34 súťaží na 54 LC,
z toho jedna priamym zadaním, zúčastnilo sa 9 záujemcov,
- uzatvorenia zmlúv s úspešnými uchádzačmi do 31. 12. 2012.
V rámci realizácie úlohy sa ďalej vykonalo:
- odovzdanie kompletných PSL ku schvaľovaciemu konaniu na príslušné KLÚ
na všetkých 49 LC (197 873 ha) - IV. etapa podľa zmluvy o dielo na vyhotovenie PSL
platných od 1.1.2012,
- vypracovanie návrhov dodatkov k zmluvám o dielo na vyhotovenie PSL platných
od roku 2012 z dôvodu zmeny výmery LC,
- na 49 LC boli vykonané opravy a zapracované pripomienky a príslušné KLÚ vydali
schvaľovacie rozhodnutia,
- odovzdanie kompletných PSL na 49 LC jednotlivým subjektom podľa platného
rozdeľovníka, V. etapa podľa zmluvy o dielo na vyhotovenie PSL platných od roku
2012,
- odovzdanie Správ o hospodárení na príslušné KLÚ, na všetkých 55 LC (204 743 ha) I. etapa podľa zmluvy o dielo na vyhotovenie PSL platných od roku 2013: predloženie
Správy o hospodárení na príslušné KLÚ a zabezpečenie financovania I. etapy PSL,
- preberanie II. etapy PSL - 204 743 ha na 55 LC (celkový rozsah kontrol pozri pri
čiastkovej úlohe č. 10/17 Kontrola prác na vyhotovení PSL),
- zabezpečenie odovzdania návrhov PSL na príslušné KLÚ na 52 LC do 15.12.2012 –
na 3 LC (Lesy Bardejov, Mestské lesy Bardejov, LC Zvyšok LHC Slanec, Ruskov) sa
vykonávajú opravy PSL pred odovzdaním návrhu PSL na KLÚ - III. etapa podľa
zmluvy o dielo na vyhotovenie PSL platných od roku 2013,
- usmernenia vyhotovovateľov PSL: zabezpečenie systematického vonkajšieho
aj kancelárskeho usmerňovania vyhotovovateľov PSL 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,
- sledovanie dodržiavania podmienok, povinností a ustanovení v uzavretých zmluvách
o vyhotovení PSL, dotýkajúcich sa metód vyhotovenia PSL, vykonávania kontrol
dodržiavania metód zisťovania stavu lesa a návrhov plánov hospodárskych opatrení
v súlade s platnými legislatívnymi predpismi a schváleným IS HÚL,
- odborná pomoc a spolupráca pri tvorbe usmernení k vyhotoveniu PSL, Forestportal,
návrhov riešenia aktuálnych problémov tvorby softvéru pre vyhotovenie PSL, podpore
pri tvorbe a aktualizácii metodík, postupov a usmernení pre komplexné zabezpečenie
vyhotovenia PSL v súlade s platnými legislatívnymi normami a prijatými štandardami,
- kontrola správnosti a komplexnosti predkladaných faktúr od jednotlivých
vyhotovovateľov PSL.

Názov úlohy:

Letecký monitoring lesov ohrozených požiarmi
a práce súvisiace so zabezpečením monitoringu lesov
ohrozených požiarmi
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Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

NLC-LVÚ Zvolen
Ing. Milan Lalkovič
Ing. Henrich Klescht.
2012
100,00 tis. €
102,80 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 (ďalej
len „LPS“) – Nitra, Lučenec a Košice. Používané boli 3 lietadlá typu Cessna.
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.
Indexy požiarneho nebezpečenstva v lesoch sú založené na báze modelu pre určenie
pôdno-klimatického indexu sucha. Klasifikácia stanovuje päť stupňov požiarneho
nebezpečenstva lesov: 1. Veľmi nízke; 2. Nízke; 3. Stredné; 4. Vysoké; 5. Veľmi vysoké.
Lokalizácia nekontrolovaných požiarov sa realizovala v úzkej súčinnosti s jednotkami
Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). To znamená, že pokiaľ pilot identifikoval
nekontrolovaný požiar, oznámil to prostredníctvom vysielačky príslušnému dispečingu HaZZ.
Uviedol plochu, intenzitu, smer a druh požiaru, lokalitu, polohu podľa GPS a prípadne aj
podrobnejšiu lokalizáciu podľa obcí, význačných terénnych alebo iných identifikátorov.
V odôvodnených prípadoch mohli piloti kooperovať pri navádzaní hasičov na miesto požiaru
zo vzduchu, čo výrazne skracuje reakčnú dobu zásahu. Uvedená činnosť nebola v roku 2012
evidovaná.
Letecký monitoring sa realizoval v období od 26.4.2012 do 13.8.2012, tzn. 110 dní.
Z tohto počtu bolo 62 letových dní a 48 bezletových dní. Nelietalo sa kvôli zlým
poveternostným podmienkam, alebo na základe nízkeho stupňa ohrozenia vyplývajúceho
z požiarnych indexov SHMÚ. Celkovo sa nalietalo 400 hodín. Výsledkom leteckého
monitoringu bola identifikácia 210 kontrolovaných ohnísk a 24 nekontrolovaných – spolu 234
ohnísk.
Letecký monitoring prebiehal bez závažnejších nedostatkov. Väčšina letov bola
realizovaná v popoludňajších hodinách. O priebehu, trasách a kontaktných osobách pre výkon
LPM boli informovaní zodpovední pracovníci štátnych lesov SR. Likvidácia
nekontrolovaných ohnísk v tejto sezóne nevyžadovala ich spoluprácu.

Názov úlohy:

Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Posilňovanie
environmentálnej,
sociálnej
a ekonomickej udržateľnosti lesníctva (Výskumný
zámer)
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.,
doc. RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.
Ing. Ivan Wolf, CSc.
2010-2014
212,50 tis. €
213,89 tis. €
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V roku 2009 NLC-LVÚ Zvolen predložil výskumný zámer na roky 2010-2014 v zmysle
zásad Nového modelu financovania vedy v rezorte MP SR na poradu ministra.
Podstatou systému inštitucionálneho financovania organizácií je zabezpečenie finančných
prostriedkov na krytie nákladov na prevádzku organizácie v rámci výskumu a vývoja, pričom
pokrýva časť nákladov na mzdy a odvody kmeňových pracovníkov a nevyhnutného
obslužného personálu, náklady na energie, prevádzku a údržbu a spravovanie majetku štátu
spravovaného danou príspevkovou organizáciou. Zároveň organizácia podávaním projektov
na základe výziev Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV), rámcových programov
EÚ, Operačného programu „Výskum a vývoj“ (ASFEU), iných grantových programov,
respektíve výskumom pre súkromný sektor získava finančné prostriedky na úhradu zvyšných
nákladov súvisiacich s výskumom.
Hlavným cieľom tejto formy financovania výskumu je výrazne zlepšiť postavenie
v konkurenčnom prostredí, zvýšiť tlak na kvalitu výstupov a podporiť kvalitných výskumných
pracovníkov. Navrhovaný výskumný je v plnom súlade s výskumným zameraním NLC-LVÚ
Zvolen v zmysle zriaďovacej listiny a organizačného poriadku. Zároveň zohľadňuje hlavné
trendy v európskom lesníckom výskume definované najmä prostredníctvom 7. rámcového
programu EÚ pre vedu a výskum, Technologickej platformy lesníckeho sektora, ale odráža aj
požiadavky domáceho prostredia sformulované v Národnom lesníckom programe SR (NLP),
ako základnom lesnícko-politickom dokumente. Je v súlade aj s celosvetovým trendom tzv.
adaptívneho manažmentu obnoviteľných zdrojov, ktorý sa uplatňuje vo vyspelých
ekonomikách. Jeho základnou myšlienkou je skĺbenie vedeckého skúmania a skúseností
praxe, pre potreby strategického rozhodovania.
Výskumný zámer NLC-LVÚ Zvolen sa skladá z piatich špecifických cieľov:
- Ekonomická životaschopnosť lesného hospodárstva.
- Integrovaná ochrana lesa s dôrazom na smrečiny.
- Ekologická stabilita lesných ekosystémov.
- Environmentálne priaznivé a ekonomicky efektívne obhospodarovanie lesa.
- Inventarizácia, monitoring a hospodárska úprava lesa.
Ako súčasť riešenia NLC-LVÚ Zvolen vypracováva návrhy projektov zameraných
na témy korešpondujúce s náplňou Výskumného zámeru, resp. inými spôsobmi vytvára
podmienky pre zabezpečenie komplexného a systematického výskumu v uvedených
oblastiach. Riešenie všetkých výskumných úloh (kontraktové úlohy, projekty APVV
a ASFEU, medzinárodné projekty) na NLC-LVÚ Zvolen v roku 2012 bolo v plnom súlade
so schváleným výskumným zámerom. Okrem toho sa výskumní pracovníci NLC-LVÚ Zvolen
v roku 2012 uchádzali o finančnú podporu vo väčšom počte zverejnených výziev.
Z najvýznamnejších uvádzame:
- v rámci výzvy SOUTH EAST EUROPE (január 2012) bol podaný projekt Sustainable
Networks for the energetic use of lignucellulosic biomass in South East Europe
(FOROPA); Rozpočet NLC-LVÚ: 86 414 Eur,
- v rámci výzvy Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Slovensko-Ukrajina (január
2012) bol podaný projekt: Systémy optimálneho lesného manažmentu pre zlepšenie
hydrických funkcií lesa a zníženie povodňového potenciálu v povodí rieky Bodrog
(HYDROFOR); Rozpočet NLC-LVÚ: 168 595 Eur,
- v rámci výzvy 7. rámcového programu (Regióny znalostí, február 2012) bol podaný
projekt: Regions of Knowledge for eco-efficient novel bio-based products from forest
resources (RoK-BIO); Rozpočet NLC-LVÚ: 125 000 Eur,
- v rámci výzvy 7. rámcového programu ERANET (február 2012) bol Ministerstvom
pôdohospodárstva – Lesnícka sekcia v spolupráci s NLC-LVÚ Zvolen podaný projekt:
Innovation in the forest-based sector for increasing resources efficiencyand tackling
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climate change with competitive customersolutions – ERANET + WoodWisdomNet+; Rozpočet MPRV: 5 000 Eur,
v rámci výzvy APVV (apríl 2012) bol podaný projekt: Medzivládna vedeckotechnická spolupráca Slovensko-Rumunsko; Rozpočet NLC-LVÚ: 4 144 Eur,
v rámci výzvy INTELLIGENT ENERGY (máj 2012) bol podaný projekt: Boosting
bioenergy investments by sustainable wood fuel supplychains (BioBoost); Rozpočet
NLC-LVÚ: 157 000 Eur,
v rámci výzvy LIFE + (september 2012) bol podaný projekt: Life under Fire;
Rozpočet NLC-LVÚ: 125 000 Eur,
v rámci výzvy 7. rámcového programu (november 2012) bol podaný projekt: Science
Based Remote Sensing Services to Support Sustainable Forest Management
in Carpathian Mountains (CARPATH-FOREST); Rozpočet NLC-LVÚ: 158 934 Eur,
v rámci výzvy 7. rámcového programu (december 2012) bol podaný projekt: Resource
Efficient Technologies for Biomaterials Drying (RESEFDRY); Rozpočet NLC-LVÚ:
200 000 Eur,
v rámci výzvy Poľsko-Nórskeho výskumného programu v spolupráci s ITP Poľsko bol
podaný projekt: Environmentaland Agricultural spatial Basis for production formation
energy sector at local and national level; Rozpočet NLC-LVÚ: 10 000 Eur,
v rámci Všeobecnej výzvy APVV 2012 s uzávierkou 21.1.2013 boli v rámci riešenia
výskumného zámeru v roku 2012 pripravované nasledujúce projekty:
Zodpovedný riešiteľ
Mgr. Ivan Barka, PhD.
Ing. Michal Bošeľa, PhD.
Ing. Jozef Capuliak, PhD.
Ing. Jozef Capuliak, PhD.
Prof. Ing. Vladimír Čaboun,
CSc.
Prof. Ing. Vladimír Čaboun,
CSc.
Ing. Slavomír Finďo, CSc.
Ing. Andrej Gubka, PhD.

Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Ing. Martin Kamenský, CSc.
Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.
Ing. Ladislav Kulla, PhD.
Ing. Andrej Kunca, PhD.
Ing. Roman Longauer, CSc.
Ing. Roman Longauer, CSc.

Názov projektu
Nové poznatky a inovácia metód výskumu štruktúry, diverzity a
stability horských lesov
Dopad recentnej klimatickej zmeny na rast smreka, jedle a buka v
lesných ekosystémoch Západných Karpát
Diagnostika vodného režimu pôd s vysokým obsahom skeletu a s
organickými pokryvkovými horizontami
Vplyv lesa na vodný režim malých povodí
Dlhodobé zmeny primárnej produkcie lesných
alpských
ekosystémov a ich príčiny
Výskum a využitie vnútroekosystémových vzťahov pri ekologickej
stabilite a plnení funkcií lesov v krajine.
Vývoj metód identifikácie migračných koridorov zveri cez cestné
komunikácie
Možnosti zníženia škôd v porastoch zakladaných na kalamitných
holinách hmyzími škodcami rodov Hylobius a Hylastes a hubami
rodov Heterobasidion a Armillaria
Webgisové riešenie evidencie hospodárskej činnosti a kalamít v
lesoch Slovenska
Moderné infornačné technológie pre podporu chovu včiel
Kedy a kde konať nekonaním: Štruktúra a vývoj ekosystémov Tatier
pri rôznych modeloch manažmentu
Rekonštrukcie smrečín na štruktúrne bohaté lesy a ich ekonomické
zhodnotenie
Výskum efektívnosti outsourcingu lesníckych služieb
Inovatívne metódy hospodárskej úpravy prírode blízkych lesov
Výskum vplyvu disturbančných faktorov na dlhodobý vývoj
zdravotného stavu lesov Slovenska
Výskum ekologického a ekonomického využitia rýchlorastúcich
drevín
Adaptívny potenciál lesných drevín v kontexte klimatických zmien
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Ing. Valéria Longauerová, PhD.
Ing. František Máliš, PhD.
Ing. Milan Oravec, CSc.
Ing. Jozef Pajtík
Ing. Hana Pavlendová, PhD.
doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc.

Chalara fraxinea a chradnutie jaseňa
Vplyv antropogénnej eutrofizácie prostredia na druhovú diverzitu
opadavých lesov temperátnej zóny
Výskum potenciálu drevnej biomasy na energetické využitie
Matematické modely alokácie biomasy v mladých lesných porastoch
vybraných listnatých druhov drevín
Mapovanie fytotoxických ozónových dávok v lesnom prostredí
Vysokých Tatier (MapFOD)
Vplyv antropických aktivít na vývoj ekologických podmienok a
fytometrických charakteristík vo vybraných lesných ekosystémoch

Ing. Marián Radocha, CSc.

Výskum uplatnenia harvestorov na Slovensku a v zahraničí
z hľadiska environmentálnych, ekonomických, legislatívnych,
technických a technologických predpokladov

Ing. Ivan Sačkov, PhD.

Vývoj nových metód získavania údajov o stave a vývoji lesa
s využitím progresívnych biometrických postupov a technológií
diaľkového prieskumu Zeme

Ing. Marián Slamka, PhD.

Výskum využívania dreva ako obnoviteľnej suroviny v kontexte
zelenej ekonomiky
Výskum vplyvu lesných ciest na povrchový odtok
Vplyv zimnej údržby ciest na lesy
Výskum metód regulovania početnosti lesnícky významných
inváznych druhov

Ing. Matej Schwarz
RNDr. Slávka Tóthová, PhD.
Ing. Jozef Vakula PhD.

Názov projektu:

Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Výskum efektívneho využívania environmentálneho,
ekonomického
a sociálneho
potenciálu
lesov
na Slovensku (EPOL)
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Ing. Jozef Dóczy, PhD.
2010 – 2012
212,50 tis. €
218,61 tis. €

Na základe výsledkov realizovaného výskumu sa vypracovalo niekoľko realizačných
výstupov. Riešiteľské pracovisko publikovalo osem výstupov na svojej internetovej stránke
http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/lvu/vyskum.aspx.
Uvádzame
nasledovný
prehľad
pripravených a publikovaných výstupov a adresy ich elektronického umiestnenia:
- Návrh zásad rekonštrukcií smrekových porastov vrátane návrhu praktických postupov
zabezpečenia procesu reprodukcie lesa: http://www.nlcsk.sk/download/epol/EPOL1.pdf.
- Postupy intenzifikácie produkcie drevnej biomasy na energetické účely:
http://www.nlcsk.sk/download/epol/EPOL2.pdf.
- Regionalizácia územia SR na základe očakávanej intenzity klimatických zmien
a zraniteľnosti lesných ekosystémov: http://www.nlcsk.sk/download/epol/EPOL3.pdf.
- Návrh opatrení na zmierňovanie vplyvu abiotických činiteľov ako aj návrh preventívnych
a ekologicky orientovaných supresívnych opatrení regulujúcich vplyv biotických
škodlivých činiteľov na lesné ekosystémy (Nové metódy ochrany lesa):
http://www.nlcsk.sk/download/epol/EPOL4.pdf.
- Návrh opatrení, nástrojov, postupov a metód na sledovanie, hodnotenie a ovplyvňovanie
konkurencieschopnosti a ekonomickej životaschopnosti lesných podnikov a lesníctva:
http://www.nlcsk.sk/download/epol/EPOL5.pdf.
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Návrh systému a pracovných postupov integrovanej inventarizácie lesa v dvoch
variantoch: http://www.nlcsk.sk/download/epol/EPOL6.pdf.
- Návrh
inovovaného
systému
rámcového
plánovania
HÚL:
http://www.nlcsk.sk/download/epol/EPOL7.pdf.
- Správa pre š. p. LESY SR:
- Návrh technologických postupov rekonštrukcie porastov v meniacich sa ekologických
podmienkach vo vybraných lesných celkoch OZ Liptovský Hrádok:
http://www.nlcsk.sk/download/epol/EPOL8a.pdf.
- Analýza hustoty a parametrov lesnej cestnej siete v chránených územiach pre
zabezpečenie
ekologického
obhospodarovania
lesov:
http://www.nlcsk.sk/download/epol/EPOL8b.pdf.
Riešenie úlohy bolo ukončené 31. 12. 2012.

-

Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Medzinárodná spolupráca a úlohy vyplývajúce
členstva v medzinárodných organizáciách
NLC-LVÚ Zvolen
Ing. Ingrid Kriššáková
Ing. Boris Greguška, PhD.
2012
28,35 tis. €
28,36 tis. €

Cieľom úlohy bolo zabezpečovanie určených úloh rezortu pôdohospodárstva, časť lesné
hospodárstvo v oblasti medzinárodných aktivít a medzinárodnej spolupráce s osobitným
zameraním na úlohy vyplývajúce z členstva v Európskej únii a úloh viazaných k ťažiskovým
medzinárodným inštitúciám, či aktivitám ako sú Forest Europe (MCPFE), FAO, EHK OSN,
OECD, UNFF, Európska komisia, GFRA, EUROSTAT, EFI, COST, IUFRO, EUFORGEN,
EPPO a ďalšie. V rámci realizácie úlohy sa zabezpečilo:
- Zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodných lesníckych procesoch,
organizáciách a ich komisiách, výboroch a pracovných skupinách.
- Implementácia záverov z medzinárodného dialógu o lesníckej politike v podmienkach
Slovenska a priestore EÚ.
- Vypracovanie medzinárodných dotazníkov, formulárov a národných správ (súbor
dotazníkov (JFSQ, TC1 a 2 a národná správa o produkcii drevných a nedrevných
produktov, v lesnom hospodárstve a drevospracujúcom priemysle, obchode s nimi;
podklady pre EHK OSN a EUROSTAT; národná správa a dotazník ku globálnemu
hodnoteniu lesných zdrojov), účasť národného korešpondenta SR pre FRA 2015
na príprave a pripomienkovaní medzinárodného dotazníka FAO a EHK OSN pre GFRA,
t.j. Spoločného dotazníka pre lesné zdroje – Collaborative Forest Resources Questionnaire
(CFRQ).
- Správa FAO o globálnych lesných genetických zdrojoch – národná správa
(http://www.fao.org/forestry/fgr/64582/en/).
- Zabezpečenie úloh, súvisiacich s členstvom SR v EÚ, OECD a medzivládnom programe
EUFORGEN:
- pracovná skupina pre lesný reprodukčný materiál (PS pre LRM) Stáleho výboru EK
pre množiteľský materiál v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve,
- schéma OECD pre certifikáciu lesného reprodukčného materiálu v medzinárodnom
obchode,
- Európsky program pre lesné genetické zdroje EUFORGEN.
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Zabezpečenie členstva v European and Mediterranean Plant Protection Organization
(EPPO) a prác s tým súvisiacich.
Účasť SR na spoločnej konferencii Medzinárodného zväzu lesníckych výskumných
ústavov IUFRO „Biologické reakcie lesov ku klimatickej zmene a znečisteniu ovzdušia“,
kde má SR zastúpenie na úrovni zástupcu koordinátora pracovnej skupiny, organizačné
zabezpečenie medzinárodnej finálnej konferencie IN2WOOD (Vysoké Tatry, máj 2012),
prepojenie medzinárodných iniciatív lesnícko-drevárskych klastrov na USA.
Predloženie troch nových návrhov zapojenia sa NLC-LVÚ do akcií FP1201, FP1103,
FP1202 Národnému koordinátorovi COST.
Príprava „štandardov“ pre Panel on Quarantine Pests for Forestry o Anoplophora
glabripennis a Anoplophora chinensis.
Príprava podkladov na rokovanie riadiaceho výboru a pracovných skupín pôsobiacich
v rámci COST Action FP1002 PERMIT, (Antalya, Turecko, september 2012).
Príprava podkladov na výročnú konferenciu EFI (Istanbul, Turecko, október 2012),
Účasť na Zasadnutí národných koordinátorov Európskeho programu pre lesné genetické
zdroje EUFORGEN (26.-29.11. 2012), náklady hradil koordinátor Bioversity International
z členského príspevku SR.

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

Vypracovanie súhrnných podkladov pre Zelenú
správu
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Ing. Pavel Toma
2012
10,13 tis. €
9,78 tis. €
9,78 tis. €

Hlavným cieľom bolo zabezpečenie a sumarizácia textových, grafických a tabuľkových
vstupných údajov o lesnom hospodárstve za rok 2011. Podklady boli predložené v rámci
jednotlivých kapitol podľa schválenej osnovy v nasledovnej štruktúre:
- Všeobecná charakteristika stavu lesov a lesníctva na Slovensku – stručné zhrnutie
najdôležitejších ukazovateľov lesného hospodárstva za rok 2011
- Rámcové makroekonomické podmienky v SR a postavenie lesného hospodárstva
v národnom hospodárstve SR – vybrané ukazovatele
- Vybrané ukazovatele stavu lesa v časovom rade (výmera lesných pozemkov, výmera
porastovej pôdy)
- Štruktúra lesov, drevinová, veková a priestorová skladba
- Zásoba dreva a uhlíka v lesoch; mŕtve drevo, humus, zásoba uhlíka v lesoch v pôde,
- Škodlivé činitele, vykonané ochranné opatrenia a zdravotný stav lesov, faktory
ovplyvňujúce stav a vývoj lesov; abiotické a biotické škodlivé činitele a vykonané
opatrenia; antropogénne škodlivé činitele a vykonané opatrenia – imisie, lesné požiare;
zdravotný stav lesov
- Vyhodnotenie programu propagačno-výchovnej činnosti zameranej na prevenciu
pred vznikom lesných požiarov
- Kategorizácia lesov, využívanie funkcií lesov, výmera a význam týchto lesov
- Genofond a reprodukčný materiál; lesnícka semenárska kontrola; zdroje lesného
materiálu, lesné semenárstvo, lesné škôlky, reprodukcia sadeníc
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Pestovanie lesov (obnova lesných porastov, starostlivosť o mladé lesné porasty, prečistky,
prebierky, hospodárske spôsoby)
Ťažbová činnosť (ťažba dreva, ťažbové možnosti, sprístupňovanie lesov dopravnou
sieťou)
Certifikácia trvalo udržateľného lesného hospodárstva (certifikácia podľa PEFC, FSC,
lesnícka normalizácia)
Dodávky dreva (podľa sortimentov surového dreva v členení na tuzemsko a vývoz,
celkový objem dodávok dreva pre domáci a zahraničný trh, štruktúra dodávok sortimentov
dreva, negatíva vývozu a dovozu dreva, vlastná spotreba
Ekonomika lesného hospodárstva (1) tržby a výnosy, zhodnotenie tržieb a výnosov podľa
druhu vlastníctva, podpora lesného hospodárstva z verejných zdrojov, náklady lesného
hospodárstva; 2) hospodársky výsledok, vplyvy na tvorbu hospodárskeho výsledku,
investičný rozvoj, dane, odvody, pokuty, náhrady škody, náhrady za obmedzenie
vlastníckych práv; 3) pracovná sila v lesnom hospodárstve, úrazovosť, práceneschopnosť,
štruktúra zamestnancov v lesnom hospodárstve)
Vlastníctvo a obhospodarovanie lesov, štruktúra vlastníctva lesov, subjekty hospodáriace
a podnikajúce v lesoch
Práca s verejnosťou a lesná pedagogika, lesnícke školstvo
Spracovanie dreva (objem spracovania dreva v jednotlivých odvetviach, ekonomické
ukazovatele v drevospracujúcom priemysle, odbyt dreva)
Využitie dreva na energetické účely, energetické porasty a ostatné energetické zdroje,
produkcia biomasy na lesnej pôde, palivová dendromasa – jej využitie, výroba štiepok,
prevádzky využívajúce drevnú biomasy, vývoj využitia dendromasy)
Ochrana prírody a krajiny v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, líniové stavby,
poľovníctvo.

Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Legislatívny zámer nového zákona o lesoch
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Ing. Pavol László
2012
27,00 tis. €
27,16 tis. €

V rámci čiastkovej úlohy sa vypracoval návrh legislatívneho zámeru nového zákona
o lesoch. Pri jeho vypracovaní sa uskutočnili tieto samostatné úlohy:
- Analýza vývoja právnej úpravy lesného hospodárstva na Slovensku
- Analýza súčasnej právnej úpravy lesného hospodárstva na Slovensku, zhodnotenie jej
uplatňovania a dosahov
- Analýza súčasnej právnej úpravy lesného hospodárstva v lesnícky vyspelých krajinách
- Zhrnutie požiadaviek na lesy a lesníctvo (so zameraním na právnu úpravu lesného
hospodárstva) vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z členstva v Európskej únii, OECD,
OSN a ďalších medzinárodných záväzkov
- Definovanie jednotlivých oblastí novej právnej úpravy lesného hospodárstva
- Vypracovanie prvej verzie návrhu jednotlivých oblastí legislatívneho zámeru, podľa
potreby aj s variantnými riešeniami
- Zabezpečenie verejnej diskusie (vrátane diskusného fóra na webovom sídle)
k požiadavkám nárokových skupín na lesy a lesníctvo so zameraním na jednotlivé oblasti
novej právnej úpravy lesného hospodárstva
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Spracoval sa prehľad predložených pripomienok
Vypracovanie návrhu legislatívneho zámeru s variantnými riešeniami a doložkou vplyvov
spolu so všetkými ostatnými náležitosťami v zmysle legislatívnych pravidiel vlády
Slovenskej republiky.

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

Systém integrovaných environmentálnych
a ekonomických účtov pre lesy (IEEAF)
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.
Ing. Boris Greguška, PhD.
2012
14,85 tis. €
13,67 tis. €
13,67 tis. €

V rámci čiastkovej úlohy sa v roku 2012 riešili tieto konkrétne úlohy:
- Vypracoval sa systém integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy
s údajmi za rok 2011 v rámci plnenia medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.
Výsledky IEEAF za rok 2010 sa po schválení vo vedení MPRV SR zaslali do Eurostatu,
- Spracovali sa podklady do národného účtovníctva za rok 2010 pre Štatistický úrad SR,
- zozbierali sa vstupné údaje zo štatistických výkazov pre potreby integrovaných
ekologických a ekonomických účtov pre lesy (IEEAF) za rok 2011,
- Overila sa správnosť výberového súboru za neštátny sektor a zostavili sa jednotlivé účty
podľa metodiky integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy za rok
2011 v bežných cenách a stálych cenách roku 1995,
- Na záver sa vypracovala správa o riešení systému IEEAF v roku 2012, ktorá bola zaslaná
na poradu vedenia MPRV SR a vypracoval sa návrh úpravy metodiky štatistických
zisťovaní vykonávaných MPRV SR v oblasti lesného hospodárstva a spracovania dreva
s cieľom zvýšenia kvality získavaných vstupných údajov.

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

Revízia STN 48 2410
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Anna Túčeková, PhD.
Ing. Henrich Klescht
2012
3,31 tis. €
2,26 tis. €
2,26 tis. €

Cieľom čiastkovej úlohy „Revízia STN 48 2410“ bolo vypracovať revíziu normy STN 48
2410 Pestovanie lesov (po zmene čísla norma STN 48 2210). Zalesňovanie a starostlivosť
o kultúry a mladiny. V rámci riešenia úlohy sa vykonali tieto činnosti:
- V prvej etape sa pripravil 1. návrh STN a prebehlo 1. pripomienkové konanie.
- Pripomienky účastníkov sa zapracovali do 2. návrhu STN a upravená verzia normy sa
odoslala na MPRV SR
- Vypracoval sa konečný návrh normy, ktorý sa odoslal na jazykovú a terminologickú
úpravu (5. 12. 2012) v zmysle Metodických pokynov pre normalizáciu na SÚTN.
Požadované jazykové a terminologické úpravy sa zapracovali do normy a jej záverečná
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verzia sa odoslala na Slovenský ústav technickej normalizácie na realizáciu spolu
so záverečnou správou, vyžiadanou SÚTN.
Na záver sa realizovala autorská korektúra a upravená konečná verzia STN 48 2210
„Pestovanie lesov. Zakladanie lesa a starostlivosť o kultúry a mladiny“ sa odovzdala
na SÚTN do tlače (8. 2. 2013). Očakávaný termín vydania STN 48 2210 je apríl 2013.

Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Národný program využitia potenciálu dreva SR
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Ing. Igor Mrva
2012
20,05 tis. €
20,86 tis. €

Vypracoval sa strategický, koncepčný a plánovací dokument „Národný program využitia
potenciálu dreva Slovenskej republiky“ zameraný na dosiahnutie pokroku v lesníckodrevárskom komplexe Slovenska. Pri jeho vypracovaní sa spracovali tieto samostatné úlohy:
- Analýza vnútorných a vonkajších východísk (strategických a koncepčných dokumentov
a právnych predpisov prijatých v SR, ktoré majú vplyv na aktivity v lesnom hospodárstve,
rôznych oblastiach spracovania a využitia dreva, ochrane životné prostredia a ďalších
súvisiacich oblastiach napr. rozvoj vidieka, ako aj dokumentov prijatých na úrovni EU,
iných medzinárodných organizácií, z ktorých vyplývajú záväzky pre SR v oblastiach
produkcie, spracovania a využitia dreva, životného prostredia, energetiky a pod.)
- Analýza súčasnej právnej úpravy v oblasti drevárskeho priemyslu v SR a vybraných
štátoch EÚ so zameraním na využívanie vedľajších produktov drevárskej prvovýroby
pri výrobe ďalších výrobkov
- Komplexná analýza súčasného stavu: Vplyvy na lesné hospodárstvo (produkčné
schopnosti lesov, ekonomika a environmentálne aspekty; Ťažba, dodávky a obchod
s drevom, cenová politika (ťažba dreva, dodávky dreva a produkcia biomasy
na energetické využitie; obchod s drevom a cenová politika)
- Predpokladaný vývoj v lesnom hospodárstve (ťažbové možnosti, druhová a sortimentová
štruktúra, trh s drevom, cenové relácie)
- Naformulovanie cieľov a opatrení národného programu využitia potenciálu dreva v SR
- Dopracovanie návrhu národného programu a jeho postúpenie koordinátorom úlohy
za MPRV SR na pripomienkové a schvaľovacie konania a zabezpečenie ďalších prác
podľa konkrétnych usmernení koordinátora; najmä úlohy a požiadavky vyplývajúce
z procesu pripomienkových a schvaľovacích konaní.

Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Koordinácia lesnej pedagogiky
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Ľudmila Marušáková, PhD.
2012
29,00 tis. €
30,58 tis. €

V rámci riešenia úlohy sa v roku 2012 zabezpečila:
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Akreditácia vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania - kurzu lesnej pedagogiky
na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – číslo akreditácie
POA: 2257/2012/19/1.
Prevádzkovanie webového portálu www.lesnapedagogika.sk, aktualizácia informácií
o realizovaných projektoch – vkladanie propozícií, prezentácií a fotodokumentácie,
aktualizácia evidencie lesných pedagógov, úprava log partnerov.
Praktická implementácia lesnej pedagogiky pre vybrané školy vo Zvolene a okolí.
Konzultačná činnosť pre lesných pedagógov pri tvorbe programov lesných vychádzok
a akcií lesnej pedagogiky.
Kontinuálne vzdelávanie lesných pedagógov – príprava programu, voľba lektorov, tvorba
pozvánok na štandardné a nadstavbové kurzy lesnej pedagogiky. Uskutočnil sa pracovný
metodický seminár pre lesných pedagógov, ktorého sa zúčastnilo 75 osôb v rozsahu
16 hodín.
Tvorba a realizácia vzdelávacích projektov pre žiakov a študentov základných a stredných
škôl s názvom „Les ukrytý v knihe“ a „Krok za krokom smerom k lesu“.

Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Koordinácia práce s verejnosťou v lesníctve
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Ľudmila Marušáková, PhD.
2012
44,99 tis. €
47,02 tis. €

V rámci riešenia úlohy sa v roku 2012 zabezpečilo:
- Vypracovanie a tlač dokumentu: „Lesy pre ľudí – lesníctvo v prospech spoločnosti“
zameraného na prezentáciu významu lesov a prínosy lesníckeho sektora pre spoločnosť
s dôrazom na poskytovanie verejnoprospešných služieb lesného hospodárstva. Dokument
bol vytlačený plnofarebne vo formáte A4 v náklade 250 ks.
- Manažment a koordinácia celoslovenského projektu Lesnícke dni 2012, v rámci ktorého
sa uskutočnili: medializácia projektu, materiálno-technické zabezpečenie slávnostného
otvorenia a ďalších podujatí v regiónoch, kordinácia partnerov počas realizácie projektu,
rokovania s lesníckymi organizáciami ohľadne programu Lesníckych dní, rokovania
s reklamnou agentúrou a ďalšími dodávateľmi služieb.
- Prevádzka webovej prezentácie www.lesnickedni.sk, s dennou aktualizáciou počas
realizácie projektu.
- Medializácia projektu Lesnícke dni 2012 – tvorba videopozvánky, komunikácia
s mediálnymi partnermi, tvorba tlačových správ, medializácia prostredníctvom sociálnych
sietí a webových spravodajských portálov.

Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Ochrana genetických zdrojov jedle bielej
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Dagmar Bednárová, PhD.
Ing. Tibor Jančok
2012
3,03 tis. €
3,03 tis. €
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Cieľom riešenia čiastkovej úlohy bolo vyhľadanie genetických zdrojov jedle bielej
vhodných na založenie semenných porastov a vypracovanie návrhov na založenie semenných
porastov. V zmysle špecifikácie prác, vecného a časového harmonogramu riešenia úlohy sa:
- vytypovali potencionálne genetické zdroje čiastkových populácii jedle bielej fenotypovej
kategórie A prispôsobených miestnym podmienkam v lesných oblastiach od Javorníkov
po Východné Beskydy v 5. a 6. lesnom vegetačnom stupni (január – marec),
- vykonala terénna obhliadka vytypovaných genetických zdrojov jedle bielej a presné
určenie vhodných zdrojov lesného reprodukčného materiálu jedle bielej s prihliadnutím
na možnosti využitia prirodzeného zmladenia ako základu na založenie semenných
porastov (apríl – október 2012),
- navrhli lokality vhodné na založenie semenných porastov (november 2012),
- vypracovali projekty na založenie 10 – 12 semenných porastov (november – december
2012).
Výsledkom riešenia bude zriadenie semenných porastov a génových základní. Pracovný
elaborát o ochrane genetických zdrojov jedle bielej bol predložený v tlačenej forme i na CD
MPRV SR.

Názov úlohy:

Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Projekt archívu klonov pôvodného genotypu smreka
obyčajného mimoriadnej biologickej kvality z regiónu
Spiš
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Dagmar Bednárová, PhD.
Ing. Tibor Jančok
2012
2,03 tis. €
2,03 tis. €

Cieľom riešenia úlohy bolo vypracovanie projektu na založenie archívu klonov smreka
obyčajného z oblasti Spiša slúžiaceho na zachovanie pôvodného genotypu jedincov
mimoriadnej biologickej kvality. Podľa špecifikácie prác, vecného a časového harmonogramu
riešenia úlohy sa vykonali:
- opis lokalít lesnej oblasti 42 A, B, C (Levočské vrchy, Bachureň, Spišská Magura,
Ždiarska brázda) s určením výskytu výberových stromov smreka obyčajného
v 6. vegetačnom stupni (január – marec 2012),
- charakteristika výberových stromov smreka obyčajného uznaných s dôrazom
na odolnostný potenciál voči pôsobeniu škodlivých činiteľov (apríl – máj 2012),
- návrh lokality vhodnej na založenie archívu klonov za účelom zachovania pôvodného
genotypu smreka obyčajného z oblasti Spiša (jún 2012),
- spracovanie projektu na založenie archívu klonov za účelom zachovania pôvodného
genotypu smreka obyčajného z tejto oblasti (júl – október 2012).
Na založenie klonového archívu v ŠL TANAP v Ochrannom obvode Podspády bola vybratá
lokalita s rozmermi 120 x 80 m, ktorá bola vyčistená po kalamite a oplotená. Na výsadbu je
k dispozícii 644 ks zavrúbľovaných jedincov.

Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:

Lesy na Slovensku
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Marián Radocha, CSc.
Ing. Drahoš Brezula
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Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

2012
2,11 tis. €
2,11 tis. €

Cieľom riešenia čiastkovej úlohy bolo vytvorenie prehľadnej, zostručnenej verzie Správy
o lesnom hospodárstve v SR za rok 2011 ako súboru vybraných tabuľkových údajov a grafov
s názvom „Lesy na Slovensku - údaje k 31.12.2011“. Riešenie úlohy nadväzovalo
na vypracovanú a na úrovni MPRV SR schválenú Správu o lesnom hospodárstve za rok 2011
(Zelená správa).
- Vypracoval sa predbežný návrh publikácie v slovenskej a anglickej verzii sa odovzdal
koordinátorovi na pripomienkovanie.
- Po vykonaní navrhnutých úprav sa pripravilo definitívne znenie a grafický vzhľad oboch
jazykových mutácií publikácie.
- Vytlačenie publikácií sa uskutočnilo po prerokovaní Zelenej správy v NR SR
a koordinátorovi sa odovzdali dňa 21. 12. 2012.

Názov úlohy:

Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Realizácia záväzkov vyplývajúcich z Rámcového
dohovoru OSN o zmene klímy a jeho Kjótskeho
protokolu (sektor LULUCF)
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Tibor Priwitzer
Ing. Boris Greguška, PhD.
2012
6,99 tis. €
8,96 tis. €

Riešenie úlohy prebiehalo podľa platného vecného a časového harmonogramu:
- Na základe požiadavky Ministerstva životného prostredia bola vypracovaná:
„Podkladová analýza možných dopadov Návrhu rozhodnutia CMP.7 prijatom
v Durbane, pre sektor Využívanie krajiny, zmeny vo využívaní krajiny a lesníctvo
(LULUCF) na Slovensku”.
- Uskutočnilo sa pripomienkovanie predbežného stanoviska MPRV SR k „Návrhu
rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o pravidlách započítavania a akčných
plánoch pre emisie a záchyty skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich
s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesníctvom“,
- Získavali sa a verifikovali podkladové údaje za rok 2011 potrebné na kvantifikáciu
uhlíkových zásob a emisií/záchytov GHG a ich medziročných zmien v spomínanom
sektore.
- Po skompletizovaní vstupných údajov sa v období júla až októbra 2012 výpočítali
uhlíkové zásoby a emisie/záchyty GHG a ich medziročné zmeny pre sektor LULUCF.
- Výsledky spolu s ďalšími relevantnými informáciami sú súčasťou každoročne
vypracovávanej národnej inventarizačnej správy (NIR), ktorej kompilácia sa
uskutočnila v priebehu novembra a decembra 2012.
- Správa za sektor bola odovzdaná do Národného emisného inventarizačného systému
(NEIS) koordinovaného SHMÚ, začlenená do NIR a poslaná na Sekretariát UNFCCC.
NIR je oponovaná prostredníctvom medzinárodného revízneho tímu (ERT),
pred ktorým je následne aj obhajovaná a ktorý vypracováva hodnotiacu správu (ARR).
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Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Koncepcia
rozvoja
poľovníctva
republike
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Peter Kaštier, PhD.
Ing. Jozef Dóczy, PhD.
2012
20,00 tis. €
23,82 tis. €

v Slovenskej

Cieľom úlohy bolo vypracovanie Koncepcie rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike
v zmysle § 30 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Koncepcia pozostáva z troch častí: Dlhodobé zámery rozvoja poľovníctva na Slovensku;
Opatrenia na zabezpečenie realizácie Koncepcie rozvoja poľovníctva 2013 -2016 a Prílohy.
V koncepcii rozvoja poľovníctva v SR:
- Vymedzil sa účel, cieľ. obsah a jej inštitucionálne zabezpečenie.
- Stanovili sa cieľové normované kmeňové stavy jednotlivých druhov raticovej zveri.
- Vypracoval sa návrh regulácie ich početnosti.
- Navrhlo sa postupné zvyšovanie početnosti malej zveri a regulácia počtu šeliem, početnosť
viacerých ďalších (chránených) druhov zveri sa navrhla zvýšiť,
- Pre jednotlivé druhy raticovej zveri sa určila optimálna sociálna štruktúra.
- Zdôrazňuje sa nevyhnutnosť ochrany a zachovania genofondu zveri.
- Uvádzajú sa zámery v oblasti zachovania, ochrany a zlepšovania životného prostredia zveri.
- Osobitná pozornosť sa venovala zverniciam a bažantniciam.
- Zdôraznila sa nevyhnutnosť zabezpečenia súladu medzi chovom zveri a obhospodarovaním
lesa a rastlinnou výrobou v poľnohospodárstve. Významne k tomu má prispieť dodržiavanie
zásad veľkoplošného obhospodarovania zveri.
- Vymenovali sa poľovnícke opatrenia na zníženie škôd zverou na lesných porastoch
a na poľnohospodárskych kultúrach, riešenie ekonomickej situácie a samostatne sa spracovali
koncepčné zámery týkajúce sa riadenia poľovníctva. Ide najmä o štátnu správu poľovníctva
a Slovenskú poľovnícku komoru
- Konkretizovali sa opatrenia na zabezpečenie realizácie dlhodobých zámerov.
- Vypracovali sa samostatné Prílohy

Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Rozšírenie nového lesníckeho informačného systému
pomocou nových subsystémov
NLC-ÚLZI Zvolen
RNDr. Róbert Cibula 1.1.2012 – 31. 7. 2012
Ing. Ján Poláčik 1. 8. 2012 – 31. 12. 2012
Ing. Tibor Jančok
2012
58,50 tis. €
60,16 tis. €

Cieľom riešenia bola integrácia interných a nových programových riešení do lesníckeho
informačného systému (LIS) a nahradenie terajšej sústavy nezávislých zastaraných
programových riešení (aj pod operačným systémom DOS) pracujúcich s rôznymi (aj
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zastaranými) dátovými štruktúrami. V rámci plnenia cieľa boli vykonané hlavne tieto
činnosti:
- základ pre integráciu čiastkových odborných informačných systémov s problematikou
lesníctva je vytvorený nový LIS, v ktorom sa ešte nenachádzajú všetky funkcionality
potrebné pre správcu IS.
Pre riešenie integrácie interných programových riešení do komplexného lesníckeho
informačného systému boli v rámci riešenia úlohy v roku 2012 realizované nasledovné
aktivity:
- analýza používaných programových riešení s hľadiska frekvencie použitia, príbuznosti,
príp. nahraditeľnosti, existencie podobnej funkcionality v systéme,
- rozšírenie existujúceho dátového modelu o potrebné údaje,
- vývoj funkčného prototypu systému,
- školenie operátorov,
- dopracovávanie funkcionalít aplikácie podľa pripomienok hlavných používateľov.
Výsledkom riešenia čiastkovej úlohy sú:
- analýza používaných programových riešení z hľadiska frekvencie použitia, príbuznosti,
príp. nahraditeľnosti alebo existencie podobnej funkcionality v systéme; výsledkom je
tabuľkový prehľad 82 programových riešení a spôsob ich integrácie do LIS,
- rozšírenie existujúceho dátového modelu LIS o potrebné údaje a číselníky,
- školenie operátorov jednotlivých subsystémov hlavne v technológii SQL,
- vytvorenie procedúr na import/export údajov medzi LIS a štruktúrou dát LhpTax,
- väčšina drobných programových riešení bez nutnosti užívateľského rozhrania je
nahradená priamymi SQL dotazmi do databázy LIS, v prípade potreby doplnená
vytvorením špecifického reportu,
- z väčších programových riešení boli úplne alebo z väčšej časti integrované do nového
LIS: Čistopis PSL, SLHP, Oceňovanie, Prehľady, Evidenčná knižka, Editácia LHE,
- veľké aplikácie ako LhpTax, Eko, Tabuľka plochová sú komplexné riešenia vyžadujúce
dôkladnejšiu analýzu a väčšie kapacity na prepracovanie a integrovanie do nového LIS.
Z dôležitých programov zostáva prepracovať Prognózy, Biomasa a Sortimentácia. Tieto
budú dovtedy používané s pôvodnými dátovými štruktúrami, na ktoré slúžia vytvorené
exportovacie procedúry.

Názov úlohy:

Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Plánované náklady :
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Presun klonového archívu topoľov a vŕb z biologickej
základne Gabčíkovo do škôlkarského strediska
Trstice
NLC – LVÚ Výskumná stanica Juh
Ing. Martin Bartko, PhD.
Ing. Tibor Jančok
2012
9,50 tis. €
7,69 tis. €
7,69 tis. €

V rámci úlohy sa zabezpečoval presun klonového archívu topoľov a vŕb z biologickej
základne Gabčíkovo do škôlkárskeho strediska Trstice. V rámci plnenia cieľa boli vykonané
hlavne tieto činnosti:
- V mesiacoch február a marec 2012 sa odobral reprodukčný materiál (zimné osové
odrezky) na dopestovanie sadeníc jednotlivých klonov topoľov a vŕb. Celkovo sa materiál
odobral z 52 klonov topoľov a 41 klonov vŕb.

28

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2012

-

-

-

V druhej polovici mesiaca marec 2012 sa pripravila pôda na ploche pre výsadbu osových
odrezkov. Na ploche sa vykonala orba, smykovanie a následne kultivácia pôdy.
V mesiaci apríl 2012 sa vysadili osové odrezky do pripravenej pôdy. Z každého klonu sa
vysadilo 20 ks odrezkov. Tri dni po výsadbe sa pôda ošetrila herbicídom, aby sa predišlo
zaburineniu.
V ďalších mesiacoch sa pôda medzi radmi kultivovala, v príp. potreby sa zavlažovala.
Pravidelne sa kontroloval zdravotný stav sadeníc. U klonov, ktoré majú tendenciu košatieť
sa vylamovali zálisty.
V septembri sa vypracoval projekt klonového archívu.
Po ukončení vegetačnej doby a po opade všetkých listov (november) sa sadenice
vyzdvihli a vysadili sa podľa vypracovanej schémy klonového archívu. Na konci zimy
(február 2013) sa sadenice zrežú vo výške 80 cm.

Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Pozemný kamerový monitoring
NLC-LVÚ Zvolen
Ing. Milan Lalkovič
Ing. Henrich Klescht.
2012
12,00 tis. €
17,13 tis. €

V roku 2012 sa začala štvrtá celková sezóna stacionárneho protipožiarneho systému.
Systém sa opätovne spustil v apríli. Pred začiatkom sezóny sa zabezpečili nevyhnutné
servisné práce, profylaxia systému a školenie obsluhy. Obsluha je zabezpečovaná tromi
pracovníkmi. Z ekonomických dôvodov bola záujmová oblasť monitorovaná v režime 24/7,
avšak v bezobslužnom móde. Operátori boli prítomní len v čase zvýšeného rizika výskytu
požiarov, tzn. najmä v popoludňajších hodinách a dňoch voľna. Za mesiace –máj až
september bolo odpracovaných celkovo 1 014 hodín. Časť nákladov nad rozpočet úlohy bola
hradená z hospodárskej zmluvy so š. p. LESY SR.
Vzhľadom na skúseností z prevádzky systému Forestwatch, boli riešitelia úlohy prizvaní
k spolupráci v rámci programu INTERREG IVC – Projekt EUFOFINET zameraný
na prevenciu a ochranu pred lesnými požiarmi. V rámci projektu je NLC „partner leader“
pre monitoring požiarov. V máji 2012 sa na Slovensku uskutočnil workshop tohto projektu,
na ktorom sa zúčastnili zahraniční partneri. Išlo prevažne o krajiny Stredomoria, kde je
problematika lesných požiarov veľmi aktuálna. Workshop mal značný ohlas aj v médiách.
V rámci riešenia úlohy sa vykonali:
- kalibrácia a nastavenie systému na OZ Kriváň,
- otestovanie systému, zaškolenie personálu a spustenie do prevádzky,
- štandardná prevádzka systému,
- medzinárodná konferencia projektu EUFOFINET, v rámci programu INTERREG
IVC, zameraná na výmenu skúseností v oblasti detekcie a monitoringu lesných
požiarov; súčasťou konferencie boli aj praktické ukážky fungovania monitorovacieho
systému na OZ Kriváň,
- výjazdové zasadanie veliteľov krajských útvarov HaZZ za účasti viceprezidenta HaZZ
so zameraním na nové poznatky v boji proti lesným požiarom; akciu zabezpečovalo
NLC a jej súčasťou boli aj praktické ukážky na OZ Kriváň.
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Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady :

Zabezpečenie leteckých meračských snímok
NLC-ÚLZI Zvolen
Ing. Karol Šandorfi
Ing. Pavol László
2012
100,00 tis. €
100,00 tis. €

Pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu pokryli letecké snímkovanie
na 38 %, boli zabezpečené digitálne snímky na výmere 2 236 km2, 1 106 RGB LMS a 621
CIR LMS.

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

Kontrola prác na vyhotovení PSL
NLC-ÚHÚL Zvolen
Ing. Peter Szarka
Ing. Pavol László
2012
74,00 tis. €
78,78 tis. €
96,63 tis. €

Cieľom riešenia úlohy bola:
- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, štandardov, pokynov
a postupov pri vyhotovení PSL v roku 2012,
- zabezpečenie kontroly úplnosti a správnosti predkladaných PSL ako podkladov
pre rozhodovací proces pre príslušné orgány štátnej správy lesného hospodárstva
v procese ich schvaľovania.
Úloha bola realizovaná ako:
- príprava vstupných údajov a dát pre vykonanie kontroly prác a kontrola prác
na vyhotovení PSL – 55 LC s výmerou 204 743 ha,
- vykonanie kontroly I. etapy vyhotovenia PSL na všetkých LC s obnovou PSL v roku 2012
s výstupom pripomienok a opráv Správ o hospodárení,
- vykonanie kontroly II. etapy na 55 LC na výmere 204 743 ha, vyhotovených bolo 185
protokolov z preberania prác, vyhotovovateľom bolo uložených 972 opráv PSL z toho 126
závažných nedostatkov; preberanie sa vykonávalo kombinovane podrobnou analýzou
leteckých snímok a terénnou pochôdzkou, celkovo bolo podrobne preverených 16 076 ha,
- vykonanie kontroly III. etapy vyhotovenia PSL na všetkých LC s obnovou PSL v roku
2012, na 52 LC boli požadované opravy vykonané do 15.12.2012, na 3 LC (Lesy
Bardejov, Mestské lesy Bardejov, LC Zvyšok LHC Slanec, Ruskov) sa vykonávajú opravy
PSL pred odovzdaním návrhu PSL na KLÚ,
- vyhotovenie záznamov a protokolov z kancelárskeho a terénneho posúdenia
kontrolovaných údajov PSL,
- zabezpečenie odovzdania výsledkov kontroly PSL príslušným KLÚ (do 15.12.2012),
vyhodnotenie vykonaných kontrol a opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
(do 31. 12. 2012) – výsledky kontrol boli zaslané na príslušné KLÚ vo forme preberacích
protokolov.
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Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Zabezpečenie funkčnosti Lesníckeho
v Kysihýbli
NLC-LVÚ Zvolen
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Ing. Tibor Jančok
2012
7,97 tis. €
11,24 tis. €

arboréta

Cieľom úlohy bolo zabezpečovanie funkčnosti a revitalizácia objektu historického
Lesníckeho arboréta v Kysihýbli pri Banskej Štiavnici, ako historického a prírodovedného
objektu národného a medzinárodného významu, pre výskum a využívanie odbornou i laickou
verejnosťou.
V roku 2012 boli v rámci riešenia úlohy prioritne realizované práce a činnosti
pri najdôležitejších biologických opatreniach vo výsadbách drevín:
- uskutočnilo sa odstránenie nežiaduceho podrastu vo výsadbách na 80 % plochy arboréta
vrátane odstránenia vyťaženej dendromasy,
- sanácia všetkých odumretých stromov cca 30 ks, ich vytiahnutie z porastu a príprava
na odvoz,
- vyznačenie výchovného zásahu na všetkých čiastkových plochách, ktoré si to vyžadovali
(11 plôch),
- realizácia výchovného zásahu na 4 čiastkových plochách vrátane odstránenia vyťaženej
biomasy,
- začala sa realizovať obnova číslovania stromov – do konca roka 2012 bolo dokončené
číslovanie stromov v 1. oddelení,
- v rámci zabezpečovania funkčnosti technickej infraštruktúry arboréta sa vykonalo
vyčistenie komunikácií a voľných plôch a zabezpečil sa materiál na opravu oplotenia.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Tlač porastových máp
NLC-ÚLZI Zvolen
Ing. Karol Šandorfi
Ing. Erik Rozkopál
2012
6,00 tis. €
6,93 tis. €

Pre potreby obvodných lesných úradov boli vytlačené a protokolárne odovzdané
porastové mapy LHC v mierke 1 : 10 000 s platnosťou PSL od 1. 1. 2012.
Mapy boli odovzdané 20 obvodným lesným úradom z 53 LHC.
Názov úlohy:

Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Vypracovanie koncepcie rozvoja slovenského
pôdohospodárstva – časti za lesníctvo, spracovanie
dreva a poľovníctvo“
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Ing. Pavol László
2012
6,00 tis. €
9,15 tis. €
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V rámci riešenia čiastkovej úlohy sa vypracoval návrh koncepcie rozvoja slovenského
pôdohospodárstva – časti za lesníctvo, spracovanie dreva a poľovníctvo podľa usmernenia
a záverov rokovaní pracovnej skupiny vedenej štátnym tajomníkom a organizovanej odborom
stratégií a koncepcií sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu MPRV SR.
NLC vypracovalo časti súvisiace s lesníctvom, spracovaním dreva a poľovníctvom
v týchto materiáloch:
- Definovanie kľúčových problémov a ich analýza,
- Súhrn analýzy kľúčových problémov,
- Ciele a opatrenia na riešenie kľúčových problémov za Lesníctvo, Spracovanie dreva
a Poľovníctvo – tento materiál sa použil pri formulácii konečného návrhu Koncepcie
rozvoja slovenského pôdohospodárstva.

Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Monitoring lesov - Čiastkový monitorovací systém
Lesy
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Ing. Henrich Klescht
2012
121,50 tis. €
124,84 tis. €

Cieľom riešenia úlohy bolo:
- v metodickom súlade s dlhodobým medzinárodným programom monitoringu lesov ICP
Forests a koncepciou ČMS Lesy získavať aktuálne informácie o stave lesných
ekosystémov a jeho zložiek na trvalých monitorovacích plochách (TMP) I. a II. úrovne
v obmedzenom rozsahu, s dôrazom na kontinuitu hlavných zisťovaní,
- spracovať výsledky intenzívneho monitoringu (monitoringu II. úrovne) za kontinuálne
prieskumy z vybraných TMP, pre jednorazové zisťovania na 8 TMP,
- zabezpečiť činnosť NFC ICP Forests a Strediska ČMS Lesy, koordináciu prác na národnej
úrovni a väzby na Informačný systém monitoringu životného prostredia SR,
- priebežne aktualizovať banku dát a parciálny informačný systém monitoringu lesov,
- realizovať základné kroky pre zabezpečenie kvality meraní v Centrálnom lesníckom
laboratóriu (CLL).
V rámci plnenia cieľa boli vykonané hlavne tieto činnosti:
- Počas celého roka sa vykonávali príslušné terénne práce na TMP II. úrovne monitoringu
lesov (merania, prieskumy, analýzy a hodnotenia z hľadiska prírastku, depozície pôdneho
roztoku, kvality ovzdušia, meteorológie, opadu, fenológie), a to dvakrát mesačne. Časť
prieskumov sa realizovala na všetkých TMP, časť iba na vybratých plochách. Následne sa
zabezpečovali laboratórne analýzy vzoriek v Centrálnom lesníckom laboratóriu NLC.
Tieto činnosti sú hlavnou časťou úlohy a nevyhnutne sa realizujú priebežne. Ide
o monitoring na nasledovných trvalých monitorovacích plochách: TMP 201 Čifáre, TMP
203 Lomnistá dolina, TMP 206 Turová, TMP 208 Svetlice, TMP 210 Grónik II, TMP 211
Žibritov, TMP 212 Železnô.
- V letnom období (júl až začiatok septembra) sa uskutočnili hodnotenia defoliácie
na plochách I. úrovne a plochách II. úrovne vrátane záznamu prejavov výskytu škodlivých
činiteľov podľa metodiky ICP Forests.
- Pokračovala kooperácia s Programovým koordinačným centrom (PCC) programu ICP
Forests (Ústav svetového lesníctva, vTI Hamburg), a to najmä formou pripomienkovania
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dokumentov súvisiacich s monitoringom lesov v Európe a riešenia validácie údajov
v centrálnej databáze monitoringu lesov v Európe.
V rámci spolupráce s ICP Forests sa riešitelia podieľali na príprave návrhu projektu
„Forest Biodiversity in Europe – Life ForBiodiv“ zameraného na hodnotenie biodiverzity
v európskej monitorovacej sieti plôch, ktorého prípravu koordinoval Fínsky lesnícky
výskumný ústav (METLA).
Vydaná bola spoločná správa za ČMS Lesy a ukončený medzinárodný projekt FutMon
za predchádzajúci rok. Priebežne sa hodnotili výsledky intenzívneho monitoringu za rok
2012, resp. za rok 2011 (za kontinuálne prieskumy, ktoré sa hodnotia za celý kalendárny
rok). Údaje za jednotlivé prieskumy sa zaslali Programovému koordinačnému centru
programu ICP Forests prostredníctvom príslušnej aplikácie na stránke ICP Forests,
pričom zároveň prebehla validácia údajov.
Súčasťou úlohy sú aj aktivity pre zabezpečenie QA/QC v laboratóriu v zmysle normy ISO
STN 17025. CLL sa zúčastnilo kruhových testov organizovaných v rámci programu ICP
Forests,

Hlavným výsledkom riešenia sú aktualizované databázy prieskumov (defoliácia a stav
drevín, rast drevín, kvalita a kvantita depozícií a pôdneho roztoku, opad, meteorológia,
fenológia, kvalita ovzdušia a viditeľné poškodzovanie ozónom), a to na národnej úrovni i ako
súčasť európskych databáz. Vybrané aktuálne informácie boli zaslané SAŽP v rámci správy
ISŽP SR. Správy z monitoringu lesov (vydané od roku 2006 po rok 2012) sú prístupné
na stránke: http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/lvu/vyskum/oeble/spravy_za_cms_lesy.aspx

Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Lesnícka ochranárska služba
NLC - LVÚ, Stredisko lesníckej ochranárskej služby,
Banská Štiavnica
Ing. Andrej Kunca, PhD.
Ing. Milan Chlpoš
2012
130,27 tis. €
139,01 tis. €

Cieľom riešenia úlohy bolo:
- Naplnenie úloh a poslania Lesníckej ochranárskej služby (ďalej len „LOS“) vyplývajúcich
zo štatútu, zo zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zo zákona
č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, Nariadenia EÚ č. 1615/89, Smernice
Rady EÚ č. 97/57/EC a záverov a uznesení Lesníckeho panelu EPPO.
- Zabezpečenie kontrolnej, prognostickej a expertíznej činnosti z problematiky ochrany lesa
pre Sekciu lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR a orgány štátnej správy
LH, riešenie praktických problémov ochrany lesa na Slovensku.
- Plnenie úloh LOS vyplývajúcich zo Spoločného usmernenia Ministerstva
pôdohospodárstva SR a Ministerstva životného prostredia SR na realizáciu opatrení podľa
§ 28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (č. MP SR
1586/2008-100 z 28. marca 2008).
- Vypracovanie stanovísk, posudkov, návrhov opatrení a poradenstvo pre orgány štátnej
správy LH, autorizácia prípravkov na ochranu rastlín pre použitie v lese.
V roku 2012 boli v rámci úlohy riešené nasledovné konkrétne aktivity:
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Štatistické Hlásenia o výskyte škodlivých činiteľov za rok 2011 „L116“ boli spracované
v priebehu januára až marca 2012. Spracovali sa podklady od 3519 subjektov z výmery
1,577 mil. ha lesnej pôdy. Elaborát „Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska
v roku 2011 a prognóza na rok 2012“ bol vydaný Národným lesníckym centrom –
Lesníckym výskumným ústavom Zvolen v júni 2012 v rozsahu 134 strán a v náklade 300
ks (ISBN 978-80-8093-165-0). Elektronická verzia elaborátu je zverejnená aj
na internetovej stránke Lesníckej ochranárskej služby: http://www.los.sk/elaborat.html.
Medzinárodná konferencia „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2012“ sa konala po 21.
krát a uskutočnila sa v dňoch 12. a 13. apríla 2012 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový
Smokovec, a.s.. Konferencie sa zúčastnilo 164 registrovaných účastníkov, ktorým bol pri
prezentácia odovzdaný zborník recenzovaných odborných a vedeckých článkov s názvom
„Aktuálne problémy v ochrane lesa 2012“. Rozsah zborníka bol 170 strán a vydaný bol
v náklade 250 ks (ISBN 978-80-8093-161-2). Na konferencii odznelo 28 referátov, ktoré
boli uverejnené v zborníku. Elektronická verzia zborníka je zverejnená aj na internetovej
stránke Lesníckej ochranárskej služby: http://www.los.sk/seminar.html.
K hlavným problémom so zdravotným stavom lesných drevín v roku 2012 patrili biotické
a abiotické škodlivé činitele:
- lykožrút smrekový v smrečinách vo veku nad 60 rokov,
- tvrdoň smrekový vo výsadbách na kalamitných plochách,
- podkôrny hmyz v boroviciach na Záhorí,
- mníška veľkohlavá v dubinách a očakávaná gradácia už v roku 2012,
- podpňovka smreková v smrečinách všetkých vekových tried,
- Cenangium ferruginosum v boroviciach najmä Krupinskej planiny, Štiavnických
vrchov a Javoria,
- poškodenie dubov v Podpoľaní,
- celoslovenské hynutie jaseňov spôsobované hubou Chalara fraxinea
(tel. Hymenoscyphus pseudoalbidus),
- invázne druhy Leptoglossus occidentalis, Dryocosmus kuriphilus, Anoplophora
glabripennis, Phytophthora spp.
Zabezpečilo sa poradenstvo – 103 akcií.

Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Kontrola lesného reprodukčného materiálu
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Dagmar Bednárová, PhD.
Ing. Tibor Jančok
2012
101,25 tis. €
101,25 tis. €

V rámci činnosti štátnej odbornej kontroly (ŠOK) v oblasti produkcie lesného
reprodukčného materiálu a jeho uvádzania na trh bolo za rok 2012 zabezpečené:
- Vedenie ústrednej evidencie, aktualizácia, dopĺňanie a spracovanie podkladov pre
informovanie štátnej správy. ŠOK k 31. 12. 2012 eviduje 6 620 uznaných jednotiek
(15 227 uznaných porastov) – príloha 1, 2, 4 542 výberových stromov – príloha 3,
70 semenných sadov – príloha 4, 125 semenných porastov, 129 génových základní a 79
zdrojov kategórie identifikovaný, ktoré boli schválené rozhodnutím obvodných lesných
úradov od roku 2011.
- Do archívu bolo vyradených 1 130 uznaných porastov a 7 výberových stromov.
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Schvaľovanie zdrojov LRM, vystavovanie uznávacích listov a ich zasielanie obvodným
lesným úradom: uznané porasty 1 519, 11 identifikovaných zdrojov (16 JPRL).
Bolo spracovaných 95 oznámení o zmenách v uznaných zdrojoch, z toho 27 štátnych a 68
neštátnych subjektov, aktualizovaných bolo 915 záznamov.
Prekódovanie zdrojov v zmysle platných predpisov, ktoré boli uverejnené na web stránke
NLC: 14 844 uznaných porastov, 70 semenných sadov, 4 542 výberových stromov.
Vypracovanie a zaslanie požiadaviek na uznávanie zdrojov LRM pri obnovách PSL: 32
LHC,
Pridelenie evidenčných kódov pre uznané porasty a zaslanie vyhotovovateľom PSL
na zapracovanie do PSL pre 32 LHC.
ŠOK zorganizovala jednodňový seminár „Aktuálne problémy lesného škôlkarstva,
semenárstva a umelej obnovy lesa 2012“ vo Zvolene dňa 18. 10. 2012 – 68 účastníkov.
Pracovníci ŠOK predniesli 5 príspevkov.
Účasť na Európskom seminári o dokumentácii lesných genetických zdrojov - „European
workshop on documentation of forest genetic resources“ v dňoch 7. 5. – 10. 5. 2012,
Szombathely, Maďarsko – 2 účastníci.
Registrácia semena: v rámci hlásenia o skladovanom zostatku registrovaného osiva bolo
k 31. 12. 2011 a k 30. 6. 2012 skontrolovaných a zaevidovaných 1 109 oddielov semena,
za rok 2010 bolo skontrolovaných a doregistrovaných 101 oddielov a k 30. 6. 2011 ešte 57
oddielov semena. V rámci oznámení o produkcii semena bolo skontrolovaných
a zaregistrovaných 410 oddielov semena. V rámci kontroly a registrovania listov o pôvode
bolo spracovaných 411 listov o pôvode, z toho za rok 2010 1 ks, za rok 2011 142 ks
a za rok 2012 268 ks a 49 listov o pôvode semenáčikov z prirodzeného zmladenia a častí
rastlín z jarného obdobia 2012.
Oznámenia o škôlkach a prevádzkových zariadeniach: bolo doručených, spracovaných
a zaevidovaných 33 oznámení.
Bolo doručených 130 oznámení o produkcii sadbového materiálu, ktoré boli spracované.
19 oznámení bolo vrátených pre nedostatky, ktoré s riešia priebežne.
Vypracovanie zoznamu lesných škôlok a prevádzkových zariadení pre MPaRV SR.
Kontrola produkcie a evidencie semenáčikov a sadeníc v lesných škôlkach sa vykonala
u 115 subjektov,
Vykonal sa odber vzoriek semien (204 oddielov), vystavenie oranžových ISTA
certifikátov (10), vystavenie listov o pôvode v anglickom jazyku pre obchodnú výmenu
(40),
Boli vypracované dva informačné dokumenty pre sadbový materiál a 44 informačných
dokumentov pre osivo pohybujúce sa medzi členskými štátmi EÚ.
Do tretích krajín bolo vyvezené 20 kg smreka obyčajného do Turecka, do Austrálie 10 kg
buka lesného a 100 000 ks sadeníc jedle bielej poľského pôvodu na Ukrajinu.

Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Zabezpečenie
skúšok
v lesnom hospodárstve
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Peter Balogh, PhD.
Ing. Jana Petrášová
2012
17,58 tis. €
17,81 tis. €

V roku 2012 sa v rámci úlohy uskutočnili tieto aktivity:
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Overovanie vedomostí uchádzačov o získanie odbornej spôsobilosti odborných lesných
hospodárov (OLH): 56 účastníkov.
Overovanie vedomostí uchádzačov o získanie odbornej spôsobilosti pre prácu s LRM:
15 účastníkov.
Skúšky odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy: 2 účastníci.
Overenie predpokladov technickej spôsobilosti fyzickej osoby na vyhotovenie programu
starostlivosti o lesy: 1 účastník.

Názov úlohy:
Riešiteľský ústav:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Správa informačného systému rezortnej štatistiky
NLC-ÚLZI Zvolen
Ing. Anna Miková
Ing. Boris Greguška, PhD, Ing. Miroslav Tokár,
Ing. Dušan Seifert
2012
29,71 tis. €
31,11 tis. €

Súčasťou LIS je aj zabezpečovanie zberu, spracovania a vyhodnocovania informácií
z rezortného štatistického zisťovania. Plnenie úlohy bolo realizované v rámci podsystému
„rezortná štatistika“. V rámci rezortnej štatistiky sa v roku 2012 zabezpečili:
- správa údajovej základne rezortnej štatistiky,
- aktualizácia, správa a údržba siete spravodajských jednotiek,
- zabezpečenie zberu a spracovania údajov z ročných rezortných štatistických výkazov
za rok 2011 a I. - III. štvrťrok 2012,
- výber údajov z rezortnej štatistiky a vyhotovenie podkladov do zelenej správy za rok
2011,
- aktualizácia obsahu a štruktúry rezortných štatistických výkazov pre rok 2013
a metodických pokynov pre ich vyhotovovanie,
- výber a spracovanie podkladov do štatistickej ročenky,
- vypracovanie elaborátu Poľovníckej štatistickej ročenky SR.
Trhové spravodajstvo v roku 2012 zahŕňalo:
- analýza vývoja dodávok a priemerných cien surového dreva za IV. štvrťrok 2011 a I - III.
štvrťrok 2012 a reprodukčného materiálu za rok 2011, ich publikovanie
formou Informačného listu na internetovej stránke Forestportal a v Spravodajcovi NLC,
- priebežné sledovanie a porovnávanie vývoja cien surového dreva v ČR a krajinách EÚ,
ich publikovanie,
- spracovanie informácií o cenách vybraných sortimentov dreva vo vybraných krajinách
EÚ,
- zabezpečenie kontaktov na colnú štatistiku za účelom kompletizácie informácií o obchode
s drevom,
- spracovanie podkladov pre Sekciu lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR
podľa požiadaviek.

Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:

Webové služby rezortu pre pozemkové úpravy
a usporiadanie pozemkového vlastníctva
NLC-LVÚ Zvolen
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Ing. Ján Julény (Sekcia legislatívy) do 18.5.2012
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Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Ing. Rudolf Frýželka (Odbor informatiky) od 1.10.2012
2012
70,00 tis. €
86,99 tis. €

Pôvodným cieľom úlohy bolo poskytovanie elektronických služieb pre pozemkové
úpravy a usporiadanie pozemkového vlastníctva – zabezpečenie úlohy rezortného charakteru
„Pripraviť webové aplikácie a služby za účelom efektívneho spravovania a usporiadania
vlastníctva pozemkov a lesov známych i neznámych vlastníkov, a to aj lesov s najvyšším
stupňom ochrany, ako aj webové zobrazenie priestorového a funkčného usporiadania“
z vládou schváleného materiálu „Rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády SR na roky
2010
–
2014
za
oblasť
pôdohospodárstva
a rozvoja
vidieka“
(http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=2&navID2=2&sID=17&id=4173).
Od 1. 10. 2012 bol cieľ doplnený o „Zabezpečenie aktualizácie webových služieb
aplikácie Poľovnícky GIS“.
Riešenie úlohy bolo významne ovplyvnené personálnymi zmenami na MPRV SR
po predčasných parlamentných voľbách. Koordinátor úlohy za MPRV SR Ing. Ján Julény
prestal od 18.5.2012 pracovať na ministerstve a následne gestorovanie úlohy prešlo zo Sekcie
legislatívy na Služobný úrad (Odbor informatiky). Úloha sa po odchode Ing. Julényho
prestala riešiť podľa pôvodného protokolu a po dohode s riaditeľom Odboru informatiky bol v
spolupráci so Sekciou lesného hospodárstva a spracovania dreva protokol o zadaní úlohy
zmenený. Vzhľadom k tomu sú výsledky riešenia úlohy rozdelené na dve časti:
1. Výsledky riešenia úlohy podľa pôvodného protokolu o zadaní úlohy:
- realizačným výstupom riešenia tejto časti úlohy sú dve aplikácie, pripravené na NLC,
ktoré boli spustené do testovacieho režimu koncom prvého štvrťroka 2012, ako
informačná podpora pre pozemkové úpravy a usporiadanie pozemkového vlastníctva,
- pre používateľov sú prístupné prostredníctvom internetu na nasledovných adresách:
http://lvu.nlcsk.org/pzmk (štandardná šablónová aplikácia) a http://lvu.nlcsk.org/pzmksil
(výkonnejšia a užívateľsky prítulnejšia aplikácia).
2. Výsledky riešenia špecifikované doplneným protokolom o zadaní úlohy:
- Aktualizácia elektronických služieb webovej aplikácie Poľovnícky GIS.
- Sprístupnenie obrysovej mapy lesných porastov Slovenska pre verejnosť.
Zabezpečenie týchto úloh bolo realizované v rámci tvorby komplexného lesníckeho
informačného systému, ktorého základom sa stal projekt Lesnícky GIS.
Aktualizácia
elektronických
služieb
webovej
aplikácie
Poľovnícky
GIS
(http://lvu.nlcsk.org/polovgis/) sa realizovala preprogramovaním jej funkcionalít do aplikácie
Lesnícky GIS (http://lvu.nlcsk.org/lgis/), ktorá predstavuje kvalitatívne neporovnateľne vyššiu
úroveň. Výrazne sa zvýšila rýchlosť prístupu k priestorovým údajom a je teraz možná
interakcia priestorových informácií o poľovných revíroch s informáciami o lesných porastoch
a informáciami katastra nehnuteľností. Tieto funkcionality boli už dávnejšie požadované
zo strany užívateľov špecializovanej štátnej správy.
Aktualizácia pozostávala z:
- vytvorenia novej webovej služby pre zobrazovanie hraníc poľovných revírov,
- integrácie služieb poľovníckeho GIS-u do Lesníckeho GIS-u,
- vytvorenia funkcionalít na zapínanie a vypínanie zobrazovania vrstiev poľovných revírov
v LGIS-e,
- vytvorenia funkcionality pre vyhľadávanie podľa názvu revíru,
- vytvorenia webovej datovej služby,
- vytvorenia formulárov na zobrazovanie požadovaných informácií z poľovníckej štatistiky.

37

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2012

Aktuálne sú na NLC prevádzkované súbežne obe aplikácie (Poľovnícky GIS aj jeho
aktualizované funkcionality v Lesníckom GIS-e).

Názov úlohy:

Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Návrh metodík riešenia prevencie pred povodňami,
znižovania povodňových rizík, rizík sucha,
a ostatných rizík náhlych prírodných živelných
pohrôm
NLC - LVÚ Zvolen
prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.
Ing. Ján Julény (Sekcia legislatívy)
2012
30,00 tis. €
32,90 tis. €

V súlade s rezortným materiálom „Rozpracovanie Programu revitalizácie krajiny
a integrovaného manažmentu povodí SR v rámci rezortnej politiky Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR“ bola navrhnutá a rozpracovaná metodika riešenia
prevencie pred povodňami, znižovania povodňových rizík, rizík sucha a ostatných rizík
náhlych prírodných živelných pohrôm. Úloha vyplynula z uznesenia vlády SR č. 744 z 27.
októbra 2010, ktoré uložilo v rámci rezortnej politiky MPRV SR rozpracovať Program
revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR.
Na základe výsledkov overovacích projektov komplexných a systémových preventívnych
opatrení na revitalizáciu v modelových povodiach Studeného a Skalnatého potoka
a geografickej oblasti Selice bol v roku 2012 spracovávaný syntetický materiál, ktorý
obsahuje:
- návrh systému hodnotenia pozitívnych efektov lesných ekosystémov v bystrinných
povodiach, v ochrane krajiny pred eróziou, lavínami a zosuvmi,
- návrh systému využitia lesných drevín (melioračné zalesnenie), ich spoločenstiev
rastúcich v lesoch i mimo les pre zlepšenie (melioráciu) krajiny pri riešení vyššie
uvedených problémov,
- návrh súboru opatrení na zmiernenie škodlivosti bystrín s cieľom zmierniť potenciálne
nebezpečenstvo hroziace okoliu bystriny v súvislosti s jej rozvodnením a devastáciou
okolia splaveninami,
- návrh súboru opatrení na revitalizáciu krajiny v zmysle obnovy ekologickej stability a čo
najkomplexnejšieho dlhodobého plnenia funkcií lesa v krajine,
- návrh metodického prístupu komplexného riešenia opatrení v povodí využitím expertného
riadiaceho, hodnotiaceho, rozhodovacieho a informačného systému pre správu krajiny.
Súčasťou projektu bolo vypracovanie, odovzdanie a podieľanie sa na vypracovaní
nasledujúcich materiálov:
- Hodnotenie povodňovej hrozby pre vybrané povodia na Slovensku (metodický postup
hodnotenia). (rozsah 4 str.)
- Rozpracovanie Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí
Slovenskej republiky v rámci rezortnej politiky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky. (41 str.)
- Overovací
projekt
komplexných
a systémových
preventívnych
opatrení
na revitalizáciu modelových povodí Studeného a Skalnatého potoka a geografickej oblasti
Selce. (28 str.)
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Expertný (rozhodovací) systém optimalizácie priestorového usporiadania a využívania
vidieckej krajiny s cieľom minimalizácie negatívnych dopadov klimatických zmien
(15 str.)
- Regionálny program starostlivosti o lesy. (7 str.)
- Funkcie lesov, mimo les rastúcich drevín a ich spoločenstiev v krajine a ich uplatnenie z
hľadiska prevencie pred povodňami, znižovaní povodňových rizík, rizík sucha
a ostatných rizík náhlych prírodných živelných pohrôm. (89 str.)
- Posudzovanie vplyvov na životné prostredie vo vzťahu k Programu revitalizácie krajiny
a integrovaného manažmentu povodí v rámci rezortnej politiky Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
- Hydrologické aspekty lesníckeho výskumu v malých povodiach. (18 str.)
- Návrh postupov v overovacích programoch revitalizácie krajiny a integrovaného
manažmentu v povodí studeného a Skalnatého potoka. (5 str.)
- Hydrologické funkcie lesa v krajine. (14 str.).
Súčasťou riešenia je aj základná poznatková báza pre klasifikačný systém funkcií lesov, mimo
les rastúcich drevín a ich spoločenstiev v krajine a kľúčové kritériá ako praktická príručka
pre rýchlu identifikáciu a integráciu možností využitia vybraných funkcií lesa a mimo les
rastúcich spoločenstiev drevín v krajine.
-

Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Spracovanie údajov za oblasť pôdohospodárstva SR
v zmysle platných smerníc INSPIRE
NLC-LVÚ Zvolen
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Ing. Rudolf Frýželka (Služobný úrad, Odbor
informatiky)
2012
50,00 tis. €
65,90 tis. €

Cieľom úlohy bolo zabezpečovanie vecného plnenia – technickej realizácie úloh
vyplývajúcich pre rezort MPRV SR z implementácie zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej
infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI) a smernice Európskeho parlamentu a Rady
2007/2/ES (INSPIRE). Metaúdajové záznamy pre všetky vytvorené údajové sady a série
údajových
sád
sú
publikované
na
národnom
geoportáli
(http://geo.enviroportal.sk/sluzby/metaudaje).
Výsledkom riešenia úlohy v roku 2012 bolo:
- Zabezpečenie účasti pre zástupcov povinných osôb rezortných organizácií na konferencii
INSPIRE
Spoločná česko – slovenská INSPIRE konferencia „INSPIRUJME SE efektivitou“ sa konala
v dňoch 27. – 28. 11. 2012 vo vzdelávacom a informačnom centre Floret v Prahe –
Průhoniciach (http://www.inspirujmese.cz/). NLC oslovilo všetky organizácie (povinné osoby
z hľadiska z. č. 3/2010 o NIPI) v zriaďovateľskej pôsobnosti MPRV SR s informáciou
o konferencii a o preplatení nákladov na účasť ich zástupcov na nej. Konkrétne sa jednalo
o zabezpečenie účasti na konferencii pre 4 zamestnancov Výskumného ústavu pôdoznalectva
a ochrany pôdy, pre 2 zamestnancov Plemenárskych služieb SR, š. p., pre 3 zamestnancov
Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho a pre 3 zamestnancov
Hydromeliorácií š. p.
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-

Aktualizovanie metodiky tvorby priestorových informácií, v súvislosti s úpravou
legislatívy INSPIRE

Vypracovala sa rámcová metodika, v ktorej sú zhrnuté základné požiadavky na tvorbu
údajových sád a služieb. Návrh metodiky bol konzultovaný s pracovníkmi Národného
kontaktného bodu pre INSPIRE (SAŽP) na pracovnom stretnutí k problematike
INSPIRE/NIPI, ktoré sa konalo 17.12.2012. Rámcová metodika je východiskom
na rozpracovanie podrobnej „produktovej špecifikácie“ tej ktorej konkrétnej údajovej sady,
resp. konkrétnej služby podľa požiadaviek MPRV SR.
-

Zabezpečovanie informovanosti v rezorte pôdohospodárstva o aktuálnych úlohách
a termínoch v rámci INSPIRE
Informácie pre povinné osoby rezortu sú publikované prostredníctvom webovej stránky NLC
v súlade s usmerneniami od národného gestora pre NIPI (SAŽP). Na webovej stránke NLC
bol vytvorený link „NIPI/INSPIRE, informácie rezortného gestora“, kde sú umiestňované
a podľa potreby priebežne aktualizované všetky relevantné informácie pre povinné osoby
rezortu. Stránka obsahuje všeobecnejšie časti, ako napr. „Dokumenty a nariadenia“, resp.
„Užitočné linky“ a úvodné informácie v časti NIPI/INSPIRE a taktiež účelovo vyselektované
informácie užšie zamerané pre povinné osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu (napr.
v časti „Dátové špecifikácie“, alebo „Aktuálne úlohy“). Ide o prvú verziu takéhoto
informačného zdroja pre povinné osoby rezortu MPRV SR. V ďalšom riešení predpokladáme
po pripomienkovaní vylepšenie jej štruktúry ako aj informačného obsahu.
-

Aktualizácia údajových vrstiev v zmysle novej legislatívy INSPIRE a v zmysle novej
metodiky.
Pracovníci NLC priebežne zabezpečovali aktualizáciu existujúcich údajových vrstiev
spravovaných na NLC a aktualizáciu údajových sád a služieb na národnom geoportáli
(http://geo.enviroportal.sk/catalog-client/Start.do, resp. http://geoportal.gov.sk/web/guest
/catalogue-client/). Metaúdajové záznamy pre všetky vytvorené údajové sady a série údajov
boli publikované na národnom geoportáli (http://geo.enviroportal.sk/sluzby/metaudaje.
Vzhľadom k inštalácii nového mapového servera (nový hardvér a softvér) bolo nutné vykonať
migráciu údajov a služieb. Následne boli existujúce metadátové záznamy o dátových sadách
a zobrazovacích službách aktualizované a po konzultáciách s pracovníkmi SAŽP bola v rámci
riešenia úlohy vygenerovaná nová zobrazovacia služba – typ lesa podľa zmiešania drevín.

Projekt v rámci implementácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie
hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie:
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Monitoring a výskum lesných ekosystémov
NLC-ÚLZI Zvolen
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.
Ing. Drahoš Brezula
2011-2014
1 964,58 tis. € (na celé obdobie trvania projektu)
11,71 tis. €

Špecifické ciele projektu:
- zníženie rozdielov medzi SR a EÚ v oblasti trvalo udržateľného rozvoja lesov a vidieka,
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-

zachovanie integrity, trvalosti produkcie a multifunkčného charakteru lesných
ekosystémov v podmienkach prebiehajúcich klimatických zmien a pôsobenia ďalších
škodlivých činiteľov na prostredie.

V roku 2012 boli realizované nasledovné aktivity:
- prvý workshop projektu v termíne 21.- 24.05.2012 vo Zvolene za účasti pracovníkov
NLC-ÚLZI, NLC-UHUL a švajčiarskych expertov z WSL, partnerskej organizácie
projektu,
- pracovné stretnutie projektového tímu na WSL v Birmensdorfe vo Švajčiarsku v termíne
22.-26.10.2012 za účasti pracovníkov NLC-ÚLZI a WSL,
- verejné obstarávanie na dodávku technológie a zariadení v celkovej sume 1 879 104,EUR s DPH, zmluvným dodávateľom technológie a zariadení je spoločnosť EMM, spol.
s.r.o. s ktorou bola dňa 13.11.2012 podpísaná Kúpna zmluva,
- zverejnenie Kúpnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv dňa 05.12.2012; účinnosť
zmluvy od 06.12.2012,
- realizácia 1. dodávky technológie a zariadení v celkovej sume 462 793,43 EUR s DPH
(19.12.2012),
- začatie procesu verejného obstarávania na služby súvisiace so zabezpečením prevádzky
lietadiel a aparatúr pre snímanie povrchu terénu – obstaranie certifikovaného lietadla
vhodného na inštaláciu a prevádzku obstaranej technológie počas trvania projektu
a po jeho ukončení. Predbežné oznámenie bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ
č. 2012/S 239-394229 zo dňa 12.12.2012 a vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie
č. 238/2012 zo dňa 12.12.2013 pod 14953-POS,
- výber pilotného územia na zber údajov novou technológiou, ktorý je v súlade s platným
harmonogramom obnov programov starostlivosti o lesy pre rok 2014 (začiatok platnosti
1.1.2015). V prípade potreby budú v roku 2013 zohľadnené aj potreby rezortu
pôdohospodárstva (napr. veľkoplošné kalamity),
- vypracovanie Štatútu Riadiaceho výboru projektu a jeho Rokovacieho poriadku,
vypracovanie návrhu členov Riadiaceho výboru projektu a tajomníka RV; 1. zasadnutie
Riadiaceho výboru projektu dňa 5.11.2012;
- vypracovanie a podpis Zmluvy o partnerskej spolupráci na projekte v slovenskom
a anglickom jazyku (Zmluva č. 344/NLC/2012 / Project Cooperation Agreement
No. 344/NFC/2012 zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 19.11.2012, účinnosť
Zmluvy od 20.11.2012),
- príprava dokumentácie, výber a podpis zmluvy s externým audítorom projektu,
spoločnosťou Interaudit Group, s.r.o. – zmluva podpísaná dňa 22.11.2012 (Zmluva
o audítorskej činnosti č. 324/NLC/2012, zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa
29.11.2012, účinnosť Zmluvy od 30.11.2012). Previerka nastavenia finančných
mechanizmov v súlade so Zmluvou sa uskutočnila dňa 4.12.2012,
- sprístupnenie SK/AJ verzie webovej stránky projektu na stránke www.forestportal.sk,
- v rámci publicity projektu boli v budove NLC-ÚLZI na Sokolskej 2 vo Zvolene
umiestnené 2 veľkoformátové postery obsahujúce základné informácie o projekte,
- vytvorenie chráneného priestoru v sídle NLC-ÚLZI na Sokolskej 2 vo Zvolene
pre spracovávanie leteckých meračských snímok a údajov leteckého laserového
skenovania, ktoré obsahujú utajované skutočností v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z.,
o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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4.

ČINNOSTI ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY

Prehľad aktivít NLC v roku 2012 a ich náklady:
Prehľad aktivít NLC v roku 2012
Tabuľka 4.1
Aktivity NLC

Projekty
APVV

Projekty
štrukturálnych
fondov EÚ

Náklady v tis. €
plánované
skutočné

Názov
Výskum zmien v distribúcii drevín na gradiente nadmorskej
výšky v kontexte recentných zmien klímy a
ontogenetického vývoja drevín
Výskum vývoja lesných ekosystémov na vybraných
dlhodobo sledovaných výskumných objektoch Národného
lesníckeho centra
Biologické metódy regulácie populačnej dynamiky hmyzu
premnožujúceho sa na smreku a duboch
Možnosti racionalizácie výchovy bukových porastov na
základe zhodnotenia výsledkov dlhodobého výskumu
prebierok
Advanced multifunctional forest management in European
mountain ranges
Ekofyzilogické a priestorové aspekty vplyvu sucha na lesné
ekosystémy v podmienkach zmeny klímy
Výskum vplyvu neštátneho vlastníctva lesov na politiky
súvisiace s lesníctvom
Hodnotenie a modelovanie zásob uhlíka v lesných
ekosystémoch pre inventarizácie skleníkových vplyvov v
krajine
Výskum zákonitosti rastu a produkcie zmiešaných
smrekovo-jedľovo-bukových porastov Západných Karpát
Komparačné štúdie štruktúry čistej primárnej produkcie v
porastoch buka a smreka
Optimalizácia postupov rekonštrukcií odumierajúcich
smrečín na zmiešaný cieľový les
Vplyv vnútrodruhových a medzidruhových kompetičných
vzťahov na produkčno-ekologické vlastnosti porastov buka
a smreka
Detská lesnícka univerzita ako nástroj na popularizáciu
vedecko-výskumnej činnosti v lesníctve
Popularizácia výskumu a vývoja v lesníctve a ekológii lesa
formou projektového vyučovania a multimediálneho DVD PROLES
Manuál pratotechniky pre raticovú zver a priaznivý stav
životných podmienok tetrova hôľneho vo vysokohorských
podmienkach
Integrovaný systém pre simuláciu odtokových procesov
Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese
a krajine
Demonštračný objekt premeny odumierajúcich smrekových
lesov na ekologicky stabilnejšie multifunkčné ekosystémy
Progresívne technológie ochrany lesných drevín
juvenilných rastových štádií
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1,91

1,42

68,94

67,28

69,85

67,54

44,64

31,20

25,94

26,25

61,48

64,60

15,93

14,40

28,57

28,80

71,37

75,29

65,51

67,36

41,33

35,17

38,16

37,85

5,63

5,58

8,51

8,54

23,50

7,27

66,81

64,26

79,00

113,22

76,90

78,76

211,80

205,49
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Aktivity NLC

Projekty
štrukturálnych
fondov EÚ

Medzinárodné
programy a
projekty

Kontrakt s MPRV
SR

Medzinárodné
programy a
projekty

Vzdelávacie
programy a
projekty
Výskumné
úlohy

Náklady v tis. €
plánované
skutočné

Názov
Prognosticko informačné systémy pre zvýšenie
efektívnosti manažmentu lesa
Využitie drevného popola v lesnom hospodárstve
Lesnícky geografický informačný systém
Centrum excelentnosti biologických metód ochrany lesa
Využitie biopreparátu Repelak na báze ekologicky
účinných prírodných látok proti poškodzovaniu lesných
drevín zverou
Centrum excelentnosti: Adaptívne lesné ekosystémy
Dobudovanie centra excelentnosti: Adaptívne lesné
ekosystémy
Informačná kampaň na podporu lesníckej komunikácie
v oblasti ekológie lesa
Zásady diferencovaného pestovanie lesa v rozdielnych
ekologických podmienkach
Príručka vlastníka a obhospodarovateľa lesa
Atlas škôd na drevinách spôsobených hubovými
a hmyzími škodlivými činiteľmi
Nové metódy ochrany lesa proti lykožrútovi severskému
a iným inváznym druhom
Environment NCPs Cooperating to Improve Their
Effectiveness
FOREST Clusters Development and Implementation
Measures of a 6-Region Strategic Joint Action Plan for
Knowledge-based Regional Innovation
Developing Innovation and Research Environment in five
European Regions in the field of Sustainable Use of
Biomass Resources (BIOCLUS)
Inovatívne metódy inventarizácie a monitoringu lužných
lesov Dunaja s využitím 3-D technológií diaľkového
prieskumu Zeme (INMEIN)
SK-Kanada
EFDAC
IN2WOOD
EUFOFINET – INTERREG IVC
ARRANGE
TOOLS FOR SKILLS
TRACOPI
DRYMOS
Foresters towards lifelong learning for better forest
management
Monitoring a výskum lesných ekosystémov
BIOREGIO Carpathians
Zabezpečenie skúšok odborných spôsobilostí v lesnom
hospodárstve
Výskum efektívneho využívania environmentálneho,
ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku
(EPOL)
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85,49

55,52

83,68
110,00
103,78

61,51
114,66
133,04

53,00

59,25

33,37

26,26

97,50

110,80

65,96

57,46

1,09

1,13

0,91

0,82

1,03

1,06

0,38

0,38

3,21

2,82

25,74

26,95

156,22

158,22

32,30

22,98

6, 00
4,38
48,94
129,47
69,45
3,65
7,02
0,80

5,99
3,69
42,70
138,17
22,98
2,17
6,95
0,67

91,22

54,90

19,02
56,31

26,33
26,96

17,58

17,81

212,50

213,89
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Kontrakt s MPRV SR

Aktivity NLC

Úlohy
vývojového
zamerania

Názov
Posilňovanie environmentálnej, sociálnej
a ekonomickej udržateľnosti lesníctva (výskumný
zámer)
Monitoring lesov – Čiastkový monitorovací
systém Lesy
Lesnícka ochranárska služba
Letecký motitoring lesov ohrozených požiarmi
a práce súvisiace so zabezpečením monitoringu
lesov ohrozených požiarmi
Webové služby rezortu pre pozemkové úpravy
a usporiadanie pozemkového vlastníctva
Návrh metodík riešenia prevencie pred
povodňami, znižovania povodňových rizík, rizík
sucha, a ostatných rizík náhlych prírodných
živelných pohrôm
Spracovanie údajov za oblasť pôdohospodárstva
SR v zmysle platných smerníc INSPIRE
Koncepčné práce pre MPRV SR a úlohy
vyplývajúce zo záverov vedenia MPRV SR a SL
MPRV SR, odborná pomoc pre OŠS LH
v riadiacej pôsobnosti MPRV SR
Tvorba a správa IS LH a poskytovanie údajov
z IS LH pre potreby orgánov ŠS LH
a vyhotovovanie PSL
Realizácia štátnych štatistických zisťovaní
Tvorba a spracovanie TŠMD s tematickým
obsahom LH
Rozvoj hospodárskej úpravy lesov (HÚL), tvorba
metód a postupov jej vykonávania
Komplexné zisťovanie stavu lesa v územnej
pôsobnosti krajských lesných úradov (KLÚ)

Medzinárod
ná
spolupráca a
zahraničné
styky
Akreditačná
skúšobná a
kontrolná
činnosť

Náklady v tis. €
plánované
skutočné
212,50

218,61

121,50

124,83

130,28

139,01

100,00

102,80

70,00

86,99

30,00

32,90

50,00

65,90

457,85

500,21

289,92

293,54

29,71

31,11

285,92

290,70

100,00

180,00

114,34
215,48

Výber vyhotovovateľa programu starostlivosti
o lesy (PSL) a zabezpečenie úloh verejného
obstarávateľa PSL

2 278,82

Medzinárodná spolupráca a úlohy vyplývajúce
z členstva v medzinárodných organizáciách

28,35

28,36

101,25

101,25

Kontrola lesného reprodukčného materiálu

2 424,59

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.
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Prehľad realizačnej činnosti v roku 2012 (počet aktivít)
Druh aktivity
Legislatívna činnosť
Normatívna činnosť
Edičná činnosť
Publikačná činnosť
Pedagogická činnosť (počet vyuč. 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
7
5
14
236
155
219
218
186
40
1
19

Prehľad o počtoch zamestnancov NLC činných v odborných a profesijných orgánoch
udáva nasledujúca 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
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Tabuľka 4.3
Počet zamestnancov
41
34
53
17
64
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5.

ROZPOČET ORGANIZÁCIE

Schválený rozpočet vo forme bežného transferu v objeme 4 546 173 € bol
k 31. 12. 2012 upravený na úroveň 4 696 173 €. Uvedené príjmy boli použité na výdavky
stanovené v rozpočte. Čerpanie bežného transferu sa realizovalo v objeme 4 696 173 €, t. j.
100 % z upraveného rozpočtu. Výdavky boli realizované v rámci plnenia programov:

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

program 08V0203
Vyhotovenie PSL

Upravený
rozpočet v €

Tabuľka 5.1
Skutočnosť
v€

4 546 173

4 696 173

4 696 173

1 015 844

855 844

855 844

2 228 816

2 278 816

2 278 816

98 901

100 000

100 000

638 039

425 000

425 000

517 284

839 224

839 224

17 578

17 578

17 578

50 000

50 000

29 711

29 711

100 000

100 000

Pôvodný
rozpočet v €

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

29 711

Štatistické zisťovanie

program 0900601
Pozemkové úpravy

Uvedený rozpočet tvoril súčasť výnosov NLC za rok 2012, ktorých celkový objem
dosiahol 8 169 923,44 €.
Okrem príspevku zo štátneho rozpočtu výnosy Národného lesníckeho centra tvorili
nasledujúce výnosy:
- tržby z predaja vlastných služieb a výrobkov vo výške 883 056,08 €,
- výnosy z kapitálových a bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
a mimo verejnej správy (vyplývajúce z plnenia zmlúv s Európskym spoločenstvom,
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a z medzinárodných projektov a kooperácií)
vo výške 1 257 717,40 €,
- ostatné výnosy tvorili tržby z predaja majetku, zmluvné pokuty, penále a úroky
z omeškania, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, zúčtovanie zákonných rezerv
a opravných položiek a kurzové zisky celkom vo výške 1 332 976,96 €.
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Rozbor výnosov NLC za rok 2012
Tabuľka 5.2
€
8 169 923,44
4 696 173,00

Položka
Výnosy celkom – hlavná činnosť
výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov
1 257 717,40
verejnej správy a mimo verejnej správy
tržby za vlastné výkony a tovar
883 056,08
v tom:
tržby z predaja majetku
201 023,23
ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 075 989,70
zúčtovanie rezerv a opravných položiek
55 848,36
finančné výnosy
115,67

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 8 721 422,96 €. Najväčšiu položku tvorili osobné náklady (mzdové, zákonné
a ostatné sociálne poistenie a zákonné a ostatné sociálne náklady) vo výške 3 600 059,06 €,
čo tvorí 41,28 % z celkových nákladov. Takmer všetky náklady v roku 2012 poklesli oproti
roku 2011. K výraznejšiemu zníženiu nákladov došlo pri zostatkovej cene predaného majetku
(index porovnania 0,28), pri osobných nákladoch (index porovnania 0,98)
a pri spotrebovaných nákupoch (index porovnania 0,99). K zvýšeniu nákladov došlo
pri ostatných finančných nákladoch a pri odpisoch, pričom nákup dlhodobého majetku bol
v značnej miere zabezpečený z projektov.
Rozbor nákladov NLC za rok 2012 a hospodársky výsledok
Tabuľka 5.3
Položka
€
Náklady celkom
8 721 422,96
633 346,70
Spotrebované nákupy
z toho:
spotrebovaný materiál
416 326,90
3 437 490,49
Služby
opravy a udržiavanie
28 451,83
cestovné
115 401,81
v tom:
náklady na reprezentáciu
769,70
ostatné služby
3 292 867,15
v tom:
3 600 059,06
Osobné náklady
mzdové
2 510 189,24
v tom:
sociálne poistenie
921 791,56
sociálne náklady
168 078,26
29 407,40
Dane a poplatky
216 898,37
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
780 366,12
Odpisy, rezervy, opravné položky
23 854,82
Finančné náklady
Hospodársky výsledok - strata
- 551 499,52
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Výsledok hospodárenia predstavuje za rok 2012 stratu vo výške 551 499,52 €.
Uvedený hospodársky výsledok vznikol v dôsledku inflačných trendov, neustáleho
zvyšovania cien energií, pohonných hmôt, materiálov, poskytnutých služieb atď. a tiež aj
každým rokom znižujúcim sa rozpočtom od zriaďovateľa.
Investičnú výstavbu NLC zabezpečovalo z vlastných zdrojov a zo zdrojov riešených
projektov, príspevok zo ŠR od zriaďovateľa na kapitálové výdavky nebol pridelený.
Kapitálové výdavky NLC v roku 2012
Tabuľka 5.4
Výdavky
Ukazovateľ
v €
Pozemky
Stavebné investície
Strojové investície
726 040,42
Ostatné investície
10 768,26
Nehmotné investície
480 481,20
Kapitálové výdavky spolu
1 217 289,88

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 2012.
Organizačná štruktúra v danom roku je uvedená v prílohe.
Personálne obsadenie, štruktúra zamestnancov a priemerne platy
Tabuľka 6.1
Počet zamestnancov Priemerné platy za
Priemerný
Kategória zamestnancov
A, B, C v FTE
rok 2012
evidenčný stav
(človekoroky)
(v €)
Zamestnanci spolu
238,3
233,6
819,44
z toho:
1008,33
57,7
54
A. Výskumníci
B. Technici a ekvivalentný personál
16,8
16,8
656,95
C. Pomocný personál
11,0
11,0
702,31
Zamestnanci výskumu a vývoja spolu
896,78
85,5
81,8
(A+B+C)
D. THZ – vysokoškolsky vzdelaní
90,8
90,2
884,45
E. THZ – stredoškolsky vzdelaní
51,3
51,3
640,23
F. Robotníci
10,7
10,3
507,85
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Počty a štruktúra výskumníkov (kategória A)
Tabuľka 6.2
Kategória výskumníkov

Priemerný
evidenčný stav

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
c) ostatní výskumníci s VŠ
kvalifikáciou
Vysokoškolskí profesori
Vysokoškolskí docenti
Členovia SAPV
Doktorandi

Počet zamestnancov VV
v FTE (človekorokoch)

57,7

54,0

48,2

44,8

1,0
11,4
35,8

0,6
11,2
33,0

-

-

9,5

9,2

3
4
53
7

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

16,8
3,0
12,8
1,0

Počty a štruktúra pomocného personálu (kategória C)
Tabuľka 6.4
Evidenčný
Kategória a rozloženie pomocného personálu
stav
Pomocný personál spolu
11,0
a) manažéri a administratívny personál spolu
10,0
úsek riaditeľa (vedenia)
2,0
vedeckovýskumný úsek
6,0
v tom:
hospodársko-technický úsek
účelové zariadenia
2,0
b) robotnícke profesie spolu
1,0
úsek riaditeľa (vedenia)
vedeckovýskumný úsek
1,0
v tom:
hospodársko-technický úsek
účelové zariadenia
Z pomocného personálu zamestnanci s VŠ kvalifikáciou
9,0

49

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2012

Prehľad o vedeckej výchove a zvyšovaní kvalifikácie zamestnancov v roku 2012
Tabuľka 6.5
Názov
Počet
Zamestnanci vo vedeckej výchove (doktorandi)
8
Zamestnanci, ktorí získali:
vedeckú hodnosť PhD., resp. CSc.
2
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. vedecko1
pedagogickú hodnosť (aj h. c.) v zahraničí

Štruktúra využitia zamestnancov NLC – LVÚ Zvolen (VVZ) v roku 2012
Tabuľka 6.6
Kapacita
Charakter činnosti
FTE
%
Odborné činnosti spolu
64,35
78,69
Výskum
49,70
60,78
základný
0
0
z toho:
aplikovaný
49,70
60,78
Experimentálny vývoj
0,19
0,23
Poradenstvo
0
0
Výchova a vzdelávanie
0,02
0,02
Riadenie a správa
2,42
2,96
Obslužné činnosti
0
0
Podnikateľské činnosti
1,92
2,35
Činnosti vyžiadané orgánmi ústrednej štátnej správy
9,52
11,64
Činnosti vo vedeckých a profesijných organizáciách
0
0
Činnosti z delegovaných poverení v medzinárodných
0,58
0,71
organizáciách
Ostatné činnosti
0
0
Dovolenky, sviatky, celodenné náhrady mzdy
12,05
14,74
Práce neschopnosť
5,37
6,57
Spolu
81,77
100
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Veková štruktúra zamestnancov NLC k 31. 12. 2012
Tabuľka 6.7
Úsek GR

Vek

Úsek nám. GR Ekonomický úsek

NLC –
LVÚ Zvolen

NLC –
ÚLPV Zvolen

NLC –
ÚLZI Zvolen

NLC –
ÚHÚL Zvolen

Spolu

spolu z toho ženy spolu z toho ženy spolu z toho ženy spolu z toho ženy spolu z toho ženy spolu z toho ženy spolu z toho ženy spolu z toho ženy
do 25

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

25 – 34

0

0

2

0

2

0

24

9

9

5

4

1

2

0

43

15

35 – 44

3

3

0

0

13

10

13

4

7

5

12

6

9

0

57

28

45 – 54

6

4

8

6

10

8

34

12

4

3

16

12

14

2

92

47

55 – 64

5

2

0

0

10

7

11

4

3

1

9

5

8

1

46

20

65 a viac

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Spolu

15

9

11

6

35

25

83

29

23

14

41

24

33

3

241

110

Prehľad o pohybe zamestnancov NLC
Tabuľka 6.8
Prijatí zamestnanci
Kategória zamestnancov

Uvoľnení zamestnanci
Dôvod ukončenia pracovného pomeru

Spolu

z toho
výberovým
konaním

Spolu

3

-

Dohoda

Dohoda z dôvodu výpovede danej
zamestnávateľom

Výpoveď daná Výpoveď daná
zamestnávateľom zamestnancom

Doba
určitá

4

4

-

-

-

-

A - Výskumníci
vedeckí zamestnanci
z

vedecko-technickí
zamestnanci
inžinierski zamestnanci
B - Technický a ekvivalentný personál

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

-

2
6

1
1

1
3

1

-

1

C - Pomocný personál
D - THZ – vysokoškolsky vzdelaní
E - THZ – stredoškolsky vzdelaní
F - Robotníci

1
-

1
-

2
4
5
5

1
1
-

2
1
4
5

1
-

1
-

-

Spolu (A+B+C)

6

-

14

6

6

1

-

1

Spolu (D+E+F)

-

-

14

2

10

1

1

-

SPOLU NLC

6

1

28

8

16

1

1

1

toho:

51

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2012

7.

CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA

7.1 Program/podprogram/prvok: 08V0202 Rozvoj hospodárskej úpravy lesa
Národné zdroje
855 844

Zdroj financovania:
Výška upraveného rozpočtu (v €):

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 vyhl. 453/2006 Z. z. o HÚL a ochrane lesa.
(cieľ 1,2)
Tvorba a spravovanie TŠMD LH, § 38 ods. 2 písm. f) zákona č. 326/2005 Z.z.
o lesoch v znení neskorších predpisov. (cieľ 3)
Tvorba a správa informačného systému lesného hospodárstva ( IS LH)
a poskytovanie údajov z IS LH pre potreby orgánov ŠS LH a vyhotovovanie PSL, §
38 ods. 2 písm. e) zákona
č. 326/2005 Z .z. o lesoch v znení neskorších
predpisov. (cieľ 4,5)
Cieľ:
1. Vykonať na lesných pozemkoch tvorbu, spravovanie a archiváciu štátneho mapového
diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva na výmere 197,9 tis. ha lesných
pozemkov,
2. V rámci správy informačnej banky informačného systému lesného hospodárstva (IB IS
LH) zabezpečiť kontrolu, zapracovanie a archiváciu súborov údajov (číselných
a grafických) z programov starostlivosti o lesy na výmere 197,9 tis. ha lesných pozemkov
do IB IS LH,
3. Zabezpečiť správu, prevádzku a ďalší vývoj nového lesníckeho informačného systému
založeného na princípoch "Enterprise GIS", ktorého základ tvorí projekt "Lesnícky GIS".
Zabezpečenie prístupu pre špecializovanú štátnu správu, odbornú a laickú verejnosť
na celej výmere lesov SR,
4. Vykonať aktualizáciu údajov hospodársko-úpravníckej typizácie a vrstiev lesníckej
typológie a pedológie pre účely rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov
a spracovať podklady pre vyhotoviteľov programov starostlivosti o lesy na výmere
201,8 tis. ha .
Merateľný ukazovateľ:
1.
Plocha lesných pozemkov
2.
Plocha lesných pozemkov
3.
Plocha lesných pozemkov
4.
Plocha lesných pozemkov

Typ

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

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

Báza rok
Báza
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Rok
Hodnota
Plánovaná
hodnota

2012
197,9
197,9

500,0
201,8
Skutočná
hodnota
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Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
1. Pre vyhotoviteľov PSL v r. 2012 boli vydané mapové podklady, digitálne letecké
meračské snímky (LMS) a pracovné ortofotomapy. Zameralo sa 661 vlícovacích bodov,
vyhotovili sa fotogrametrické projekty na 4 502 farebných-RGB a infračervených-CIR
LMS. Lesnícky polohopis bol predvyhodnotený na výmere 204 743 ha LP, digitálne
pracovné ortofotomapy boli vyhotovené v počte 2 008 mapových listov ŠMO 1:5 000.
Súvislá TŠMD LH sa spracovala na výmere 197,9 tis. ha LP. Vykonala sa archivácia
mapového diela, LMS a ortofotomáp.
2. V rámci realizácie úloh boli od vyhotoviteľov PSL preberané súbory dát z PSL a a LDM
obnovovaných v roku 2011 na výmere 197,9 tis. ha lesných pozemkov. Postupne boli
vykonané kontroly, opravy a kompletizácia súborov číselných a geopriestorových
údajov z PSL. Po odstránení prípadných nedostatkov v súboroch dát, boli všetky
náležitosti zo všetkých obnovených PSL protokolárne prevzaté do IB IS LH.
Zároveň bol zabezpečený zber, kontrola, oprava a spracovanie údajov z lesnej
hospodárskej evidencie (LHE - výkony za rok 2011). Po spracovaní údajov boli súbory
dát uložené do archívu IB IS LH.
3. Zabezpečila sa správa a prevádzka lesníckeho informačného systému (LIS) založeného
na princípoch "Enterprise GIS" na celej výmere lesov SR. Spracoval sa elaborát Súhrnné
informácie o stave lesov SR so stavom k 31.12.2011. Je zabezpečený prístup
do Lesníckeho GIS-u pre krajské a obvodné lesné úrady a verejnosť, na základe
jednotlivých žiadostí bol prideľovaný prístup odborným lesným hospodárom (OLH) .
V rámci vývoja LIS sa pre špecializovanú štátnu správu vytvorila aplikácia na evidovanie
obhospodarovateľov a OLH vo väzbe na JPRL. Vytvorili sa moduly na vedenie Lesnej
hospodárskej evidencie v zmysle Vyhlášky 297/2011, zadefinoval sa výmenný formát
údajov LHE a webová služba na import údajov do LIS z používaných sofvérových
riešení.
4. Komplexné zisťovanie stavu lesa v roku 2012 bolo vykonané na celej predpísanej
výmere 201,8 tis. ha v rozsahu stanovenom vecným plánom. Z dôvodu dlhodobého
krátenia finančných prostriedkov KZSL vykonalo v skrátenom rozsahu. neodoberali sa
vzorky pôd a asimilačných orgánov pre stanovenie obsahu znečisťujúcich látok
pre stanovenie pásiem ohrozenia imisiami. Pásma boli preberané z predchádzajúceho
obdobia a aktualizované len na základe záťažových máp depozície SO2 a NOx.
Systémová zmena nastane pravdepodobne až pri plánovanom nábehu spracovávania
RPSL pre ucelené oblasti lesov. Vonkajšie zisťovanie bolo minimalizované na riešenie
nezrovnalostí v kategóriách lesov, avizovaných obhospodarovateľmi lesov a zistených
hrubých chýb vo vrstvách lesných a pôdnych typov. Domapovali sa územia, ktoré neboli
v predchádzajúcom období zmapované, lebo neboli zaradené do LPF a znovu sa
preverovali mapovania na základe požiadaviek a návrhov vyhotoviteľov programov
starostlivosti o lesy (PSL), zistených počas vyhotovenia PSL.

7.2 Program/podprogram/prvok: 08V0203 Vyhotovenie PSL
Národné zdroje
2 278 816

Zdroj financovania:
Výška upraveného rozpočtu (v €):

Zámer: Výber vyhotovovateľa PSL, hradenie nákladov na vyhotovenie povinných súčastí
PSL, plnenie úloh verejného obstarávateľa PSL
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Cieľ:
1. Rozpracovať programy starostlivosti o lesy (PSL) pre výmeru 206,8 tis. ha lesných
pozemkov (LP) s platnosťou 2013-2022
2. Dopracovať programy starostlivosti o lesy (PSL) pre výmeru 197,9 tis. ha lesných
pozemkov (LP) rozpracovaných v roku 2010 s platnosťou 2012-2021
Merateľný ukazovateľ:
1.
Plocha lesných pozemkov
2.
Plocha lesných pozemkov

Typ
Hodnota
ukazovateľa
Výstup

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

Báza rok
Báza
1.
2.
1.
2.

Rok
Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2012
206,8
197,9
204,7
197,9

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
1. Zabezpečenie odovzdania Správy o doterajšom hospodárení na 55 LC (204 743 ha)
na príslušné KLÚ, 1. etapa podľa zmluvy o dielo na vyhotovenie PSL platných od roku
2012.Rozdiel medzi plánovanou a skutočnou výmerou je z dôvodu uvedenia výmery
z harmonogramu obnov v čase plánovania a spresnenia obnovovanej výmery počas roka
na základe údajov z právoplatných rozhodnutí o lesných celkoch.
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 2012 a odovzdanie návrhu PSL na príslušné KLÚ. V roku 2012 bolo prebratých
204 743 ha , čo predstavuje 100 % z celkovej výmery územia, na ktorom sa vyhotovuje
PSL.
2. Finančné prostriedky alokované na dopracovanie programov starostlivosti o lesy boli
naplánované na výmeru z rozhodnutí o určení lesných celkov príslušnými krajskými
lesnými úradmi. Skutočná výmera dokončených lesných celkov bola upravená podľa
právoplatných rozhodnutí o schválení PSL. Zabezpečené bolo v roku 2012 odovzdanie
kompletných PSL zo všetkých 49 lesných celkov (LC). Celková výmera LC ,na ktorých
sa vyhotovovali PSL s platnosťou k 1. 1. 2012 je 197 873 ha, čo je 100 % z plánovanej
výmery.
7.3 Program/podprogram/prvok: 08V0204 Monitoring lesov ohrozených požiarmi
Zdroj financovania:
Výška upraveného rozpočtu (v €):
Zámer:

Národné zdroje
100 000

Zabezpečiť monitoring lesov ohrozených požiarmi.

Cieľ:
1. V období zvýšeného rizika vzniku lesných požiarov zabezpečiť letecký monitoring lesov
SR v rozsahu 410 letových hodín.
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Merateľný ukazovateľ:
1.
Počet letových hodín

Typ
Hodnota
ukazovateľa
Výstup

Merná
jednotka
Počet
hodín

Báza rok
Báza
1.
1.

Rok
Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2012
410
400

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
1. Letecký monitoring sa realizoval v období od 26.4.2012 do 13.8.2012, t.z. 110 dní.
Z tohto počtu bolo 62 letových dní a 48 bezletových dní. Nelietalo sa kvôli zlým
poveternostným podmienkam, alebo na základe nízkeho stupňa ohrozenia vyplývajúceho
z požiarnych indexov SHMÚ. Celkovo sa nalietalo 400 hodín. Počet letových hodín bol
znížený na 400, nakoľko pridelené finančné prostriedky neboli oproti predošlému roku
navýšené. Cena za letovú hodinu pritom zostala nezmenená (225 €/letová hodina).
Nezmenená výška pridelených financií sa nepremietla do hodnoty ukazovateľa.
Výsledkom leteckého monitoringu bola identifikácia 210 kontrolovaných ohnísk a 24
nekontrolovaných – spolu 234 ohnísk.
2. Letecký monitoring prebiehal bez závažnejších nedostatkov. Väčšina letov bola
realizovaná v popoludňajších hodinách. O priebehu, trasách a kontaktných osobách
pre výkon LPM boli informovaní zodpovední pracovníci ŠL SR.
3.

Lokalizácia nekontrolovaných požiarov sa realizovala v úzkej súčinnosti s jednotkami
HaZZ. To znamená, že pokiaľ pilot identifikoval nekontrolovaný požiar, oznámil to
prostredníctvom vysielačky príslušnému dispečingu HaZZ. Uviedol plochu, intenzitu,
smer a druh požiaru, lokalitu, polohu podľa GPS a prípadne aj podrobnejšiu lokalizáciu
podľa obcí, význačných terénnych alebo iných identifikátorov

7.4 Program/podprogram/prvok: 08V0301 Výskum na podporu trvalo udržateľného
lesného hospodárstva
Účastník programu/podprogramu/prvku: Národné lesnícke centrum Zvolen
Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška upraveného rozpočtu (v €):
425 000
Zámer: Aplikovateľný výskum a vývoj podporujúci udržateľné lesné hospodárstvo a výkon
štátnej správy v intenciách zákona o lesoch
Cieľ:
1. Vypracovať realizačné výstupy z riešenia úlohy ” Výskum efektívneho využívania
environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku”,
2. Vypracovať a publikovať odborné, alebo vedecké články zamerané na efektívne
využívanie environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov
na Slovensku,
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3. Vypracovať a podať do výziev grantových agentúr 3 návrhy projektov z oblasti, ktorá je
predmetom schváleného výskumného zámeru Národného lesníckeho centra.
Merateľný ukazovateľ:
1.
Počet hlavných realizačných výstupov
2.
Počet odborných prác alebo vedeckých článkov
3.
Počet návrhov projektov

Typ

Merná
jednotka

Báza
rok

Rok
Hodnota

Báza
Hodnota
ukazovateľa
Výstup

počet

2012

1.
2.
3.

Plánovaná
hodnota

7
25
3

1.
2.
3.

Skutočná
hodnota

8
31
5

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
1. Vypracovať realizačné výstupy z riešenia úlohy "Výskum efektívneho využívania
environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku".
V rámci riešenia projektu EPOL boli publikované nasledovné výstupy:
1. Návrh zásad rekonštrukcií smrekových porastov vrátane návrhu praktických postupov
zabezpečenia procesu reprodukcie lesa.
2. Postupy intenzifikácie produkcie drevnej biomasy na energetické využitie.
3. Regionalizácia územia SR na základe očakávanej intenzity klimatických zmien
a zraniteľnosti lesných ekosystémov.
4. Návrh opatrení na zmierňovanie vplyvu abiotických činiteľov ako aj návrh
preventívnych a ekologicky orientovaných supresívnych opatrení regulujúcich vplyv
biotických škodlivých činiteľov na lesné ekosystémy.
5. Návrh opatrení, nástrojov, postupov a metód na sledovanie, hodnotenie
a ovplyvňovanie konkurencieschopnosti a ekonomickej životaschopnosti lesných
podnikov a lesníctva.
6. Návrh systému integrovanej inventarizácie lesa v dvoch variantoch.
7. Návrh inovovaného systému rámcového plánovania HÚL.
8. Správa o výsledkoch riešenia pre Lesy SR. š.p..
2. Vypracovať a publikovať odborné alebo vedecké články zamerané na efektívne
využívanie environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov
na Slovensku.
1. Longauer, R., Gömöry, D., Pacalaj M., Strmeň, S., 2012: Význam pôvodu lesného
reprodukčného materiálu – prehľad a príklady. In: Bednárová, D., (2012):Aktuálne
problémy lesného semenárstva, škôlkárstva a umelej obnovy lesa 2012. Zborník
referátov z medzinárodného seminára, NLC Zvolen, 118 s.
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2. Romšáková, I., Foffová, E., Kmeť, J., Longauer, R., Pacalaj, M, Gömöry, D., 2012:
Nucleotide polymorphisms related to altitude and physiological traits in contrasting
provenances of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.). Biológia 67(Bratislava): 909916
3. Štefančík, I., 2012: Development of spruce (Picea abies [L.] Karst.) target (crop) trees
in pole-stage stand with different initial spacing and tending regime. J. FOR. SCI.
58(10):456-464
4. Štefančík, I., 2012: Growth characteristics of oak (Quercus petraea [Mattusch.] Liebl.)
stand under different thinning regimes. J. FOR. SCI. 58(2): 67-78
5. Štefančík, I., 2012: Rekonštrukcie nezmiešaných smrekových porastov – významný
nástroj ich obhospodarovania. Lesnícky Časopis – Forestry Journal 58(1): 56-68
6. Tučeková, A., Maňkovská, B., Oszlányi, J. 2012: Method for critical evaluation
pollution of forest ecosystem. In. Proccedings of international Conference “Modern
problems of forestry and forest management” dedicated to the memory of the classics
of Russian forestry Morozov G.F. and Orlov M.M. ICFI – FTU St. Petersburg, Rusko
7. Štefančík, I., Strmeň, S., 2012: Zhodnotenie štruktúry, rastu a vývoja dubového
porastu (Quercus petraea Mattusch. [Liebl.]) postihnutého v minulosti hromadným
hynutím. Lesnícky Časopis – Forestry Journal 58(1):10-21
8. Štefančík, I., Strmeň, S., Podrázský, V., Vacek, S., 2012 : Growth responses of a
Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) small pole-stage stand in a region exhibiting
extensive decline of allochthonous spruce forests to differentiated thinning. Folia
Oecologica 39(1):77-87
9. Sitková, Z., Šebeň, V., 2012: Demonštračný objekt Husárik – výskum premeny
smrečín in-situ. Lesnícka Práce 11: 24–25
10. Sitková, Z., 2012: Rekonštrukcie nepôvodných smrekových lesov. In: Les &
Letokruhy, júl – august 2012, s. 57
11. Galko, J., Nikolov, Ch., Rell, S., Vakula, J., Gubka, A., 2012: Analýza požerkov
podkôrnika dubového Scolytus intricatus (Ratz.) (Coleoptera: Curculionidae,
Scolytinae). In: Lesnícky časopis - Forestry Journal 58 (3): 166-170
12. Galko, J., 2012: Krasoň Agrilus planipennis – potenciálna hrozba pre jasene v Európe.
Lesnická práce 91(4): 34-35
13. Konôpka, B., Konôpka J., Bošeľa, M., 2012: Ako ďalej s vážnym problémom statickej
stability smrečín? In: Les&Letokruhy 68, 5-6: 18-21
14. Konôpka, B., Pajtík, J., Kaštier, P., Šebeň, V., 2012: Stanovenie dendromasy mladých
jaseňov zožratej jeleňou zverou pomocou alometrických modelov. Zprávy lesnického
výzkumu 57(3): 283-294
15. Kunca, A., Zúbrik, M., 2012: Holandské ochorenie brestov a jeho rozšírenie.
In: Les&Letokruhy 68, 5-6: 56-57
16. Kunca, A., Zúbrik, M., 2012: Problémy ochrany lesa na Slovensku. Lesnická práce
91(7): 10-11
17. Kunca, A., Zúbrik, M., 2012: Nebezpečný vplyv inváznych druhov na vývoj lesných
ekosystémov na Slovensku – Invázna sypavka na boroviciach – Mycosphaerella
dearnessii. In: Les&Letokruhy 68, 3-4: 52-53
18. Vakula, J., Ujhelyiová, L., Varkonda, Š., Gubka, A., Galko, J., 2012: Poznatky
z terénnej aplikácie entomopatogénnej huby do populácie lykožrúta smrekového
s využitím feromónových lapačov. In: Les &Letokruhy 68, 3-4: 49-50
19. Vakula, J., Ujhelyiová, L., 2012: Aplikácia Beauveria Bassiana s využitím
feromónových lapačov. Lesnická práce 91(6): 20-21
20. Zúbrik, M., Kunca, A., 2012: Agrilus planipennis – invázny krasoň na jaseňoch.
In: Les&Letokruhy 68, 5-6: 56-57
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21. Zúbrik, M., Kunca, A., 2012: Mníška veľkohlavá – najvýznamnejší škodca listnatých
drevín. In: Les&Letokruhy 68, 5-6: 56-57
22. Zúbrik, M., Kunca, A., 2012: Nebezpečný vplyv inváznych druhov na vývoj lesných
ekosystémov na Slovensku – Pulvinaria regalis – invázny červec na listnatých
stromoch. In: Les&Letokruhy 68, 3-4: 53
23. Sarvašová, Z., Lásková, J., Fodrek, L., 2012: Zahraničné príklady integrácie
verejnoprospešných funkcií do trhového mechanizmu. Zprávy lesnickeho výskumu 57
(1): 54-64
24. Sarvašová, Z., Lásková, J., 2012: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie
Forum Carpaticum 2012, Lesnícky časopis - Forestry Journal 58 (4): in press
25. Kovalčík M., Sarvašová Z., Schwarz M., Moravčík M., Oravec M., Lásková J., Tutka
J., 2012: Financial and socio-economic impacts of nature conservation in Slovakia,
In.: Journal of Forest Science. 58 (10): 425-435
26. Kovalčík, M., Sarvašová, Z., Tutka, J., 2012: Hodnota vybraných verejnoprospešných
funkcií lesa. Acta Facultatis Forestalis 2012, 54(1): 131-146
27. Bošeľa, M. 2012: What is the potential of site units applied into forestr y management
in Slovakia to describe production of beech stands? – Beskydy, 5 (2): 1–12
28. Bošeľa, M., 2012: Spatial variability of spruce and beech site index in relation with
geomorfological division in Slovakia from data of National Forest Inventory and
Monitoring. Lesn. Čas. – Forestry Journal, 58(1): 35-44
29. Petráš, R., Jamnická, G., Mecko, J., Neuschlová, E., 2012: State of Mineral Nutrition
and Heavy Metals Distribution in Aboveground Biomass of Poplar Clones. Polish
Journal of Environmental Studies 21(2): 447-453
30. Petráš, R., Mecko, J., 2012: Sú rubné doby vysoké alebo nízke? Les & Letokruhy, 68,
11-12: 18-19
31. Sačkov, I., 2012: Porovnanie dvoch alternatívnych metód kalkulácie zásob
dendromasy. Lesnícky časopis – Forestry Journal 58(2):111-120
32. Machanský M., Žihlavník, A., 2012: Hospodársko-úpravnícko plánovanie
v kalamitných oblastiach, Acta Facultatis Forestalis, 2012
3. Vypracovať a podať do výziev grantových agentúr 3 návrhy projektov z oblasti,
ktorá je predmetom schváleného výskumného zámeru NLC.
1. Systémy optimálneho lesného manažmentu pre zlepšenie hydrických funkcií lesa
a zníženie povodňového potenciálu v povodí rieky Bodrog (HYDROFOR), Program
cezhraničnej spolupráce ENPI Slovensko-Ukrajina
2. Science Based Remote Sensing Services to Support Sustainable Forest Management
i in Carpathian Mountains (CARPATH-FOREST), 7. rámcový program EÚ
3. Resource Efficient Technologies for Biomaterials Drying (RESEFDRY), 7. rámcový
program EÚ
4. Life under Fire, LIFE+
5. Regions of Knowledge for eco-efficient novel bio-based products from forest
resources, 7rámcový program EÚ
7.5 Program/podprogram/prvok: 08V0302 Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo
Zdroj financovania:
Výška upraveného rozpočtu (v €):

Národné zdroje
839 224
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Zámer: Podporiť funkčne integrované lesné hospodárstvo, zabezpečujúce ekologickú
stabilitu krajiny a posilňujúce hospodársky a sociálny rozvoj regiónov a vidieka.
Cieľ:
1. Vykonať kontroly producentov, dodávateľov a odberateľov lesného reprodukčného
materiálu na dodržiavanie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov
v oblasti lesného reprodukčného materiálu so zameraním na obnovu lesných porastov
najviac poškodených škodlivými činiteľmi,
2. Zabezpečiť expertíznu činnosť na vyhodnotenie stavu a vývoja škodlivých činiteľov
pri ochrane lesa pre subjekty obhospodarujúce lesy,
3. Vypracovať koncepčné materiály, posudky a stanoviská pre aktuálne potreby štátnej
lesníckej politiky,
4. Odobrať a vyhodnotiť vzorky zo 119 monitorovacích plôch na sledovanie zdravotného
stavu lesov.
Merateľný ukazovateľ:
1.
Počet subjektov
2.
Počet subjektov
3.
Počet výstupov
4.
Počet monitorovaných plôch

Typ

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

Merná
jednotka
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet

Báza rok
Báza
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Rok
Hodnota
Plánovaná
hodnota

Skutočná
hodnota

2012
80
40
4
119
115
103
12
119

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
1.

Plánovaný počet kontrol producentov, dodávateľov a odberateľov lesného reprodukčného
materiálu subjektov bola splnený (prekročený o 35). 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 sa vykonala u 0 subjektov.
Kontrola produkcie a evidencie semenáčikov a sadeníc v lesných škôlkach
a obchodovania s LRM sa vykonala u 115 subjektov.
2. Plánovaný počet expertíznych aktivít bol splnený. V rámci, monitoringu škodlivých
činiteľov, skúšania biologickej účinnosti bolo špecialistami a inšpektormi LOS riešených
spolu 103 udalostí (prekročenie o 63 akcií).Prehľad expertíznych aktivít zabezpečovaných
LOS v r. 2011:
- K 5. stupňu ochrany - NPR a PR: 32
- Škodlivé činitele v lese: 43
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3.

4.

- Škodlivé činitele v lesných škôlkach: 14
Stanoviská: k pesticídom, skúšaniu prípravkov na ochranu lesa: 8; Iné: 6
Vypracovalo sa 12 koncepčných dokumentov (plánovaný počet prekročený o 8). Zoznam
najdôležitejších materiálov pre potreby štátnej lesníckej politiky v roku 2012 je
nasledovný:
- Spracovanie integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy za rok
2011
- Zabezpečenie podkladov do správy o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike
pre MPRV SR
- Vypracovanie Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky
- Vypracovanie návrhu legislatívneho zámeru zákona o lesoch
- Vypracovanie koncepcie lesného hospodárstva
- Vypracovanie koncepcie spracovania dreva
- Vypracovanie koncepcie poľovníctva na Slovensku
- Revízia STN 482410
Plánovaný ukazovateľ bol splnený. V roku 2012 sa vykonalo zisťovanie stavu lesa spolu
na 119 plochách, a to na 111 trvalých monitorovacích plochách I. úrovne a 8
monitorovacích plochách II. úrovne (tzv. intenzívneho monitoringu) vrátane meraní,
odberu, analýz a hodnotení vzoriek rôznych zložiek lesných ekosystémov z plôch
intenzívneho monitoringu. Činnosť prebiehala v súlade s cieľmi a metódami
dlhodobého európskeho programu monitorovania lesov.

7.6. Program/podprogram/prvok: 0900102 Vzdelávanie - NLC
Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška upraveného rozpočtu (v €):
17 578
Zámer: Vzdelávanie pracovníkov pre oblasť lesného hospodárstva
Cieľ:
1. zrealizovať overovanie odborných vedomostí a preškolení v zmysle platnej legislatívy
v oblasti lesného hospodárstva, vrátane aktualizácie zoznamov držiteľov príslušných
osvedčení
Merateľný ukazovateľ:
1. Počet zrealizovaných aktivít
Typ

Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

počet

Báza rok
Báza
1.
1.

Rok
Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2012
16
16

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
1.

Uskutočnili sa 4 akcie zamerané na overovanie odborných spôsobilostí:
- V termíne 18.-21. 6. 2012 sa uskutočnili skúšky uchádzačov o získanie odbornej
spôsobilosti odborného lesného hospodára (OLH),
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-

V termíne 5. 9. 2012 sa uskutočnili skúšky uchádzačov o získanie odbornej
spôsobilosti pre prácu s lesným reprodukčným materiálom (LRM),
V termíne 6. 9. 2012 sa uskutočnili skúšky odbornej spôsobilosti na vyhotovenie
programu starostlivosti o lesy (PSL),
V termíne 6. 9. 2012 sa uskutočnilo overenie predpokladov technickej spôsobilosti
fyzických osôb na vyhotovenie PSL.

2.

Zabezpečilo sa 12 školiacich podujatí pre držiteľov osvedčení odbornej spôsobilosti:
- V 10 termínoch sa v priebehu roka 2012 uskutočnilo školenie držiteľov osvedčenia
OLH,
- V 2 termínoch sa v priebehu roka 2012 uskutočnilo školenie držiteľov osvedčenia
pre prácu s LRM.

3.

Boli aktualizované zoznamy držiteľov príslušných osvedčení.

7.7.

Program/podprogram/prvok: 0900501 Štatistické zisťovanie
Národné zdroje
29 711

Zdroj financovania:
Výška upraveného rozpočtu (v €):

Zámer: Správa informačného systému rezortnej štatistiky, zákon č. 540/2001 o štátnej
štatistike v znení neskorších predpisov.
Cieľ:
1. V rámci správy informačného systému rezortnej štatistiky zabezpečiť zber, spracovanie
a vyhodnocovanie ročných a štvrťročných rezortných štatistických výkazov,
spracovávanie podkladov do Zelenej správy, štatistickej ročenky a Súhrnného lesníckeho
účtu.
2. Zabezpečiť zber a záznam údajov z poľovníckej štatistiky
Merateľný ukazovateľ:
1.
Výstup
2.
Výstup

Typ
Hodnota
ukazovateľa
Výstup

Merná
jednotka
Výstup
Výstup
Výstup
výstup

Báza rok
Báza
1.
2.
1.
2.

Rok
Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2012
áno
áno
áno
áno

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
1. V rámci cieľa sa zabezpečila tlač, distribúcia, zber, spracovanie a vyhodnocovanie
štvrťročných a ročných rezortných štatistických výkazov. Z výkazov boli spracované
podklady pre Zelenú správu, Štatistickú ročenku a Súhrnný lesnícky účet.
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2.

Zabezpečil sa zber, záznam a spracovanie údajov štatistického výkazu Poľov (MPRV
SR) 12-01 Ročný výkaz o jarnom kmeňovom stave zveri a o revíri, stave a love zveri.
Zostavila sa Poľovnícka štatistická ročenka SR, ktorá je aj publikovaná na ForestPortáli.

8.

HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU 2012

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
V roku 2012 riešil ústav 24 úloh vyplývajúcich z kontraktu medzi MPRV SR a NLC.
V rámci týchto úloh zabezpečoval napr. vypracovanie rôznych koncepčných a programových
dokumentov pre štátnu správu LH, činnosť Lesníckej ochranárskej služby, Kontroly lesného
reprodukčného materiálu, pripravil podklady k zelenej správe a vypracoval Súhrnný lesnícky
účet. Pripravil aj celý rad stanovísk a podkladov pre spektrum otázok súvisiacich s LH. Ústav
ukončil riešenie projektu Výskum efektívneho využívania environmentálneho, ekonomického
a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku. V rámci projektu bolo vypracovaných
8 realizačných výstupov, ktoré sú umiestnené na internetovej stránke www.nlsck.org:
http://www.nlcsk.sk/download/epol/EPOL1.pdf,http://www.nlcsk.sk/download/epol/EPOL2.pdf,
http://www.nlcsk.sk/download/epol/EPOL3.pdf,http://www.nlcsk.sk/download/epol/EPOL4.pdf,
http://www.nlcsk.sk/download/epol/EPOL5.pdf,http://www.nlcsk.sk/download/epol/EPOL6.pdf,
http://www.nlcsk.sk/download/epol/EPOL7.pdf,http://www.nlcsk.sk/download/epol/EPOL8a.pdf,
http://www.nlcsk.sk/download/epol/EPOL8b.pdf.

V tomto roku bol schválený nový štátny projekt výskumu EPOL II s harmonogramom
riešenia do roku 2015. Konalo sa úvodné rokovanie, schválila sa základná štruktúra a objem
financií na rok 2013. Získalo sa nutné spolufinancovanie projektu v objeme 15 tis. Eur ročne
na 3 roky. V prvej polovici roka sa v oblasti ekonomického riadenia ústav sústredil
na znižovanie nákladov. Bolo prijatých viacero reštrikčných opatrení smerujúcich
k zefektívneniu jeho fungovania (znižovanie nákupov spotrebného materiálu, zefektívnenie
čerpania personálnych výdavkov vrátane znižovania počtu zamestnancov. Ústav znížil
evidenčný počet zamestnancov z 84,6 na 76 t. j. znížil počet zamestnancov o 8,6 (10,1 %).
Zároveň s prijatím opatrení smerujúcich k šetreniu prostriedkov sa ústav sústredil
na získavanie dodatočných finančných zdrojov. V roku 2012 riešil 11 projektov APVV
v celkovej sume priamych nákladov 396 tis. Eur; 12 projektov agentúry Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR - ASFEU v celkovom objeme priamych nákladov 997,6
tis. Eur, 11 medzinárodných projektov v celkovom objeme priamych nákladov 299 tis. Eur
a hospodárske zmluvy v počte 25 v objeme 102,7 tis. Eur. Viaceré z uvedených projektov
a zmlúv získal ústav v roku 2012, v ktorom sa vyhodnocovala výzva z roku 2011
(september), kde ústav získal celkom sedem projektov. Do výzvy ASFEU sa predložil
1 projekt na dobudovanie infraštruktúry vedy a výskum (januári 2012). Do výzvy 7RP EÚ
podal ústav štyri projekty (ako partner). Podal sa jeden projekt do výzvy Life+ a 3 projekty
(ako partner) do systému cezhraničnej spolupráce. Podobne ako v minulých rokoch, aj v roku
2012 ústav získal len minimálne zákazky na výskumné projekty z veľkých štátnych
lesníckych podnikov.
NLC – LVÚ Zvolen zabezpečoval spoluprácu s lesnou prevádzkou najmä
prostredníctvom činnosti Lesníckej ochranárskej služby a Strediska kontroly lesného
reprodukčného materiálu. Zorganizoval pre lesnícku verejnosť tri veľké odborné semináre
zamerané na ochranu lesa, ekonomiku LH a pestovanie a produkciu lesného reprodukčného
materiálu. Pre potreby MPRV SR vypracoval Koncepciu rozvoja lesného hospodárstva,
spracovania dreva a poľovníctva; Národný program využitia potenciálu dreva v SR, pripravil
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podklady k zelenej správe a vypracoval Súhrnný lesnícky účet. Pripravil aj celý rad stanovísk
a podkladov pre široké spektrum otázok súvisiacich s LH.
V roku 2012 podpísal ústav zmluvu o spolupráci s Lesníckym výskumným ústavom
Poľska (IBL). Predmetom rokovania a návštevy v septembri 2012 bol model spolupráce
medzi Lesníckym výskumným ústavom Poľska a štátnymi lesmi Poľska v oblasti vedy,
výskumu a vzdelávania. Cieľom návštevy bolo tiež rokovanie na Ministerstve životného
prostredia (Ministerstvo środowiska) o systéme riadenia spoločného odvetvia LH a ochrany
prírody. Pracovníci ústavu sa zúčastnili konferencií medzinárodných organizácií, ako sú napr.
EFI a IUFRO, kde prezentovali výsledky výskumu. Konalo sa viacero medzinárodných
seminárov v rámci projektov. Zorganizovalo sa Trojstretnutie lesníckych ochranárskych
služieb.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Ústav pri svojej činnosti vychádzal hlavne z projektového financovania. Jednotlivé
vzdelávacie projekty boli zamerané hlavne na vzdelávacie a poradenské aktivity, kde ústav
zrealizoval celkovo 37 vzdelávacích aktivít a vydal štyri odborné publikácie.
V rámci dvoch medzinárodných vzdelávacích projektov financovaných z programu
Leonardo da Vinci sa pozornosť sústredila na tvorbu materiálov v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia v drevospracujúcom priemysle, ako aj na tvorbu didaktických materiálov
pre výučbu participatívnych metód plánovania miestnych programov rozvoja územia
a programov využívania prírodných zdrojov a krajiny. V priebehu roka za začala
implementácia dvoch medzinárodných vzdelávacích projektov zameraných na vzdelávanie
v oblasti harvestorových technológií a ďalšie vzdelávanie lesníkov zo štátov južnej Európy
v oblastiach ako zakladanie a pestovanie lesa, kvalita dreva, protipožiarna a protipovodňová
ochrana.
Ústav začal aj s implementáciou vzdelávacieho projektu v rámci programu spolupráce
SK-UA (Slovensko – Ukrajina), ktorý je zameraný na prenos znalostí a vedomostí
zo Slovenska na Ukrajinu v oblasti prírode blízkeho obhospodarovania lesov. V rámci
programu SK-MR (Slovensko – Maďarsko) ústav implementuje projekt zameraný
na vytvorenie Poľovníckeho a lesníckeho klastra v prihraničnom území.
V rámci práce s verejnosťou ústav zabezpečil koordináciu 6. ročníka Lesníckych dní
a vypracoval a vytlačil (250 ks) plnofarebný dokument Lesy pre ľudí., ktorý prezentuje
význam udržateľného obhospodarovania lesov pre spoločnosť. Ústav pokračoval
v koordinácii činnosti lesnej pedagogiky na Slovensku.
Projektové financovanie ústav využíval aj pri zabezpečovaní práce s verejnosťou, kde
v priebehu roka ukončil riešenie dvoch projektov APVV.
NLC-ÚLPV Zvolen v oblasti komerčnej činnosti zabezpečoval komplexnú činnosť pre
svojich klientov pri čerpaní finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ. V rámci tejto činnosti
vypracoval pre svojich klientov päť žiadostí o nenávratný finančný príspevok do výzvy
na podávanie žiadostí o finančný príspevok pre mikroprojekty z prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská
republika 2007 – 2013, Prioritná os III Podpora miestnych iniciatív. Aktívne spolupracoval
pri implementácií ôsmich projektov z PRV SR 2007 – 2013 a dvoch projektov z Programu
cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 – 2013. V súvislosti
s prípravou II. výzvy pre opatrenia 1.4 Zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov a opatrenie
1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva
v rámci PRV SR 2007 – 2013 realizoval bezplatnú poradenskú a konzultačnú činnosť pre
neštátnych obhospodarovateľov lesa a fyzické a právnické osoby poskytujúce služby
v lesníctve.
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Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
Lesnícka informatika 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 LH
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 NLC s realizačným výstupom do informačného systému
lesného hospodárstva. Činnosti spojené s budovaním a správou ISLH 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). Neustále zvyšovanie funkčnosti
a flexibilnosti ISLH 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.
Významným prvkom v zabezpečovaní plnenia úloh NLC –ÚLZI Zvolen je lesnícke
mapovanie, tvorba, aktualizácia a vydávanie tematického štátneho mapového diela s obsahom
LH. Strategickým cieľom vo väzbe na hospodársku úpravu lesov a vyhotovovanie programov
starostlivosti o lesy je optimalizácia, urýchlenie a zefektívnenie tvorby lesníckej digitálnej
mapy 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. Naplnenie
uvedenej podmienky NLC-ULZI Zvolen realizuje implementáciou technológií leteckého DPZ
(letecká digitálna kamera a letecký laserový skener) obstaraných z projektu „Monitoring
a výskum lesných ekosystémov“, ktorý je financovaný zo Švajčiarskeho finančného
mechanizmu.
Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
Okrem úloh vymedzených v kontrakte s MPRV SR, NLC-ÚHÚL Zvolen reagoval
na aktuálne pomery z odborného i ekonomického hľadiska a realizoval rôzne expertné služby
pre obhospodarovateľov lesov. Odborne podporoval činnosť subjektov pôsobiacich v LH 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 najmä s orgánmi štátnej správy lesného
hospodárstva, s vyhotovovateľmi PSL, ale i s odbornými lesnými hospodármi
a obhospodarovateľmi lesov. Ústav chce naďalej pokračovať v snahe o kvalitné poskytovanie
odborných služieb pre štát, odbornú, ale aj laickú verejnosť v spolupráci s ďalšími
organizačnými zložkami NLC, inými odbornými organizáciami, inštitúciami, mimovládnymi
organizáciami a verejnosťou.
V roku 2012 pretrvával nedostatok finančných prostriedkov, čo vedie k problémom pri plnení
kontrahovaných úloh v požadovanom rozsahu. Sú to najmä tieto úlohy vyplývajúce zo zákona
o lesoch: rozvoj hospodárskej úpravy lesov , metód a postupov jej vykonávania; komplexné
zisťovanie stavu lesa pre potreby rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov
a plnenie úloh verejného obstarávateľa programov starostlivosti o lesy.

64

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2012

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 LH 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 potreby štátnej správy pripravil informáciu
o stave početnosti mníšky veľkohlavej. Ústav spolupracoval na príprave strategických
materiálov – Program rozvoja vidieka SR, Inovačná stratégia, Koncepcia poľovníctva,
Národný program využitia potenciálu dreva SR, Národný plán budovania infraštruktúry
výskumu a vývoja v Slovenskej republike – SK Roadmap, návrh nového zákona o lesoch
a Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva na roky 2013-2016.
Spolupráca s Ministerstvom životného prostredia SR a jemu podriadenými organizáciami
(SAŽP, ŠOP SR) sa v roku 2012 orientovala najmä problematika implementácie NATURA
2000 a prípravu nového zákona o ochrane prírody.
Spolupráca s Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zamerala na materiál
Horizont 2020 a prípravu podkladov pre Stratégia výskumu a vývoja v SR do roku 2020.
V roku 2012 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 SAV 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 2012 sa
zorganizovalo niekoľko spoločných aktivít – spoločných vedeckých podujatí a projektov.
Medzi dôležitých odberateľov výsledkov výskumu patrí podnik LESY SR, š. p. V roku
2012 NLC – LVÚ Zvolen riešil pre potreby podniku niekoľko špecializovaných úloh, ktorých
výsledky prispeli k zdokonaleniu technológií používaných pri obhospodarovaní lesov. Jedná
sa o projekty aplikovaného výskumu.
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 2012 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 zabezpečoval 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 preškolenia odborných lesných hospodárov. Na základe poverenia MPRV SR sa vykonalo
overovanie odborných vedomostí v oblasti osobitnej spôsobilosti LH: 1) odborný lesný
hospodár, 2) spôsobilosť pre prácu s lesným reprodukčným materiálom, 3)odborná
a technická spôsobilosť na vyhotovovanie PSL.
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Činnosti v rámci ďalšieho vzdelávania a poradenstva boli zamerané na pracovníkov
lesníckej prevádzky. Medzi najvýznamnejších partnerov patria: LESY SR, š. p., PRO
POPULO Poprad, s. r. o. Vzdelávacie aktivity sa tematicky sústredili hlavne na ochranu lesa,
rastlinolekársku starostlivosť a poľovníctvo.
V oblasti práce s verejnosťou ústav koordinoval prípravu a realizáciu 6. ročníka
Lesníckych dní. Do prípravy a realizácie sa zapojilo 40 partnerov. Jednotlivé akcie sa
uskutočnili v 15 mestách a obciach, celkove sa zúčastnilo približne 70 tisíc návštevníkov.
Na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zabezpečila akreditácia kurzu lesnej
pedagogiky.
Medzi užívateľov výstupov ústavu patria aj partneri dvoch projektov APVV, ktoré sú
zamerané na propagáciu vedy a výskumu. V rámci týchto projektov ústav spolupracoval
s týmito subjektmi: LESY SR, š. p., ŠL TANAP-u, 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, KLÚ, OLÚ, ŠÚ SR,
PPA, TOPÚ, GKÚ, ŠOP SR, združenia neštátnych vlastníkov a obhospodarovateľov lesa,
Združenie taxačných kancelárií SR, organizácie štátnych lesov, organizácie neštátnych
obhospodarovateľov lesa, poľovné združenia, univerzity s technickým a prírodovedným
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 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 v súvislosti so zabezpečovaním vyhotovovania PSL
spolupracoval s orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva, najmä s KLÚ,
účasťou na príslušných konaniach (prerokovanie Správ o hospodárení, 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 lesných celkoch.
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 spolupráca prebiehala aj s obhospodarovateľmi lesov,
s jednotlivými odbornými lesnými hospodármi, pri riešení odborných problémov počas
vyhotovovania PSL.
Vo vzťahu k aktuálnym problémom LH súvisiacich s vyhotovovaním PSL, najmä
v oblastiach s veľkým rozsahom náhodných ťažieb v dôsledku odumierania smrečín,
poškodenia lykožrútom, vetrom, snehom a inými škodlivými činiteľmi existovala aktívna
spolupráca so štátnou správou, odbornými organizáciami, vyhotovovateľmi PSL
a obhospodarovateľmi
lesov.
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10. PRÍLOHY
Organizačná štruktúra Národného lesníckeho centra k 31. 12. 2012

68

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2012

Úsek generálneho riaditeľa
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Úsek námestníka generálneho riaditeľa
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Ekonomický úsek
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Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
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Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
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Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
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Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
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