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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. Ľuboš Németh

Členovia vedenia Národného lesníckeho centra:
Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.

námestník generálneho riaditeľa

Dr. Ing. Tomáš Bucha
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.
Ing. Ľuboš Žabka

riaditeľ NLC – LVÚ Zvolen
riaditeľ NLC – ÚLPV Zvolen
riaditeľ NLC – ÚLZI Zvolen
riaditeľ NLC – ÚHÚL Zvolen

Ing. Peter Kaštier, PhD.
Ing. Peter Hrbáľ
Ing. Anna Miková
Ing. Kornel Ruman

námestník riaditeľa NLC – LVÚ Zvolen
námestník riaditeľa NLC – ÚLPV Zvolen
námestníčka riaditeľa NLC – ÚLZI Zvolen
námestník riaditeľa NLC – ÚHÚL Zvolen

2. 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 tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného
hospodárstva.
NLC 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 – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (NLC – LVÚ Zvolen) je rozvíjať
lesnícky výskum v Slovenskej republike so zameraním na aplikovaný výskum v oblasti
pestovania, ochrany, ekológie a manažmentu lesa, lesníckej ekonomiky a politiky.
Perspektívou pre ďalšie obdobie bude oblasť biotechnológií a energetického využitia drevnej
biomasy.
Smerovanie NLC - LVÚ Zvolen vychádza z aktuálnych koncepčných a strategických
materiálov prijatých Vládou Slovenskej republiky a naším zriaďovateľom Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR). Ide najmä o Národný program využitia
potenciálu dreva a jeho akčný plán prijatý v máji 2014, akčný plán Národného lesníckeho
programu a Stratégiu aplikovaného výskumu v pôdohospodárstve. Reagujeme tým
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na v európskom priestore už prebiehajúce štrukturálne zmeny lesnícko-drevárskeho sektoru
smerom k bioekonomike.
Okrem rezortu pôdohospodárstva významne ovplyvňujú činnosť NLC - LVÚ Zvolen
koncepčné materiály Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a to najmä materiál
Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácii pre inteligentnú špecializáciu SR.
V rámci rozpracovania priorít pre implementáciu RIS 3 pre roky 2014 - 2020 ústav ako
partner Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra už pripravil zámery
pre národné projekty Ekonomicky efektívne a environmentálne akceptovateľné
pôdohospodárstvo a Modernizácia infraštruktúry národného centra pôdohospodárskeho
výskumu. V rámci európskej výzvy HORIZONT 2020 Teaming ústav uspel s návrh v prvom
kole výzvy s projektom na vytvorenie Centra excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu
LignoSilva.
Európa vo svoje Stratégii 2020 stavia na prepojení priemyslu a výskumu. Pilierom nášho
Operačného programu výskum a inovácie je podpora malých a stredných podnikov (MSP).
Pokračovanie v tradičnej spolupráci s lesníckymi subjektmi a posilnenie spolupráce s malými
a strednými podnikmi v oblasti produkcie a spracovania dreva a energetického využitia dreva
bude prioritou ústavu v nasledujúcom období.
Špecifikácia smerovania NLC - LVÚ Zvolen je rozpracovaná vo Výskumnom zámere
NLC - LVÚ Zvolen na roky 2015 – 2019. Ústav vo svojom zámere deklaruje, že sa naďalej
bude zameriavať na riešenie výskumných a nevýskumných úloh, ktoré vyplývajú z kontraktu
uzavretom medzi MPRV SR a NLC. Mimoriadne významnou úlohou v rokoch 2015 - 2016 je
realizácia 2. cyklus Národnej inventarizácia lesov Slovenska.
Pre posilnenie prepojenia výskumu s lesníckou praxou sa NLC - LVÚ Zvolen zapája
do realizácie Programu rozvoja vidieka SR. V rámci technickej pomoci ústav poskytuje
zriaďovateľovi podpornú činnosť pri výbere projektov a pri ich posudzovaní.
Okrem toho sa ústav bude orientovať na získanie projektov zo Štrukturálnych fondov EÚ
a výziev Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). Podporuje účasť zamestnancov
vo výzvach INTERREG, Nórsky mechanizmus a LIFE+, COST. Ústav bude podporovať
účasť svojich pracovníkov v programe EÚ pre výskum HORIZONT 2020 a schémach
bilaterálnej spolupráce.
Nastávajúce predsedníctvo SR v procese Európskej ministerskej konferencie o ochrane
lesov (FOREST EUROPE) bude pre NLC - LVÚ Zvolen výzvou pre posilnenie svojej pozície
v medzinárodnom priestore, a to v (i) medzinárodných lesníckych inštitúciách a profesijných
združeniach (Európsky lesnícky inštitút, IUFRO, FTP – Lesnícka technologická platforma);
(ii) v štruktúrach EÚ (stále výbory pre lesníctvo), kde zastupuje Slovensko;
(iii) v medzinárodných organizáciách (EHK OSN, FAO, OECD) a ďalších politických
procesoch (UNFF – OSN Fórum o lesoch, CBD – Konvencia o biologickej diverzite), kde
zastupuje Slovensku republiku alebo zabezpečuje podporné aktivity pre MPRV SR.
NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Činnosť NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV
Zvolen) je v strednodobom horizonte zameraná na plnenie úloh štátnej lesníckej politiky,
ktorá je zadefinovaná v materiáli Vízia, prognóza a stratégia rozvoja lesníctva na Slovensku
a Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 - 2020 so zameraním na skvalitnenie
ďalšieho vzdelávania, poradenstva a práce s verejnosťou.
Činnosť ústavu v oblasti celoživotného vzdelávania, práce s verejnosťou 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, vyhlášky MP SR
č. 441/2006 Z. z., vyhlášky MP SR č. 451/2006 Z. z., vyhlášky MP SR č. 571/2004 Z. z.
a pokynov MPRV SR – Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva.
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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. Pri týchto aktivitách sa budú využívať vo zvýšenej miere prostriedky určené na
vzdelávanie a poradenstvo v lesnom hospodárstve z programovacieho obdobia 2014 - 2020.
V oblasti práce s verejnosťou bude kladený dôraz na lesnú pedagogiku a podporu aktivít
pre trvalo udržateľný rozvoj. Pozornosť sa bude venovať zapojeniu aktivít lesnej pedagogiky
do vyučovacieho a vzdelávacieho procesu na materských a základných školách. Ďalej sa budú
hľadať možnosti na vytvorenie systému viaczdrojového financovania lesnej pedagogiky.
V rámci práce s verejnosťou sa ústav bude venovať Lesníckym dňom, ktoré sa stali účinným
nástrojom na informovanie širokej verejnosti o lesníctve.
Činnosť ústavu sa ďalej zameria na realizáciu nového programovacieho obdobia EÚ
2014 - 2020 v oblasti podpory lesníctva a rozvoja vidieka. Rovnako 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. Ústav sa zameria aj na propagáciu Programu
rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 -2020 pre majiteľov a obhospodarovateľov lesa.
Ústav bude vychádzať pri svojej činnosti z činností zamestnancov ústavu
v medzinárodných združeniach (ECE/FAO/ILO, Forest Communication Network).
NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (NLC – ÚLZI Zvolen) zabezpečuje
všetky činnosti súvisiace s vývojom Informačného systému lesného hospodárstva (IS LH)
a správou Informačnej banky (IB). V strednodobom výhľade sa ústav zameriava
predovšetkým na vybudovanie jednotného integrovaného informačného systému
orientovaného na optimalizáciu zberu, kontroly, aktualizácie a archivácie súborov číselných a
geopriestorových dát zo všetkých oblastí lesníckych činností. Reflektuje tak súčasne aj na
aktuálne ako i dlhodobé potreby v dostupnosti elektronických služieb pre občanov,
obhospodarovateľov a odborných pracovníkov pri komunikácií, získavaní informácií
a vybavovaní agend v rezorte lesného hospodárstva, ktoré vyplynuli z požiadaviek
elektronickej
podoby
výkonu
pôsobnosti
orgánov
verejnej
moci
e-Governmentu.
Implementáciou, využívaním a neustálym rozvíjaním informačno-komunikačných
technológií v rámci činnosti ústavu vyvíjajú a rozširujú sa WEB aplikácie na zdieľanie,
evidenciu, publikovanie a prezentáciu údajov, dokumentov a na rôznych stupňoch
agregovaných informácií o lesoch Slovenskej republiky pre širokú odbornú aj laickú
verejnosť. Vytvárajú a konsolidujú sa tematické vrstvy GIS, vrátane aktualizácie
metainformácii, súvisiace s lesnými pozemkami tak, aby boli využiteľné pre rôzne priestorové
analýzy v kontexte celého územia SR a boli v súlade so Smernicou INSPIRE a Zákonom
o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI), ako aj v súlade s koncepciou
budovania metainformačného systému MPRV SR.
Vlastnou prevádzkou leteckej digitálnej kamery a leteckého laserového skenera, ktoré
boli obstarané z projektu Monitoring a výskum lesných ekosystémov a financované zo zdrojov
Švajčiarskeho finančného mechanizmu ústav rozširuje oblasť spracovania nadobudnutých
údajov diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) pre potreby programov starostlivosti o lesy (PSL),
ako aj iné oblasti nadrezortného charakteru. K dispozícii sú súčasne farebné a infračervené
letecké meračské snímky spolu s údajmi leteckého laserového skenovania. Kombinácia týchto
najmodernejších prvotných údajov leteckého DPZ a vzájomné prepojenie všetkých
rozhodujúcich činností ústavu (DPZ a geoinformatiky) do zjednoteného systému sa stáva
novým impulzom racionalizácie vyhotovenia PSL ako aj ďalších činností hospodárskej
úpravy lesov (HÚL).
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Uvedené materiály sú zdrojom objektívnych, 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 lesných porastov.
Moderné technologické, softverové a hardvérové vybavenie, vedomostný a personálny
potenciál vytvára predpoklady rozšírenia odboru diaľkového prieskumu Zeme na
špecializované pracovisko, ktoré by koordinovalo, zabezpečovalo zber a spracovanie
materiálov leteckého DPZ pre MPRV SR ako aj ďalšie mimorezortné štátne organizácie.
NLC – ÚLZI Zvolen považuje údaje IS LH, ktorými disponuje za aktíva, ktoré majú
hodnotu a sú podľa toho riadené a spravované. Každý údajový prvok má jasne definovaného
vlastníka a správcu zodpovedného za jeho správnosť. K dátam pristupuje ako k vzácnemu
zdroju a systematickou činnosťou chce prispieť k lepšiemu zabezpečeniu využívania dát a
znalostí v rutinných postupoch ako i v dôležitých rozhodovacích procesoch.
NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
NLC - Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (NLC – ÚHÚL Zvolen) plní najmä
úlohy poverenej organizácie v oblasti HÚL podľa § 38 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch
v znení neskorších predpisov, súvisiace s cieľmi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
(TUOL). Pre zriaďovateľa, ktorým je MPRV SR zabezpečuje predovšetkým rozvoj HÚL,
tvorbu metód a postupov jej vykonávania, komplexné zisťovanie stavu lesov pre potreby
rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov, výber vyhotovovateľov PSL
a kontrolu vyhotovovania PSL.
Ústav tvorí koncepčné a strategické dokumenty v oblasti HÚL, metód a postupov
vykonávania HÚL.
Metodicky i prakticky zabezpečuje komplexné zisťovanie stavu lesa, rámcové zisťovanie
a rámcové plánovanie, tvorbu modelov hospodárenia. Zabezpečuje aj spracovanie
komplexných diel a informačných vrstiev v oblasti lesníckeho typologického a pedologického
mapovania.
Metodicky podporuje vyhotovovanie povinného PSL na všetkých lesných pozemkoch
oprávnenou odborne spôsobilou osobou, ako nástroja štátu, vlastníkov, obhospodarovateľov
lesov pre TUOL. V oblasti praktickej tvorby PSL zabezpečuje verejné obstarávanie na výber
vyhotovovateľa, preberanie prác a kontrolu vyhotovovania PSL na základe zmlúv o dielo s
vyhotovovateľmi PSL.
Ústav v súčasnosti zavádza permanentnú aktualizáciu údajov o lesoch (PAL) na rôznych
hierarchických úrovniach s využitím lesnej hospodárskej evidencie (LHE), prostriedkov DPZ
a rastových modelov. Zámerom je poskytovanie aktuálnych údajov prostredníctvom IS LH
a lesníckeho geografického informačného systému (LGIS) v spolupráci s ďalšími
organizačnými zložkami NLC.
Súčasťou ústavu je Znalecký ústav NLC, ktorý vykonáva znaleckú a expertíznu činnosť
v oblasti lesníctva a ochrany prírodného prostredia.
Dôležitá je ďalšia podpora overovania a zavádzania výsledkov výskumu a vývoja do
praxe a účasť na domácich i medzinárodných projektoch.
Ústav tiež samostatne vyhotovuje alebo sa spolupodieľa na vyhotovení zákaziek
súvisiacich s náplňou činnosti s využitím odborného potenciálu svojich pracovníkov pre
štátne organizácie i súkromné subjekty.
Prioritnou strategickou úlohou pre ďalšiu budúcnosť HÚL je dobudovanie systému HÚL,
vrátane doriešenia trvalého financovania vyhotovenia PSL a zavedenia systémových opatrení
v oblasti inštitucionálneho zabezpečenia týchto činností. NLC – ÚHÚL Zvolen podporuje
a zabezpečuje reálne plnenie tejto úlohy.
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3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM (MPRV SR) A
JEHO PLNENIE
MPRV SR a NLC uzatvorili pre rok 2015 kontrakt č. 353/2014-710/MPRV SR a dodatky
č. 1, 2, 3, 4 a 5 k tomuto kontraktu, na základe ktorých bol NLC pridelený príspevok vo výške
4 207 963,62 €.
Kontrakt
je
zverejnený
na
internetovej
stránke
NLC
http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/nlc/kontrakt.aspx. V prípade prekročenia rozpočtu stanoveného
kontraktom na jednotlivých úlohách boli vykonané činnosti uhradené z vlastných zdrojov
NLC. Plnenie úloh kontraktu podľa jednotlivých prvkov sa uvádza v nasledujúcom texte.
ROZVOJ HOSPODÁRSKEJ ÚPRAVY LESA (08V0202)
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Rozvoj hospodárskej úpravy lesov, tvorba metód
a postupov jej vykonávania
NLC-ÚHÚL Zvolen
Ing. Ján Bavlšík (01. 01. 2015 – 28. 02. 2015)
Ing. Kornel Ruman (01. 03. 2015 – 31. 12. 2015)
Ing. Tibor Jančok (01. 01. 2015 – 30. 11. 2015)
Ing. Henrich Klescht (01. 12. 2015 – 31. 12. 2015)
2015
85,00 tis. €
85,00 tis. €
86,09 tis. €

Stála rozvojová úloha nevýskumného charakteru, ktorá vyplýva 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 znení neskorších predpisov, a je
financovaná z bežného transferu z rozpočtovej kapitoly MPRV SR, program 08V Udržateľné
lesné hospodárstvo, podprogram 08V02 Obnova a rozvoj lesného hospodárstva, prvok
08V0202 Rozvoj hospodárskej úpravy lesa.
Cieľom úlohy bolo zabezpečenie jednotného systému HÚL, pri napĺňaní cieľov a princípov
trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a programového vyhlásenia vlády pri
dobudovaní systému HÚL prostredníctvom:
- rozvoja HÚL,
- tvorby metód a postupov vykonávania HÚL,
- overenia a zavedenia nových metód podrobného zisťovania stavu lesa a návrhov plánov
hospodárskych opatrení do pracovných postupov HÚL pre vyhotovenie PSL s využitím
najnovších metód, poznatkov a výsledkov výskumu a vývoja v oblasti HÚL a DPZ,
- metodickej podpory vyhotovenia PSL,
- podpory štátnej správy lesného hospodárstva podľa potrieb a požiadaviek Sekcie lesného
hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.
V roku 2015 boli v rámci úlohy riešené aktivity:
1. Dopracovanie Pracovných postupov HÚL v súvislosti s novelou zákona
č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (zákon č. 182/2014 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony).
- Aktualizácia a úpravy kapitol Pracovných postupov HÚL vybraných pre rok 2015 –
realizovaná na 90 %, z dôvodu zabezpečovania prioritných úloh výstupu 8 g) súvisiacich
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2.

3.

-

4.
-

5.
-

6.

-

s komplexným zabezpečením verejného obstarávania PSL z prostriedkov PRV na roky
2016 - 2018 a úloh súvisiacich s metodickým a organizačným zabezpečením žiadostí
a zmlúv súvisiacich s „de minimis“.
Návrh kritérií a postupu na uplatnenie aktualizácie PSL v priebehu platnosti PSL
na základe posúdenia aktuálneho stavu lesa prostredníctvom aktualizácie údajov o stave
lesa s využitím údajov z platných PSL (predtým LHP), lesnej hospodárskej evidencie
(LHE), rastových modelov a prostriedkov DPZ - letecké snímky.
Návrh materiálu Metodický postup aktualizácie Programu starostlivosti o lesy v priebehu
jeho platnosti.
Testovanie údajov z LIDAR-u pre zisťovanie stavu lesa a tvorbu PSL, na základe
výstupov výskumu a vývoja, overenie na modelovom objekte a vypracovanie metodík
a postupov pre ich zavedenie do praxe HÚL.
Pracovné stretnutie k využívaniu LIDAR-u pri vyhotovení PSL (dňa 29. 06. 2015)
s poskytnutím softvéru a databáz údajov vybraných lesných celkov (LC)
vyhotovovateľom PSL na overenie metódy zistenia hornej výšky v porastoch - záznam
z pracovného stretnutia
Analýza doterajšieho postupu kalkulácie ťažieb pri vyhotovení PSL a návrh metodiky pre
nové programové riešenie stanovenia celkovej únosnej výšky ťažby v PSL.
Analýza doterajšieho postupu kalkulácie ťažieb pri vyhotovení PSL - Ťažbové
ukazovatele, analýza ťažbových ukazovateľov - materiál Inovácie v oblasti ťažbovej
úpravy lesa - na pripomienkovanie,
návrh metodiky pre nové programové riešenie stanovenia celkovej únosnej výšky ťažby
v PSL - v štádiu prípravy.
Návrh Metodického postupu na sledovanie zmien stavu lesa prostredníctvom spracovania
a vyhodnotenia aktuálnych geoinformácií z DPZ.
Priebežná metodická podpora pre zabezpečenie textových a grafických výstupov PAL
aktualizovaných pre Súhrnné informácie o stave lesov SR 2015 a Zelenú správu 2015,
návrh Rámcovej metodiky sledovania plošných zmien lesov pre účely dopracovania
metodiky permanentnej aktualizácie lesov,
aktualizácia platných štandardov vyhotovenia PSL na základe zmien, úprav doterajších
metód a postupov a vypracovaných nových metód a postupov tvorby PSL.
Navrhnuté úpravy LHPTAX, ktoré nemali zásadný charakter a v roku 2015 neboli
správcom IS LH realizované - aktualizácia štandardu PSL nebola potrebná.
Usmernenia a metodické postupy HÚL vyplývajúce z požiadaviek definovaných na
konaniach súvisiacich s vyhotovením PSL, zo zistení kontrol dodržiavania metód
podrobného zisťovania stavu lesa a podrobného plánovania, resp. z aktuálnych
požiadaviek vyhotovovateľov PSL. Metodická a analytická podpora a návrh riešení
súvisiacich s návrhom nových, resp. aktualizáciou existujúcich častí - modulov
programov na tvorbu PSL:
aktualizácia zoznamu právnych predpisov súvisiacich s PSL 2015 - príloha vzoru Správy
o hospodárení,
aktualizácia Metodiky pre trvalo viacetážové porasty,
aktualizácia Usmernenia č. 1/2014 NLC-ÚHÚL Zvolen - Pracovný postup na vytváranie
a návrh hospodárskych opatrení trvalo viac etážových porastov v PSL,
zosúladenie kódov hospodárskych spôsobov: modely hospodárenia - Príloha č. 1
vyhlášky MPRV SR č. 297/2011 Z. z. o LHE,
návrh kritérií a postupu pre realizáciu predpisu zalesnenia holiny na lesnom pozemku na
ktorom lesný porast zanikol vplyvom pôsobenia škodlivých činiteľov,
návrh rozdeľovníka súčastí PSL 2016 - 2019 (§ 40 ods. 2 a 3 zákona č. 326/2005 Z. z.
o lesoch),
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-

návrh metodického pokynu na zabezpečenie jednotného postupu vyhotovenia
„rámcového návrhu osobitného režimu hospodárenia“ ako súčasti návrhu na vyhlásenie
lesov osobitného určenia v súlade s § 16 ods. 3 a ods. 4 a § 38 ods. 2 písm. b) zákona č.
326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

Odborné služby pre NLC:
- Príprava podkladov z databáz IS LH na konania s účasťou NLC - ÚHÚL Zvolen
súvisiace s vyhotovením PSL resp. obhospodarovaním lesných pozemkov podľa PSL: LC
Demänová, LC Mestské lesy Košice, pôvod lesov CHKO Vihorlat, LC Muráň.
- Kontrola piateho stupňa ochrany prírody v PSL a softvéru na vyhotovenie PSL LHPTAX
v súvislosti so zmenami týkajúcimi sa území európskeho významu,
- Koordinácia typovania databáz pre SOFTIP.
- Kontrola piateho stupňa ochrany prírody v databázach PSL a softvérom LHPTAX
v súvislosti s územiami európskeho významu.
- Vyhotovenie pedo-fytomáp pre LC obnovované v r. 2015 do Správ o doterajšom
hospodárení a zásad vyhotovenia PSL pre obnovu PSL (ďalej len „Správa
o hospodárení“).
- HÚL a vyhotovenie PSL na Slovensku - prezentácia pre delegáciu z Portugalska,
- HÚL na Slovensku – príprava prezentácie k stretnutiu so zástupcami ÚHÚL Brandýs nad
Labem.
- Návrh účasti NLC v procese vyhotovovania a verejného obstarávania súčastí PSL
v nadväznosti na § 40 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov - alternatívy I. – IV.
- Rozbor vstupov a kalkulácia oprávnených nákladov na zabezpečenie priemerkovania
naplno, priemerkovania na skusných plochách, vyznačovania hraníc dielcov, obnovy
a stavby nových
hraničných a hospodárskych kopcov pre potrebu plánovania
financovania PSL z prostriedkov PRV.
- Príprava podkladov pre zverejnenie zmlúv VO v roku 2014 (RZP 2016).
- Príprava podkladov pre VO v roku 2015 (RZP 2017) OOP OU Žilina, OU Trnava, OU
Košice.
- Podklady pre riaditeľa NLC – ÚHÚL Zvolen na rokovania a porady pre VO 2015 o
rozpočte, financovaní vyhotovenia PSL (RZP 2017),
- Návrh na rozdelenie súťaží VO PSL na roky 2016 - 2020 (4 časti); návrh na
dofinancovanie odborných činností z technickej pomoci v zmysle Opatrenia OR GR NLC
14/2015 z 2.7.2015.
- Účasť na konaní protokolov na LC Lesy Bratislava, LC ML Svätý Jur, LC OS Bratislava.
- príprava podkladov pre zabezpečenie prieskumov podľa § 40 ods. 3 písm. c) – f) zákona
č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov v rámci zmlúv 246/2015700/MPRV SR - Sprístupnenie lesov a 247/2015-700/MPRV SR - Meliorácie a
zahrádzanie bystrín.
- Kalkulácia priemernej ceny PSL/1ha v SR - oprávnených nákladov na vyhotovenie PSL
pre VO PSL - variant 1500 ha/zariaďovateľ, 1800 ha/zariaďovateľ, 1900 ha/zariaďovateľ.
- Príprava podkladov pre návrh „Súťažné podkladov“ k VO PSL 2016 - 2018 - nadlimitná
zákazka.
- Rozpracovanie návrhu „Rámcovej zmluvy pre VO PSL 2016 – 2018 – nadlimitná
zákazka.
- Rozpracovanie návrhu „Čiastkovej zmluvy pre LC v rámci VO PSL 2016 - 2018 nadlimitná zákazka.
Odborné služby pre obhospodarovateľov lesa:
- Trvalo viacetážové porasty – posúdenie a selekcia porastov pre PSL obnovované v roku
2015 Lesy SR š. p. – do Správ o hospodárení.
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-

-

Trvalo viacetážové porasty – posúdenie zoznamu porastov PRO SILVA pre PSL
obnovované v r. 2015 pre vypracovanie modelov hospodárenia Lesy SR, š. p., a ML
Kremnica - do Správ o hospodárení.
Posúdenie vhodnosti výberu TVEP na LC Muráň - stanovisko ku kontrole a prevzatiu
príslušnej etapy vyhotovenia PSL.
Vyjadrenie k návrhu stanovenia ukazovateľa a zodpovedajúceho desaťročného plánu
obnovnej ťažby v súvislosti so stavom lesných porastov na LC Lesy Jelšava.
Návrh žiadosti o rozhodnutie, podľa § 58 ods. 1 písm. h) zákona č. 326/2005 Z. z.
o lesoch v znení neskorších predpisov, o predčasnej obnove programu starostlivosti o lesy
(§ 43 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov) v LC
Drieňovec-Biskupské (Lesný hospodársky celok Jasov, kraj Košice).

Odborné služby pre štátnu správu lesného hospodárstva:
- Pripomienkovanie materiálov, stanoviská, príprava podkladov pre súťaž VO PSL v roku 2015 (RZP 2016), súťažné podmienky, návrh zmluvy o dielo pre VO – alternatíva:
financovanie z PRV.
- Podpora ŠSLH pri vyhlasovaní LC pre VO 2014 (RZP 2016).
- Príprava podkladov z databáz IS LH na konania v súvislosti so zabezpečením
financovania vyhotovenia PSL z PRV, štátneho rozpočtu.
- Príprava podkladov pre NLC – ÚLZI Zvolen pre zabezpečenie
poskytnutia
alfanumerických a grafických údajov do Správ o hospodárení a podkladov pre
vyhotovenie PSL vyhotoviteľom PSL.
- Vyhotovenie návrhov zmluvy o dielo VO PSL 2014 - 2015.
- Zoznam povinných dokladov a dokumentov - Obálka I. a Obálka II. pre ponuku
uchádzača o vyhotovenie PSL pre VO PSL 2015.
- Stanovisko NLC - ÚHÚL Zvolen k problematike nejednoznačného výkladu lehôt na
obnovu lesa na holine stanovených § 20 zákona 326/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
- Návrh postupu pri zmene PSL podľa § 43 ods. 2 písm. d) zmenou hraníc porastu podľa
§ 39 ods.6 zákona o lesoch č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Príprava podkladov pre stanovenie lesnatosti Slovenska podľa okresov a krajov.
- Príprava podkladov a vzorov žiadostí o finančnú pomoc na vyhotovenie PSL a zmlúv
pre obhospodarovateľov lesa pre PSL s RZP 2016 podľa schémy „de minimis“.
- Príprava podkladov a vzorov žiadostí o finančnú pomoc na vyhotovenie PSL a zmlúv
pre obhospodarovateľov lesa PSL s RZP 2017 z prostriedkov PRV.
- Zabezpečenie školení obhospodarovateľov lesa v mieste príslušného OÚ k spôsobu
správneho vyplnenia žiadostí o finančnú pomoc na vyhotovenie PSL a zmlúv pre
obhospodarovateľov lesa pre PSL RZP 2016, 2017.
- Návrh metodiky zabezpečenia kontroly, kompletizácie, evidencie a zverejnenia žiadostí
o finančnú pomoc na vyhotovenie PSL a zmlúv pre obhospodarovateľov lesa PSL
s RZP 2016, 2017.
- Grafické podklady k verejnému obstarávaniu pre PSL z RZP 2017.
7. Aktualizácia harmonogramov obnov PSL odsúhlasených na obdobie rokov 2010 - 2019
a 2015 - 2021 zapracovaním zmien zo schválených PSL.
- Aktualizovaný harmonogram obnov PSL o údaje PSL schválených v roku 2015 (RZP
2015).
Úloha bola splnená v súlade
harmonogramom riešenia.

s cieľom,

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

Komplexné zisťovanie stavu lesa v územnej
pôsobnosti
orgánu
štátnej
správy
lesného
hospodárstva v riadiacej pôsobnosti MPRV SR
NLC-ÚHÚL Zvolen
Ing. Ivor Rizman
Ing. Tibor Jančok (01. 01. 2015 – 30. 11. 2015)
Ing. Henrich Klescht (01. 12. 2015 – 31. 12. 2015)
2015
135,00 tis. €
135,00 tis. €
136,53 tis. €

Stála nevýskumná úloha financovaná zo štátneho rozpočtu v súlade s § 55 ods. 1 písm. d)
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, ktorá zahŕňa komplexné
zisťovanie stavu lesa pre potreby rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov
(KZSL) vyplýva z § 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
v znení neskorších predpisov.
Cieľom úlohy v roku 2015 bolo:
- zabezpečenie jednotného vyhotovenia modelov a rámcov hospodárenia v lesných
oblastiach Slovenska,
- overenie a zapracovanie výstupov vyriešených vedecko-výskumných úloh do výstupov
KZSL a rámcového plánovania,
- zabezpečenie vypracovania modelov hospodárenia, zásad hospodárenia a výstupov KZSL
do Správ o hospodárení, pre obnovu PSL s platnosťou od 01. 01. 2016,
- zabezpečenie dopracovania chýbajúcich modelov hospodárenia pre PSL s platnosťou od
01. 01. 2015,
- zabezpečenie aktualizácie údajov hospodársko-úpravníckej typizácie pre obnovu PSL
s platnosťou od 01. 01. 2017,
- zabezpečenie rozpracovania modelov hospodárenia, zásad hospodárenia a výstupov
KZSL do Správ o hospodárení, pre obnovu PSL s platnosťou od 01. 01. 2017,
- aktualizácia a správa jednotnej spojitej grafickej vrstvy lesníckej typológie a pedológie.
V roku 2015 boli v rámci úlohy riešené aktivity:
- Dopĺňanie chýbajúcich modelov hospodárenia pre obnovu PSL s platnosťou
od 01. 01. 2015. LHC: Kokava nad Rimavicou, Kalinovo, Bohunice, Jelšava, Hronec,
Revúca, Lučenec, Muráň, Sihla, Dobrá Niva, Dobšiná, Štítnik, Ľadová, Mlynky, Nižná
Slaná, Koškovce, Červený Kláštor, Podolínec, Vysoké Tatry, Výrava, Nitrianske Rudno,
Uhrovec, Valaská Belá, Vestenice, Čalovo, Gabčíkovo, Galanta, Šamorín, Námestovo,
Zubrohlava, Turie, Trstená, Oravská Polhora a časti nasledovných VLC v príslušných
LC: VLM Javorie, Pliešovce, Sása, Turany. (celkom: 189 800 ha).
- Dopracovanie a odovzdanie súčastí Správ o hospodárení v LC pre konania o vyhotovení
lesného hospodárskeho plánu na obdobie rokov 2016 - 2025 na nasledovných LHC, alebo
ich častiach: Kremnica, Čierny Balog, Dobroč, Ihráč, Lutila, VLM Ostrôžky, Šaling,
VLM Tisovníky, Ždáňa, Rača, Železná Studienka, Rusovce, Stupava, Rudňany, Levoča,
Mlynky, Spišská Nová Ves, Devičany, Levice, Lipany, Spišská Teplica, Banské,
Plavnica, Hranovnica, Zamutov, Spišské Bystré, Stará Ľubovňa, Podolínec, Kružľov,
Ľadová, Hrabušice, Janova Lehota, Oravský Podzámok, Dolný Kubín, Párnica, Varín,
Horná Štubňa, VLM Sklené, Necpaly, Dubeň (celkovo 176 700 ha).
- Plánovanie rozsahu vonkajších prác KZSL a vypracovanie usmernenia pre vonkajšie
práce.
- Príprava materiálov a podkladov na vonkajšie práce KZSL v roku 2015.
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Odborné zaškolenie pracovníkov pred vonkajšími prácami pre konkrétne špeciálne
činnosti, odborné školenie.
- Prerokovanie návrhu zmien kategorizácie lesa s odbornými lesnými hospodármi.
- Získavanie podkladov od iných subjektov (ŠOP SR).
- Rozpracovanie častí Správ o hospodárení pre lesné celky v LHC s platnosťou PSL
od 01. 01. 2017.
- Príprava publikovateľných vrstiev a údajov na web s tematikou špecializácií KZSL.
- Vyhodnotenie zdravotného stavu smrekových porastov v LHC s prevahou smreka
(stanovenie zón biotického ohrozenia).
- Typologické a pedologické domapovávanie území, ktoré sa dostali do porastovej plochy
(prírastky LPF na základe obnovy PSL s platnosťou od 01. 01. 2016) na základe
požiadaviek vyhotoviteľov PSL na LHC, alebo ich častiach: Kremnica, Čierny Balog,
Dobroč, Ihráč, Lutila, VLM-Ostrôžky, Šaling, VLM Tisovníky, Ždáňa, Rača, Železná
Studienka, Rusovce, Stupava, Rudňany, Levoča, Mlynky, Spišská Nová Ves, Devičany,
Levice, Lipany, Spišská Teplica, Banské, Plavnica, Hranovnica, Zamutov, Spišské
Bystré, Stará Ľubovňa, Podolínec, Kružľov, Ľadová, Hrabušice, Janova Lehota, Oravský
Podzámok, Dolný Kubín, Párnica, Varín, Horná Štubňa, VLM Sklené, Necpaly, Dubeň
(celkovo 176 700 ha).
Hlavnými výsledkami činnosti odborného útvaru zabezpečujúceho úlohu boli:
- aktualizovaný systém rámcového plánovania a oblastných modelov hospodárenia,
- aktualizovaná spojitá vrstva lesníckej typológie a pedológie,
- výstupy KZSL v správach o doterajšom hospodárení pre lesné celky,
- účasť na konaniach súvisiacich s vyhotovením PSL.
Úloha bola plnená v súlade s časovým harmonogramom.
-

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

Vývoj, rozvoj a správa informačného systému lesného
hospodárstva (IS LH) a poskytovanie informácií z IS
LH
NLC-ÚLZI Zvolen
Ing. Anna Miková
Ing. Jozef Dóczy, PhD.
2015
293,92 tis. €
293,92 tis. €
299,09 tis. €

Cieľom úlohy bola správa a poskytovanie informácií IS LH. Podpora vyhotovovania PSL,
kontrola údajov PSL, ich import do centrálnej priestorovej databázy, archivované údaje PSL.
Zabezpečenie funkčnosti a aktuálnosti LGIS pre potreby NLC, MPRV SR, štátnej správy LH
a iných rezortných a mimorezortných organizácií a verejnosti.
V rámci plnenia cieľa boli vykonané hlavne tieto činnosti:
 prebehla komunikácia s vyhotoviteľmi PSL pre zabezpečenie kontroly alfanumerických
a geopriestorových dát, do databanky IS LH boli prevzaté údaje zo všetkých schválených
plánov,
 zaktualizovali sa súbory dát v dátovom sklade a vykonala sa harmonizácia priestorových
údajov s vytvorením súboru dát za SR so stavom k 31. 12. 2014,
 prebehol zber, záznam, kontrola a oprava súborov dát z ročných evidencií podľa
Vyhlášky o LHE (Ročná evidencia výkonov v lesných porastoch, Ročná evidencia
ochrany lesa a lesníckotechnických meliorácií),
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boli pripravené a odovzdané podklady pre vyhotovovateľov PSL pre rok 2015,
podľa požiadaviek obhospodarovateľov lesa sa uskutočnil výber a distribúcia súborov dát
PSL do používaných softvérových aplikácií,
vypracovali sa Súhrnné informácie o stave lesov SR so stavom k 31. 12. 2014, údaje sú
zverejnené na stránke www.forestportal.sk,
prebehla údržba a správa dátového skladu, archivácia neplatných plánov do dátového
skladu,
vykonala sa správa a údržba existujúceho aplikačného softvéru pre vyhotovenie PSL:
LhpTax, Tabuľka Plochová (súbor realizačných výstupov), KZSL program,
vykonala sa správa a údržba webovej aplikácie LGIS a údržba príslušných databáz,
v rámci rozvoja webovej aplikácie a podpory sa pre okresné úrady vykonali:
- úpravy v editácii štruktúry pozemkových spoločenstiev,
- rozdelenie výpisu z registra pozemkových spoločenstiev na aktuálny a úplný,
- zmeny a opravy výpisu z registra pozemkových spoločenstiev podľa požiadaviek OÚ,
- vytvorenie registra užívateľov poľovných revírov a jeho naplnenie údajmi od OÚ,
- editácia registrov ciach a poľovnej stáže podľa podkladov OÚ,
- kontrolné reporty pre zistenie stavu priradenia JPRL obhospodarovateľom.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Tvorba
a spracovanie
tematického
štátneho
mapového diela s tematickým obsahom lesného
hospodárstva
NLC-ÚLZI Zvolen
Ing. Konštantín Gaál
Ing. Tibor Jančok (01. 01. 2015 – 30. 11. 2015)
Ing. Henrich Klescht (01. 12. 2015 – 31. 12. 2015)
2015
229,50 tis. €
229,50 tis. €
233,15 tis. €

Cieľom úlohy bolo vytvorenie a spracovanie podkladových geopriestorových údajov TŠMD
LH s tematicky rozdelenými údajovými vrstvami v zmysle Štandardu digitálneho mapového
diela, spracovanie prvotných údajov z prevádzkovania technológie DPZ získanej
v rámci projektu Výskum a monitoring lesných ekosystémov a fotogrametrické vyhodnotenie
leteckých snímok pri tvorbe PSL.
V rámci plnenia cieľa boli vykonané hlavne tieto činnosti:
- prebehla komunikácia s vyhotoviteľmi PSL pre zabezpečenie kontroly alfanumerických
a geopriestorových dát, do databanky IS LH boli prevzaté údaje zo všetkých schválených
plánov,
- spracovanie 12 770 digitálnych snímok, (RGB a CIR) na celkovej výmere 4 514 km2,
- zameranie 932 vlicovacích bodov pre AATB,
- vyhotovenie fotogrametrických projektov pre 34 LHC,
- tvorba vrstvy „lesné cesty“, vodné toky,
- 3 D vektorizácia - predvyhodnotenie viditeľných zmien na 176 340 ha LP,
- doplnenie polohopisu na základe požiadaviek z 2 taxačných skupín,
- 3 D mapovanie mimolesia na výmere 2 750,60 km2,
- vyhotovenie 1 551 mapových listov (ML) ŠMO 1:5 000 farebných digitálnych
ortofotomáp a 277 ML CIR ortofotomáp,
13
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-

v súčasnosti sú k dispozícii údaje z leteckého laserového skenera z výmery 3 466 km2
s hustotou cca 3 body/m2,
rozšírené mapové výstupy zahŕňajú ortofotomapy (farebné a infračervené) preložené
obrysovou mapou, mapy z vybraných území so zobrazením DMR resp. vrstevníc,
vyhotovenie súvislej bezošvej mapy pre tlač TŠMD LH na 190 149 ha LP na katastrálnej
výmere 5 461 km2,
tlač súvislého TŠMD LH.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Nákup PC zostáv v počte 13 kusov
NLC
Bc. Viktor Šalgo
2015
13,99 tis. €
13,99 tis. €
13,99 tis. €

Úlohu zadefinovalo rozpočtové opatrenie MF SR č. 93/2015. Nakúpených bolo 13 ks PC
zostáv.

VYHOTOVENIE PROGRAMOV STAROSTLIVOSTI O LESY (PSL) (08V0203)
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Preberanie prác a kontrola kvality PSL
NLC-ÚHÚL Zvolen
Ing. Peter Szarka (01. 01. 2015 – 31. 10. 2015)
Ing. Ľuboš Žabka
Ing. Tibor Jančok (01. 01. 2015 – 30. 11. 2015)
Ing. Henrich Klescht (01. 12. 2015 – 31. 12. 2015)
2015
73,93 tis. €
73,93 tis. €
74,42 tis. €

Úloha nevýskumného charakteru financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej
kapitoly MPRV SR v roku 2015 - bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR, program
08V Udržateľné lesné hospodárstvo, prvok 08V0203 Vyhotovenie PSL.
Úloha vyplýva z § 38 ods. 2 písm. d), §§ 40 - 41 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov.
Cieľom úlohy bola realizácia činností súvisiacich so zabezpečením výberu vyhotovovateľa
PSL na vyhotovenie povinných súčastí PSL a kontrola kvality PSL prostredníctvom
zabezpečenia:
- zabezpečenie procesu verejného obstarávania PSL pre rok 2015 (PSL 2016 – 2025) a pre
rok 2016 (PSL 2017 – 2026),
- kontrola dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov, štandardov, pokynov a
postupov pri vyhotovení PSL v roku 2015,
- zabezpečenie kontroly úplnosti a správnosti predkladaných PSL, ako podkladov pre
rozhodovací proces pre príslušné orgány štátnej správy lesného hospodárstva v procese
ich schvaľovania.
V roku 2015 boli v rámci úlohy realizované aktivity:
- Vykonala sa príprava vstupných dát pre 48 LC na výmere 176 340 ha. Aktualizovali sa
kontrolné programy pre kontrolu a preberanie prác v roku 2015.
14
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Zabezpečilo sa prekontrolovanie návrhov PSL odovzdaných na schválenie na príslušné
OÚ. Kontrola sa vykonala na 42 LC z celkového počtu 42 LC (190 494 ha) čo
predstavuje 100 % 4. etapy podľa zmluvy o dielo na vyhotovenie PSL platných od roku
2015. Boli vyhotovené protokoly o preberaní prác, a na všetkých 42 prekontrolovaných
LC boli pripomienky a opravy zapracované do PSL. Celkove bolo vyhotovovateľom
uložené vykonať 814 opráv z toho bolo 53 závažných nedostatkov. Protokoly boli
doručené príslušným okresným úradom. Zabezpečilo sa odovzdanie PSL
obhospodarovateľom na všetkých 42 LC - 5. etapa vyhotovenia PSL. Na LC Vestenice,
Kalinovo a LC Turie došlo k neskoršiemu odovzdaniu PSL obhospodarovateľom lesa.
Na všetkých troch LC boli vykonané potrebné kontroly a opravy PSL. Na LC Vestenice
sa k PSL odvolal obhospodarovateľ lesa, na LC Kalinovo bolo prerušené schvaľovacie
konanie z dôvodu nevykonania požadovaných opráv. Opravy na tomto LC boli
vyhotovovateľom urobené až mesiaci október. Na LC Turie nadobudlo rozhodnutie
o schválení právoplatnosť až v decembri 2015. Ďalej boli pripravené podklady k úpravám
cien z dôvodu zmeny výmery LC. Boli urobené úpravy cien PSL podľa novej výmery na
všetkých 42 LC. Na LC Galanta (2 696 ha) bola na vyhotovenie PSL uzatvorená zmluva
medzi LESY SR, š. p. a MPRV SR. Zabezpečilo sa vyhotovenie a prekontrolovanie
uvedeného LC, ako aj odovzdanie návrhu PSL na príslušný OÚ. Kompletný PSL bol
odovzdaný obhospodarovateľom lesa.
Zabezpečilo sa prekontrolovanie Správ o hospodárení na 48 LC z celkového počtu 48
(176 340 ha) - 1. etapa podľa zmluvy o dielo na vyhotovenie PSL platných od roku 2015.
Boli vyhotovené protokoly a pripomienky a opravy boli z dôvodu časového sklzu riešené
pri Protokoloch o prerokovaní Správ o hospodárení.
Na základe výziev bolo prekontrolovaných a prebraných 176 340 ha na 48 LC – II. etapa
vyhotovenia PSL. Zo všetkých preberaní boli vyhotovené protokoly. Celkove bolo
vyhotovených 121 protokolov z preberania prác a 121 fakturačných protokolov.
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa preberanie vykonávalo so zameraním
na podrobnejšie využívanie leteckých snímok. Celkove bolo v teréne preverených
cca 8 920 ha (3 320 ha podrobne a 5 600 ha výberom z leteckých snímok). Z leteckých
snímok bolo náhodne preverených ďalších cca 9 600 ha. Celkovo bolo vyhotoviteľom
uložených 884 opráv z toho 123 závažných nedostatkov vo vyhotovení PSL (v opise,
mapovaní a plánovaní). Zistené nedostatky boli opravené počas preberania prác
vyhotovovateľom PSL. Protokoly z preberania prác boli doručené príslušným orgánom
štátnej správy. Všetky zistené nedostatky boli vyhotoviteľom odstránené.
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.
Kontrola dodržiavania metód vyhotovenia PSL: zabezpečenie kontrol dodržiavania
metód zisťovania stavu lesa a návrhov plánov hospodárskych opatrení v súlade s
platnými legislatívnymi predpismi a schváleným IS HÚL a podmienkami stanovenými v
zmluvách o vyhotovení PSL s využitím možnosti na získanie aktuálnych poznatkov
súvisiacich s aktualizáciou využívaných metód a postupov HÚL.
Odborná pomoc a spolupráca s odborom HÚL:
- príprava usmernení k vyhotoveniu PSL,
- návrh riešenia aktuálnych problémov tvorby softvéru pre vyhotovenie PSL,
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- podpora pri tvorbe a aktualizácii metodík, postupov a usmernení pre komplexné
zabezpečenie vyhotovenia PSL v súlade s platnými legislatívnymi normami
a prijatými štandardmi.
- Kontrola správnosti a komplexnosti predkladaných faktúr od jednotlivých
vyhotovovateľov PSL.
Hlavné výsledky riešenia úlohy:
- príprava vstupných údajov a dát pre vykonanie kontroly prác na vyhotovení PSL,
- kontrola prác na dokončení PSL na 41 LC na výmere 187 454 ha,
- kontrola prác na vyhotovení PSL na 48 LC na výmere 176 340 ha,
- vyhotovenie záznamov a protokolov z kancelárskeho a terénneho posúdenia
kontrolovaných údajov PSL,
- zabezpečenie odovzdania výsledkov kontroly PSL príslušným okresným úradom,
- vyhodnotenie vykonaných kontrol a opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
Úloha bola splnená v súlade s cieľom, špecifikáciou prác, vecným a časovým
harmonogramom.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Financovanie vyhotovenia PSL
NLC-ÚHÚL Zvolen
Ing. Peter Szarka (01. 01. 2015 – 31. 10. 2015)
Ing. Ľuboš Žabka
Ing. Tibor Jančok (01. 01. 2015 – 30. 11. 2015)
Ing. Jozef Dóczy, PhD. (01. 12. 2015 – 31. 12. 2015)
2015
2 480,00 tis. €
2 480,00 tis. €
2 486,08 tis. €

Úloha financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MPRV SR v roku
2015 - bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR, program 08V Udržateľné lesné
hospodárstvo, prvok 08V0203 Vyhotovenie PSL, zahŕňala realizáciu prác na vyhotovovaní
PSL a úhrady nákladov na vyhotovenie povinných súčastí PSL podľa § 38 ods. 2 písm. d), §§
40 - 41 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky
č. 453/2006 Z. z. o HÚL a ochrane lesa v znení neskorších predpisov.
Cieľ riešenia úlohy:
- zabezpečenie vyhotovenia návrhu PSL v roku 2015 na 48 LC (176 340 ha), platného od
01. 01. 2016 a zabezpečenie úhrady nákladov na vyhotovenie povinných súčastí PSL, pre
vyhotovovateľov PSL,
- zabezpečenie dokončenia PSL na 41 LC (187 454 ha) a odovzdanie schválených PSL
obhospodarovateľom lesa a zabezpečenie úhrady nákladov na vyhotovenie povinných
súčastí PSL pre vyhotovovateľov PSL.
V roku 2015 boli v rámci úlohy realizované aktivity:
- Zabezpečilo sa odovzdanie Správ o hospodárení na príslušné OÚ, na 48 LC z celkového
počtu 48 (176 340 ha) - 1. etapa podľa zmluvy o dielo na vyhotovenie PSL platných od
roku 2016:
- predloženie Správy o doterajšom hospodárení na príslušné OÚ,
- zabezpečenie financovania 1. etapy PSL.
- Zabezpečenie odovzdania kompletných PSL ku schvaľovaciemu konaniu na príslušné
OÚ na 41 lesných celkoch (LC), z celkového počtu 41 LC (187 454 ha) – 100 % 4. etapa podľa zmluvy o dielo na vyhotovenie PSL platných od roku 2015. Bolo
ukončené prekontrolovanie návrhov PSL a zapracovanie pripomienok a opráv do PSL
16

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2015

bolo vykonané na 41 LC. Do konca roka 2015 bol ukončený proces schvaľovania na 41
LC. PSL na LC Vestenice bolo v r. 2015 príslušným OŠS LH schválené, nenadobudlo
právoplatnosť z dôvodu odvolania sa jedného obhospodarovateľa lesa. Na všetkých 41
LC bola ukončená aj 5. etapa a PSL bol odovzdaný obhospodarovateľom lesa. PSL na LC
Vestenice, LC Turie, a LC Kalinovo boli odovzdané v neskoršom termíne z dôvodu
časového posunu schvaľovania PSL. Na LC Galanta bola na vyhotovenie PSL
uzatvorená v roku 2014 zmluva medzi Lesy SR, š.p., a MPRV SR. Zabezpečilo sa
vyhotovenie a prekontrolovanie PSL uvedenom LC, ako aj odovzdanie návrhu PSL na
príslušný OÚ. Po schválení sa PSL odovzdal obhospodarovateľom lesov.
- Do 31. 12. 2015 bolo predložených 121 výziev na prebratie vonkajších prác (II. etapa
podľa zmluvy o dielo) na výmere 176 340 ha (100 %). Uvedené výzvy boli prevzaté
a vykonané práce boli prekontrolované.
- Zabezpečilo sa odovzdanie návrhov PSL na príslušné OLÚ na všetkých 48 LC na výmere
176 340 ha (100 %) v termíne do 15.12.2015.
- Bola vykonaná priebežná kontrola správnosti a komplexnosti predkladaných faktúr od
jednotlivých vyhotovovateľov PSL.
Hlavné výsledky riešenia úlohy:
- vyhotovenie PSL a úhrada nákladov na povinné súčasti PSL,
- rozpracovanie a odovzdanie návrhu PSL (s platnosťou od 01. 01. 2016) na 48 LC
(176 340 ha) na príslušné OÚ do 15. 12. 2015,
predloženie PSL na 41 LC príslušným orgánom ŠS LH na schválenie a odovzdanie
schváleného PSL jednotlivým obhospodarovateľom lesa.
VÝSKUM NA PODPORU TRVALO UDRŽATEĽNÉHO LESNÉHO HOSPODÁRSTVA
(08V0301)
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti
lesnícko-drevárskeho komplexu (Výskumný zámer)
NLC - LVÚ Zvolen
doc. RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.
Ing. Jozef Dóczy, PhD.
2015 - 2019
163,57 tis. €
163,57 tis. €
163,57 tis. €

Dlhodobým cieľom Výskumného zámeru v rokoch 2015 až 2019, ktorý predstavuje
inštitucionálnu zložku financovania NLC - LVÚ Zvolen, je zachovanie podmienok pre
existenciu rezortnej lesníckej výskumno-vývojovej základne, bez ktorej nie je možné
zabezpečovať v požadovanom rozsahu inovácie pre oblasť lesníctva, rozvoja vidieka a
ochrany životného prostredia a krajiny. Inštitucionálne financovanie v roku 2015 pomáhalo
realizovať tento cieľ prostredníctvom prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na
krytie časti nákladov na prevádzku NLC - LVÚ Zvolen (náklady na energie, prevádzku,
údržbu a spravovanie majetku štátu zvereného NLC, časť nákladov na mzdy a odvody
kmeňových pracovníkov a nevyhnutného obslužného personálu). Boli vytvorené vhodné
podmienky, aby organizácia podávaním projektov do rôznych grantových schém a výziev
(napr. Všeobecná výzva v APVV, rámcové programy EÚ, Operačný program Výskum a vývoj
a iné), respektíve aj spoluprácou a výskumom pre súkromný sektor získala finančné
prostriedky na úhradu ďalších nákladov súvisiacich s výskumom a vývojom v oblastiach
definovaných výskumným zámerom.
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Inštitucionálne prostriedky boli v roku 2015 čerpané v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z.
o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z.
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov, ako aj Nového modelu vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva
SR, to znamená na "infraštruktúru výskumu a vývoja" (§ 3 - osoby, uskutočňujúce výskum a
vývoj vrátane obslužných osôb, prístroje, zariadenia, informačné, komunikačné a
technologické celky a systémy, ako i ďalšie hnuteľné veci a nehnuteľnosti, ktoré slúžia pre
potreby výskumu a vývoja).
Výskumný zámer NLC - LVÚ Zvolen je v plnom súlade s výskumným zameraním NLC
v zmysle zriaďovacej listiny a organizačného poriadku. Zohľadňuje hlavné trendy
v európskom lesníckom výskume definované najmä prostredníctvom mechanizmu EU
HORIZON 2020, Technologickej platformy lesníckeho sektora, ale odráža aj požiadavky
domáceho prostredia sformulované v Národnom lesníckom programe (NLP) SR, ako
základnom lesnícko-politickom dokumente. Je v súlade s celosvetovým trendom tzv.
adaptívneho manažmentu obnoviteľných zdrojov, ktorý sa uplatňuje vo vyspelých
ekonomikách sveta. Jeho základnou myšlienkou je skĺbenie vedeckého skúmania a skúseností
praxe, pre potreby strategického rozhodovania.
Výskumný zámer NLC-LVÚ Zvolen je založený na štyroch špecifických cieľoch:
- podpora konkurencieschopnosti lesníckeho sektora v kontexte rozvoja vidieka,
- inovatívne metódy integrovanej ochrany lesa,
- podpora multifunkčného lesníctva a adaptácie lesov na meniace sa prírodné
a spoločenské podmienky,
- pestovanie lesa pre udržateľné poskytovanie komplexu ekosystémových služieb
s dôrazom na produkciu dreva.
Ide o oblasti, v ktorých boli v roku 2015 riešené všetky výskumné úlohy
na NLC - LVÚ Zvolen. Výsledky úloh výskumu a vývoja pre prax financované z rozpočtovej
kapitoly MPRV SR (VIPLES, čiastkový monitorovací systém, činnosť lesníckej ochranárskej
služby, kontrola lesného reprodukčného materiálu, medzinárodná spolupráca, koncepčné
úlohy) sú súčasťou odpočtu úloh NLC riešených v rámci kontraktu.
V súlade s výskumným zámerom úspešne prebiehalo riešenie výskumných projektov
podporených v rámci výziev APVV, ASFEU, výskumných projektov financovaných
podnikateľským sektorom a úloh riešených v rámci medzinárodných projektov.
Výsledky a výstupy projektov sú zdokumentované v publikačnej činnosti zamestnancov
NLC-LVÚ, ako aj v usporiadaní množstva odborných podujatí, seminárov a konferencií.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Spolufinancovanie:
Skutočné náklady:

Výskum efektívneho využívania environmentálneho,
ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na
Slovensku (EPOL II)
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Ing. Jozef Dóczy, PhD.
2013 - 2015
155,25 tis. €
155,25 tis. €
7,76 tis. €
155,25 tis. €

Projekt (úloha) nadväzuje na predchádzajúci projekt s rovnakým názvom, ktorý bol riešený
v rokoch 2009 – 2012. Rieši najdôležitejšie problémy týkajúce sa manažmentu lesa, udržania
a posilnenia všetkých jeho funkcií a ich efektívneho využívania. Reaguje na jestvujúce
(i novovzniknuté) problémy i podnety týkajúce sa prírodných i spoločenských procesov
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a zasahujúce lesné ekosystémy i lesnícku prax. Projekt je tematicky rozčlenený na 4 čiastkové
úlohy:
- Integrovaná ochrana lesov.
- Využitie nástrojov diaľkového prieskumu Zeme na získavanie a sprístupňovanie
aktuálnych informácií o stave lesov.
- Podpora manažmentu vybraných ekosystémových služieb v lesníctve.
- Pestovanie štruktúrne diferencovaných (prírode blízkych) lesov.
Výsledkom v roku 2015 sú stabilizované výskumné plochy, databázy, webové nástroje,
vedecké a odborné články publikované v domácich a zahraničných odborných časopisoch a
zborníkoch na vyššie uvedené témy. Výsledkom riešenia sú tiež realizačné výstupy:
- Návrh zásad integrovanej ochrany lesa.
- Atlas poškodení lesa.
- Mapová webová aplikácia STALES.
- Príspevok lesov a lesníctva k bilancii uhlíka a ochrane biodiverzity na Slovensku.
- Postupy prebudovy rovnovekého lesa na prírode blízky les.
- Parciálne modely pre rovnocenné hodnotenie rastu a produkcie rovnorodých a
zmiešaných porastov.
- Návrh preventívnych a supresívnych opatrení zameraných na zníženie škôd použitím
nových metód ochrany mladých ihličnatých kultúr pred tvrdoňmi a lykokazmi –
odberateľ výsledkov Lesy SR. š.p.
- Vyhodnotenie zdravotného stavu lesných porastov z družicových a leteckých snímok
v oblasti prírodnej rezervácie Fabova hoľa, národnej prírodnej rezervácie Jánošíkova
kolkáreň a A zóny chránenej krajinnej oblasti Horná Orava od roku 2004 – odberateľ
výsledkov Lesy SR. š.p.
- Výsledky výskumu manažmentu odumierajúcich smrečín na VDO Kysuce – odberateľ
výsledkov Lesy SR, š.p.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Nákup PC zostáv v počte 24 kusov
NLC
Bc. Viktor Šalgo
2015
26,27 tis. €
26,27 tis. €
26,33 tis. €

Úlohu zadefinovalo rozpočtové opatrenie MF SR č. 93/2015. Nakúpených bolo 24 ks PC
zostáv.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Nákup PC zostáv v počte 2 kusy (Štátna pokladnica)
NLC
Ing. Alena Turovská
2015
2,75 tis. €
2,75 tis. €
2,75 tis. €

Úlohu zadefinovalo rozpočtové opatrenie MF SR č. 93/2015. Nakúpené boli 2 ks PC zostáv.
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ODBORNÁ POMOC PRE UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO (08V0302)
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Medzinárodná spolupráca a úlohy vyplývajúce
z členstva v medzinárodných organizáciách
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Ingrid Kriššáková
Ing. Eva Hušťáková
2015
22,95 tis. €
22,95 tis. €
22,95 tis. €

Hlavným cieľom je zabezpečovanie určených úloh rezortu pôdohospodárstva, časť lesné
hospodárstvo v oblasti medzinárodných aktivít a medzinárodnej spolupráce s osobitným
zameraním na úlohy vyplývajúce z členstva v Európskej únii a úloh viazaných k ťažiskovým
medzinárodným inštitúciám či aktivitám ako sú Forest Europe (MCPFE), FAO, EHK OSN,
OECD, UNFF, Európska komisia, GFRA, EUROSTAT, EFI, COST, IUFRO, EUFORGEN,
SCAR a ďalšie.
V rámci úlohy sa realizovali nasledovné činnosti:
 vypracovanie časti dotazníka Joint Forest Sector Questionnaire 2015 o produkcii
drevných a nedrevných produktov v lesnom hospodárstve a drevospracujúcom priemysle
pre Európsku komisiu – EUROSTAT,
 vypracovanie dotazníka TF1 a TF2 pre Committee on Forests and Forest Industry
(COFFI) UN ECE(EHK OSN),
 vypracovanie Spoločného dotazníka COST Akcie FACESMAP/UNECE/FAO
o vlastníctve lesov v regióne Európskej hospodárskej komisie (ECE),
 účasť na zasadnutí pracovnej skupiny EUROSTAT-u Lesnícka štatistika, (25. – 27.
februára 2015); účastník ZPC za Slovensko predložil pracovnej skupine informáciu o
stave a spôsobe zisťovania údajov pre každoročnú aktualizáciu údajov o výmere lesov a
objemoch zásob dreva,
 účasť na 37. zasadnutí Spoločnej pracovnej skupiny FAO/EHK/OSN pre lesnícku
štatistiku, ekonomiku a manažment, (17. – 20. marca 2015),
 účasť na 3. zasadnutí Tímu špecialistov EHK OSN pre Monitoring trvalo udržateľného
obhospodarovania lesov (4. a 5. novembra 2015), ktoré sa konalo v rámci 3. Európskeho
lesníckeho týždňa – SILVA 2015,
 účasť na zasadnutí Pracovnej skupiny pre poľnohospodárske otázky - sekcia pre lesný
reprodukčný materiál (semená a množiteľský materiál) Rady EÚ (27.-28. 9. 2015) na
základe príkaznej zmluvy s MPRV SR,
 vypracovanie návrhu pozície MPRV SR pre zasadnutie Pracovnej skupiny pre
poľnohospodárske otázky – sekcia pre lesný reprodukčný materiál (semená a
množiteľský materiál) Rady EÚ (27.-28. 9. 2015),
 vypracovanie správy o členstve v programe a zapojení subjektov zo SR na základe
požiadavky MPRV SR,
 spoluautorstvo na publikovaní 2 štúdií, ktoré sú výstupom činnosti pracovných skupín 4.
fázy programu (http://www.euforgen.org/publications/thematic-publications/),
 informácie zhromaždené aj vďaka zapojeniu do programu EUFORGEN boli využité v
prehľadovom odbornom článku Voľba lesného reprodukčného materiálu v podmienkach
klimatickej zmeny Lesnícky časopis 61 (2015) 124–130. (http://www.nlcsk.sk/fj/images
/pdf/Rocnik_61/Cislo_2_2015/Gomory_akol.pdf),
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príprava 1. zasadnutia Riadiaceho výboru programu V. fázy programu prostredníctvom
prípravy a pripomienkovania podkladových materiálov (18. - 20.11. 2015),
zabezpečenie účasti na zasadnutí Schémy (5.-7.10. 2015, Paríž),
vypracovanie dotazníka k činnosti OECD (Programme Implementation Report) na
základe požiadavky veľvyslankyne SR pri OECD,
aktívna účasť na výročnej konferencii EFI (Saint Petersburg, 29.9.-3.10.2015),
implementácia projektu H2020 LignoSilva, schéma Teaming (od 1.6.2015), aktívna účasť
na zasadnutí projektového konzorcia (Joensuu, 23.-27.11.2015),
účasť na zasadnutí Lesníckej Technologickej platformy (FTP), 35th Advisory Committee
Meeting, s prednesením informácií o Národnej podpornej skupine SR (National Support
Group Slovakia) a projekte LignoSilva (Viedeň, 17.6.2015),
aktívna účasť na podujatiach organizovaných Lesníckou Technologickou platformou v
Bruseli pri príležitosti 10.výročia Forest Technology Platform (Brusel, 17.-18.11. 2015),
pracovné stretnutia s predstaviteľmi FTP, Stáleho zastúpenia SR, Styčnej kancelárie SR
pre výskum a DG Research and Innovation (Brusel, 17.11.2015),
priebežné plnenie úloh implementácie projektu podľa pokynov koordinátora, vedúcich
pracovných etáp.
Názov úlohy:

Vypracovanie podkladov pre „Správu o lesnom
hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2014
Riešiteľské pracovisko:
NLC - LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Koordinátor za MPRV SR: Ing. Judita Višváderová
Doba riešenia:
2015
Rozpočet z kontraktu:
11,55 tis. €
Financované zo ŠR:
11,55 tis. €
Skutočné náklady:
11,55 tis. €
Riešenie a plnenie úlohy prebiehalo podľa schváleného harmonogramu a výsledky riešenia
boli odovzdané v požadovanom termíne. Výsledkom riešenia úlohy sú spracované podklady
k Správe o lesnom hospodárstve SR za rok 2014 podľa zadania sekcie lesného hospodárstva
a spracovania dreva MPRV SR, ktoré boli sekcii dodané 20. 05. 2015.
Vypracovaná bola publikácia vybraných informácií zo Správy o lesnom hospodárstve v SR za
rok 2014 (brožúra – Lesy na Slovensku za rok 2014) v počte 200 ks s anglickým
a slovenským textom, dodaná zadávateľovi úlohy 30. 11. 2015.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Zabezpečenie úloh pri procese VO PSL v zmysle
poverenia MPRV SR
NLC - ÚHÚL Zvolen
Ing. Peter Szarka (01. 01. 2015 – 31. 10. 2015)
Ing. Ľuboš Žabka
Ing. Tibor Jančok (01. 01. 2015 – 30. 11. 2015)
Ing. Henrich Klescht (01. 12. 2015 – 31. 12. 2015)
2015
9,25 tis. €
9,25 tis. €
9,31 tis. €

Úloha vyplýva z § 38 ods. 2 písm. d), §§ 40 - 41 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov.
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Cieľom úlohy bola realizácia činností súvisiacich so zabezpečením výberu vyhotovovateľa
PSL na vyhotovenie povinných súčastí PSL a kontrola kvality PSL prostredníctvom
zabezpečenia:
- zabezpečenie procesu verejného obstarávania PSL pre rok 2015,
- kontrola dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov, štandardov, pokynov a
postupov pri vyhotovení PSL,
- zabezpečenie kontroly úplnosti a správnosti predkladaných PSL, ako podkladov pre
rozhodovací proces pre príslušné orgány štátnej správy lesného hospodárstva v procese
ich schvaľovania.
V roku 2015 boli v rámci úlohy realizované aktivity:
- Pripravil sa a začal proces verejného obstarávania PSL pre rok 2015.
- Boli skompletizované a naskenované právoplatné rozhodnutia o určení 48 LC.
- Pripravené boli LC a súbory LC ich agregovaním do 29 častí, vrátane zdôvodnenia
vytvorenia súborov LC.
- Na základe informácií MPRV SR (určenie zdroja financovania, maximálnej ceny
na 1 ha, predpokladanej hodnoty zákazky) boli pripravené podklady pre VO
na 29 súborov LC (celkom na 48 LC).
- Bolo zverejnené predbežné oznámenie o VO PSL vo vestníku EÚ a ÚVO.
- Pre rozhodnutie o type súťaže bola pripravená analýza pre výber typu súťaže.
- Pripravili sa súťažné podklady, vrátane návrhu zmluvy o dielo a časového harmonogramu
súťaže.
- Začalo sa a úspešne sa ukončilo VO pre všetkých 29 súborov LC.
- Výsledky VO boli oznámené úspešným vyhotovovateľom PSL, obhospodarovateľom
lesov a orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.
- Zmluvy o dielo boli z úspešnými vyhotovovateľmi PSL podpísané do 30. 05. 2015.
Výsledok riešenia úlohy:
- Výber vyhotovovateľa programu starostlivosti o lesy prostredníctvom procesu verejného
obstarávania PSL pre rok 2015 v zmysle poverenia MPRV SR.
- Zároveň na konci roka 2015 sa začal proces verejného obstarávania vyhotovovania PSL
pre rok 2016 ako nadlimitná zákazka. Predmetom tejto zákazky je vyhotovenie PSL pre
územie s predpokladanou výmerou cca 594 629 ha, pre LC podľa 2 častí, Východ
a Západ, s uzatvorením rámcovej dohody na 4 roky. Samotná realizácia predmetu
obstarávania sa zabezpečí na základe čiastkových zmlúv, uzatvorených na základe
uzatvorených rámcových dohôd. Predmet obstarávania bude financovaný z Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Program rozvoja vidieka na roky 20152020, a spolufinancovaný zo štátnych zdrojov.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Akčný plán Národného lesníckeho programu SR (AP
NLP SR) na obdobie rokov 2014 – 2020
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Ing. Tibor Jančok (01. 01. 2015 – 30. 11. 2015)
Ing. Henrich Klescht (01. 12. 2015 – 31. 12. 2015)
2015
17,70 tis. €
17,70 tis. €
17,70 tis. €
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Riešenie a plnenie úlohy prebiehalo podľa schváleného harmonogramu a výsledky riešenia
boli odovzdané v požadovanom termíne.
Záverečná správa o riešení návrhu Akčného plánu národného lesníckeho programu SR bola
predložená na sekciu lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR 15. 09.2 015.
Pri spracovávaní pripomienok z medzirezortného pripomienkového konania bola kooperácia
so sekciou Lesného hospodárstva a spracovania dreva. Vypracovali sa návrhy vplyvov na
rozpočet verejnej správy, životné prostredie, podnikateľské prostredie, informatizáciu
spoločnosti a na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí, rodovú
rovnosť a na zamestnanosť.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Zabezpečenie funkčnosti a revitalizácia Lesníckeho
arboréta Kysihýbel
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Ing. Tibor Jančok (01. 01. 2015 – 30. 11. 2015)
Ing. Henrich Klescht (01. 12. 2015 – 31. 12. 2015)
2015
11,55 tis. €
11,55 tis. €
11,55 tis. €

Cieľom čiastkovej úlohy bola revitalizácia a zabezpečenie funkčnosti 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.
Vecné a časové riešenie úlohy prebiehalo v zmysle protokolu. V roku 2015 sa realizovali
nasledovné práce:
- meranie a hodnotenie zdravotného stavu drevín na všetkých 308–ich čiastkových
plôškach v 4-och oddeleniach arboréta,
- realizácia biologických opatrení vo výsadbách - odstránenie odumretých a ošetrovanie
poškodených stromov a odborné selektívne odstraňovanie podrastu nežiaducich drevín,
- zrealizovala sa oprava strechy drevenej budovy (manipulačný objekt), údržba oplotenia
(oprava poškodených častí) a čistenie odvodňovacieho systému,
- vo vegetačnom období sa pravidelne vykonávalo kosenie voľných priestranstiev
a chodníkov,
- tlač informačnej skladačky a odborného sprievodcu po arboréte, ktoré sú bezplatne k
dispozícii návštevníkom arboréta,
- v rámci propagácie objektu sa Lesnícke arborétum Kysihýbel zapojilo v dňoch
12. – 14. 06. 2015 do podujatia „Víkend otvorených parkov a záhrad“.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Vypracovanie modulov a registrov vo webovej
aplikácii časti IS LH a vypracovanie komplexnej
metodickej príručky
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Ján Poláčik
Ing. Erik Rozkopál
2015
7,70 tis. €
7,70 tis. €
8,04 tis. €
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Cieľom riešenia bolo doplnenie a rozvoj webovej aplikácie časti IS LH pre potreby MPRV
SR, štátnej správy LH a jej rozšírenie o doposiaľ chýbajúce agendy (lesná stráž, poľovnícka
stráž, ciachy) a
vypracovanie metodickej príručky pre potreby vedenia agendy
na jednotlivých úsekoch štátnej správy.
V rámci plnenia cieľa boli vykonané tieto činnosti:
- V LGISe vytvorený nový register – lesná stráž s potrebnými údajmi definovanými vo
Vyhláške č. 397/2006 Z. z. o lesnej stráži. K lesnej stráži je možne priradiť pôsobnosť –
obhospodarovateľa. V detaile obhospodarovateľa zas bola pridaná informácia o jeho
lesných strážach.
- Vytvorený nový register – poľovnícka stráž s potrebnými údajmi podľa zákona
č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve. K osobe – poľovníckej stráži je možné priradiť
pôsobnosť – užívateľa poľovného revíru. V detaile poľovného revíru a detaile užívateľa
poľovného revíru bola pridaná informácia o poľovníckych strážach.
- V registri obhospodarovateľov a registri odborných lesných hospodárov k priradeným
JPRL bol pridaný údaj – dátum od kedy je obhospodarovateľom, resp. odborným
hospodárom (podľa zmluvy alebo iného dokumentu).
- Metodická príručka LGISu bola vytvorená ako webové stránky na adrese
http://www.forestportal.sk/sites/lgishelp. V takejto elektronickej podobe je príručka ľahko
aktualizovaná a dostupná. Pri akýchkoľvek zásadných zmenách a vylepšeniach sú
užívatelia v aplikácii priamo odkázaný na príslušné stránky príručky.
Názov úlohy:

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

Inventarizácia emisií skleníkových plynov v sektore
lesníctva podľa rámcového dohovoru OSN o zmene
klímy a povinnosť vypracovať a viesť účty sektora
KP-LULUCF podľa článku 3 rozhodnutia EP a Rady
č. 529/2013/EÚ a dodatku ku Kjótskemu protokolu
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Rastislav Raši, PhD.
Ing. Eva Hušťáková
2015
9,25 tis. €
9,25 tis. €
9,25 tis. €

Výsledkom riešenia úlohy je sektorová správa a reportovacie tabuľky o stave a zmenách
uhlíkových zásob a emisiách/záchytoch GHG v sektore lesníctvo za rok 2014 s informáciami
o účtoch emisií a záchytov vyplývajúcich z činností zameraných na lesníctvo, uvedených v
článku 3 ods. 1, 2 a 3 rozhodnutia, ktorými sú: zalesňovanie (afforestation), obnova lesa
(reforestation), odlesňovanie (deforestation), obhospodarovanie lesov (forest management).
Výsledky zahŕňajú aj bilanciu GHG v produktoch z dreva (harvested wood products).
Výsledky úlohy sú v spolupráci s koordinátorom národného inventarizačného systému emisií
skleníkových plynov zapracované do medzinárodného reportovacieho systému a národnej
inventarizačnej správy, čím sa plnia záväzky SR vyplývajúce z rámcového dohovoru OSN
o zmene klímy a povinnosť vypracovať a viesť účty sektora KP-LULUCF podľa
článku 3 rozhodnutia EP a Rady č. 529/2013/EÚ a dodatku ku Kjótskemu protokolu.
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Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Systém
integrovaných
environmentálnych
a ekonomických účtov pre lesy (IEEAF)
NLC
Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.
Ing. Jozef Dóczy, PhD.
2015
10,00 tis. €
10,00 tis. €
10,00 tis. €

Riešenie prebiehalo podľa schváleného harmonogramu, realizovali sa nasledovné činnosti:
 výsledky IEEAF za rok 2013 sa po schválení vo vedení MPRV SR zaslali do Eurostatu,
 spracovali sa podklady do národného účtovníctva za rok 2013 pre Štatistický úrad SR,
 zozbierali sa vstupné údaje zo štatistických výkazov pre potreby integrovaných
ekologických a ekonomických účtov pre lesy (IEEAF) za rok 2014,
 overila sa správnosť výberového súboru za neštátny sektor,
 prepočítali sa údaje výberového súboru na základný súbor neštátneho sektora,
 zapracovali sa úpravy metodiky IEEAF podľa požiadaviek EUROSTAT-u do systému
riešenia IEEAF,
 zostavili sa jednotlivé účty podľa metodiky integrovaných environmentálnych
a ekonomických účtov pre lesy za rok 2014 v bežných cenách a stálych cenách roku
1995,
 vypracovala sa správa o riešení Systému integrovaných environmentálnych
a ekonomických účtov pre lesy (IEEAF).
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Vypracovanie programu starostlivosti o populáciu
vlka dravého na Slovensku
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Slavomír Finďo, CSc.
Ing. Jozef Dóczy, PhD.
2015
1,55 tis. €
1,55 tis. €
1,55 tis. €

Začiatkom roka 2015 bola odovzdaná záverečná správa úlohy č. 11 riešenej v rámci kontraktu
č. 396/2013-710/MPRV SR uzatvorenom medzi MPRV SR a NLC na rok 2014. Išlo o finálny
dokument plánu starostlivosti o vlka dravého na Slovensku. Okrem monitoringu populácie,
odvodenia kvót lovu, v dokumente bola podrobne rozpracovaná stratégia manažmentu vlka vo
vzťahu k hospodárskym zvieratám a poľovnej raticovej zveri. Tento dokument prešiel
pripomienkovaním na MPRV SR a v rámci Slovenskej poľovníckej komory. V zmysle
pripomienok bol dokument dopracovaný a zaslaný na ďalšie doplnenie a pripomienkovanie na
Ministerstvo životného prostredia SR. Vzhľadom na skutočnosť, že Štátna ochrana prírody
SR (ŠOP SR) v roku 2015 realizovala posledný rok projektu „Výskum a monitoring veľkých
šeliem a mačky divej na Slovensku“, ktorého výstupom bol aj program starostlivosti o vlka
dravého, dokument vypracovaný
na NLC - LVÚ Zvolen v rámci riešenia
kontraktovej úlohy č. 11 bol základom pre ďalšie pripomienkové konanie v rámci uvedeného
projektu ŠOP SR. V druhej polovici roka 2015 bol program starostlivosti o vlka dravého
dopracovaný v rámci pracovnej komisie zriadenej
ŠOP SR a jeho konečná verzia bola
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odsúhlasená členmi tejto komisie v novembri 2015. Konečná verzia plánu starostlivosti o vlka
dravého bola odoslaná na schválenie na MŽP SR.
V rámci riešenia úlohy sa vypracoval originálny postup monitorovania vlčej populácie, ktorý
má dve úrovne:
 Evidencia výskytu reprodukčných párov a prírastku.
 Zimná evidencia svoriek a sólo jedincov na základe pobytových znakov.
Účelom prvej úrovne monitoringu je odhad minimálneho počtu rodinných jednotiek, ktoré
úspešne v danom roku vyviedli štence. Cieľom nie je získanie informácii o veľkosti vrhu, ale
hlavne potvrdenie lokality s výskytom tohoročného prírastku. Uvedený spôsob monitoringu
od neskorej jari do jesene bude slúžiť aj pre odvodenie kvóty lovu. V prvej fáze monitoringu
sa do prieskumu zahrnuli profesionálni lesníci zo štátnych (vedúci lesných správ Lesov SR
š.p., Banská Bystrica a VLM) aj neštátnych lesníckych organizácií a pracovníci Správy Tanap,
v celkovom počte vyše 150 spolupracovníkov.
Cieľom druhej úrovne monitoringu je aktualizácia rozšírenia vlka na Slovensku a získanie
informácií o veľkosti svoriek a odhadu celej populácie. Ide o zabezpečenie získavania
informácií pomocou poľovníckej verejnosti v mesiacoch január alebo február podľa
stopovacích podmienok.
Pre účely monitoringu vlčej populácie sa na NLC vytvorila webová aplikácia
http://gis.nlcsk.org/vlk/, do ktorej majú zatiaľ prístup pracovníci, ktorí boli vybraní pre
monitorovanie reprodukčných párov (prvá úroveň monitoringu). Webová aplikácia bola
spustená v roku 2014. Aplikácia bola v roku 2015 orientovaná na určenie veľkosti prírastku
a reprodukčných svoriek.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Návrh systému zdaňovania
(II.etapa)
NLC-ÚLZI Zvolen
Ing. Anna Miková
Ing. Michal Hušťák
2015
7,70 tis. €
7,70 tis. €
8,09 tis. €

lesných

pozemkov

Cieľom riešenia bolo vytvorenie databázy výmer lesných pozemkov v kategórii
hospodárskych lesov podľa HSLT, pre potreby stanovenia dane správcami dane
a jednotlivými daňovníkmi, pre celé územie SR, ktorá bude publikovaná na webovej stránke
www.forestportal.sk. Aktualizácia návrhu systému zdaňovania lesných pozemkov.
V rámci plnenia cieľa boli vykonané tieto činnosti:
- spracovala sa databáza výmer lesných pozemkov v kategórii hospodárskych lesov podľa
HSLT za celé územie SR,
- na základe dostupných podkladov poskytnutých okresnými úradmi (rozhodnutia o zmene
PSL) sa zaktualizovalo zaradenie porastov do kategórií lesov,
- vo webovej aplikácii sa rozšíril Dátový portál o submodul pre zasielanie rozhodnutí
o zmene PSL okresnými úradmi.

26

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2015

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

Informačná banka aktuálnych údajov o lesnom
hospodárstve a spracovaní dreva (II.etapa)
NLC-ÚLZI Zvolen
Ing. Anna Miková
Ing. Ivona Sedláková, Ing. Matúš Marko
2015
15,40 tis. €
15,40 tis. €
15,75 tis. €

Cieľom riešenia bolo v rámci webových stránok ForestPortálu naprogramovanie
interaktívnych nástrojov na zobrazovanie údajov vo forme tabuliek, grafov a reportov aj
podľa vlastných filtrov z vytvorenej databázy údajov lesného hospodárstva, ktorá bola
spracovaná v I. etape riešenia úlohy v roku 2014.
V rámci plnenia cieľa boli vykonané tieto činnosti:
Vytvorená databáza údajov o lesnom hospodárstve v rámci riešenia I. etapy úlohy v roku
2014 sa doplnila o údaje za rok 2014. Nad doplnenou databázou sa vytvorila web aplikácia
publikovaná na Forestportal, v sekcii Lesné hospodárstvo – Informácie o lesoch. Aplikácia
zobrazuje údaje v prehľadoch prostredníctvom klasických webových stránok. Užívateľ má
možnosť údaje interaktívne filtrovať, hľadať a zobrazovať. Aplikácia zohľadňuje výnos o
štandardoch pre ISVS č. 50/2014 Z. z. Bola vytvorená hlavná stránka aplikácie odkiaľ sú
linky na jednotlivé tematické prehľady údajov za nasledujúce oblasti:
- základné informácie o lesoch,
- lesné hospodárstvo SR – vybrané hospodárske a finančné ukazovatele,
- podpory v lesnom hospodárstve z verejných zdrojov,
- podrobné informácie hospodárenia,
- hospodárske a finančné ukazovatele, výsledovka, súvaha za štátne a príspevkové
organizácie.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Vypracovanie metodickej príručky k problematike
škôd spôsobených zverou
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Peter Kaštier, PhD.
Ing. Jozef Dóczy, PhD.
2015
11,55 tis. €
11,55 tis. €
11,55 tis. €

Výsledkom riešenia úlohy je Metodická príručka k problematike škôd spôsobených zverou
v lesnom hospodárstve a poľnohospodárstve a škôd na zveri a možnostiach ich minimalizácie.
Príručka poskytuje usmernenie pre užívateľov poľovných revírov, poľnohospodárov a
obhospodarovateľov lesa vo veci minimalizácie škôd spôsobovaných zverou a na zveri. Môže
slúžiť ako pomôcka pri príprave zmlúv na minimalizáciu škôd v zmysle § 25, písm. g) a § 26,
ods. 1 písm. l) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v neskoršom znení. Riešením úlohy sa zabezpečilo plnenie záverov vyplývajúcich zo
stretnutia zástupcov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, MPRV SR,
Slovenskej poľovníckej komory a NLC z dôvodu akútnej potreby minimalizácie narastajúcich
škôd spôsobovaných zverou v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve. Príručka obsahuje
nasledovné časti:
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Legislatívny rámec problematiky škôd spôsobovaných zverou a na zveri.
Vývoj početných stavov raticovej zveri na Slovensku a analýza jej poľovníckeho
obhospodarovania.
Škody spôsobované zverou v lesnom hospodárstve a poľnohospodárstve.
Preventívne opatrenia na minimalizáciu škôd spôsobovaných raticovou zverou
v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve.
Preventívne opatrenia na minimalizáciu škôd spôsobovaných veľkými šelmami
v poľnohospodárstve.
Škody spôsobované na zveri a ich minimalizácia.
Návrh systému manažmentu raticovej zveri vo vzťahu k minimalizácii škôd ňou
spôsobovaných.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Zabezpečenie rezortných úloh vo vzťahu k ochrane
prírody
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Matej Schwarz
Ing. Jozef Dóczy, PhD.
2015
11,55 tis. €
11,55 tis. €
11,55 tis. €

Úloha sa plnila v zmysle protokolu o zadaní úlohy a v rámci jej riešenia boli vykonané hlavne
tieto činnosti:
 Preklad a analýza Strategického akčného plánu pre implementáciu Protokolu o trvalo
udržateľnom obhospodarovaní lesov (BRATISLAVA, 2011) k Rámcovému dohovoru o
ochrane a udržateľnom rozvoji Karpát (KIEV, 2003).
 Účasť na Kick-off seminári pre panónsky, stepný a čiernomorský biogeografický región v
Luxemburgu v dňoch 28. 06. - 01. 07. 2015, v pracovnej skupine pre lesné biotopy.
 Účasť na práci a rokovaniach slovenskej pracovnej skupiny pre Mapovanie ekosystémov
a ich služieb (MAES-SK). Medzinárodný proces MAES (Mapping and Assessment of
Ecosystems and their Services) vyplýva z Akcie 5 EU Biodiversity Strategy to 2020, na
Slovensku za jeho implementáciu zodpovedá MŽP SR. Účasť NLC, respektíve rezortu,
v procese závisí od dohody o poskytnutí databáz Informačného systému lesného
hospodárstva pre vyhodnotenie niektorých ekosystémových služieb a od nájdenia
finančných zdrojov na expertov NLC/rezortu.
 Účasť na práci a zasadnutiach Poradnej skupiny pre aktualizáciu kritérií a indikátorov
trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (TUOL) v rámci procesu Forest Europe.
 Účasť v procese fitness check smerníc EU o vtákoch a biotopoch. Slovenská republika
bola vybraná ako jedna z krajín vyhodnotených pre účely revízie procesu Natura 2000,
posúdenie jeho doterajších úspechov aj problémov. Základom je posudzovanie pomocou
dotazníkov dvoch úrovní (detailného Evidence Gathering Questionnaire pre zaslanie, aj
stručnejšieho on-line dotazníka - http://ec.europa.eu/environment/consultations/nature
_fitness_check_en.htm).
 Účasť na verejnej konzultácii k procesu fitness check v Bratislave dňa 23. 06. 2015, kde
vyjadrili stanoviská organizácie ako aj všeobecné postoje obhospodarovateľov lesov, v
koordinácii so zástupcami štátnych aj neštátnych lesov. Súčasťou riešenia úlohy bola aj
odborná podpora Lesníckej komory v procese fitness check - pomoc s vyplnením
dotazníkov, preklad následných listov.
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Účasť na 3. európskom lesníckom týždni, ktorý sa konal 02 .- 06. 11. 2015 v Engelbergu,
Švajčiarsko.
Analýza vybraných Programov starostlivosti o chránené vtáčie územia (CHVÚ).
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Zabezpečenie organizácie 10. Európskeho kongresu
lesnej pedagogiky v roku 2015 na Slovensku
NLC - ÚLPV Zvolen
Ing. Ľudmila Marušáková, PhD. (01. 01. 2015 – 31.
10. 2015)
Ing. Milan Sarvaš, PhD. (01. 11. 2015 – 31. 12. 2015)
Ing. Jozef Dóczy, PhD.
2015
7,70 tis. €
7,70 tis. €
8,33 tis. €

Cieľom riešenia úlohy bola príprava a realizácia X. Európskeho kongresu lesnej pedagogiky.
 Účasť na pracovnom rokovaní pracovnej skupiny FCN pre lesnú pedagogiku v dňoch
05. - 06. február 2015 v Prahe, voľba členov odbornej komisie pre prípravu kongresu,
predstavenie rámcového programu.
 Oslovenie kľúčových prezentujúcich, koordinácia prípravy predkladania príspevkov (Call
for proposal).
 Zabezpečenie miesta kongresu, ubytovania a stravovania pre účastníkov.
 Príprava a tlač zborníka.
 Realizácia samotného kongresu (140 účastníkov z 15 krajín).
Názov úlohy:

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

Aktualizácia STN 48 2712 Ochrana lesa proti
tvrdoňom
a lykokazom
na
sadeniciach
a vypracovanie metód ochrany lesa proti vybraným
kalamitným a inváznym organizmom
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Juraj Galko, PhD.
Ing. Henrich Klescht
2015
7,70 tis. €
7,70 tis. €
7,70 tis. €

Hlavným výsledkom úlohy je vypracovaná revízia STN 48 2712 „Ochrana lesa proti
tvrdoňom a lykokazom na sadeniciach a vypracovanie metód ochrany lesa proti vybraným
kalamitným a inváznym organizmom“ a vypracované metodiky zisťovania výskytu a
rozšírenia vybraných inváznych druhov biotických škodcov lesných porastov.
Na základe zmluvy medzi NLC a Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
(ÚNMS SR) č. 48/5001/2015 je NLC povinné do 31. 03. 2016 odovzdať návrh STN
v rozsahu a spôsobom podľa zmluvy.
Metodiky zisťovania obsahujú základné informácie o škodlivom organizme, o cieľových
drevinách, o prípadnom výskyte na Slovensku a v susedných štátoch, ďalej obsahujú metódy
kontroly a monitoringu týchto druhov. Doplnené sú obrazovou dokumentáciou pre lepšie
rozpoznanie daného druhu a jeho aktivity (požerky a pod.). V medzinárodnom meradle
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existujú metodiky EPPO, ktoré sú však pripravované v anglickom jazyku a sú písané
všeobecnejšie. Uvedené metodiky boli vypracované pre dvanásť inváznych druhov.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Operatívne úlohy
NLC
Ing. Martin Moravčík, CSc. (01. 01. 2015 –
31. 05. 2015)
Ing. Ľuboš Németh (01. 06. 2015 – 31. 12. 2015)
Ing. Jozef Dóczy, PhD.
2015
9,93 tis. €
9,93 tis. €
10,06 tis. €

Cieľ riešenia úlohy bolo zabezpečenie operatívnych úloh sekcie lesného hospodárstva
a spracovania dreva MPRV SR zadaných počas roka 2015. V termíne do 31. 12. 2015 sa
zabezpečili uvedené úlohy, ktoré sa odovzdali ich príslušným koordinátorom na sekcii
lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR:
 Analýza sprístupňovania lesov cestnou sieťou.
 Plány manažmentu povodňového rizika - lesnícke opatrenia.
 Vyhodnotenie Akčného plánu NLP, Kalamita Žofia: mapovanie, lokalizácia, odvodenie
objemu kalamitnej hmoty.
 Vypracovanie vlastníckej štruktúry pre vyhradené poľovné revíre KROSNA KOŠKOVCE a PRI DUBE.
 Stratégia aplikovaného výskumu v pôdohospodárstve.
 PRV – pripomienkové konanie.
 Posúdenie vplyvu spracovania kalamity spôsobenej vetrovou smršťou Žofia na ŽP, DSP,
ochranu a obnovu lesa vrátane finančného zabezpečenia.
 Posúdenie možnosti využitia spracovania kalamity pre vytvorenie pracovných miest
a rozvoj vidieka.
 Pripomienkovanie metodiky SEEA.
 Operatívne stanoviská a konzultácie pre pracovníkov sekcie LHSD MPRV SR.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Monitoring lesov – Čiastkový monitorovací systém
Lesy
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Ing. Henrich Klescht
2015
85,50 tis. €
85,50 tis. €
85,50 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. úrovne
a redukovanom počte TMP II. úrovne monitoringu (priebežné zisťovania len na 3
z existujúcich 8 TMP, vybraté jednorazové prieskumy na 8 TMP) s dôrazom na
kontinuitu hlavných zisťovaní,
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zaslať údaje programovému centru ICP Forests,
spracovať výsledky monitoringu I. a II. úrovne monitoringu,
zabezpečiť činnosť Strediska ČMS Lesy, koordináciu prác na národnej úrovni a väzby na
Informačný systém ŽP SR,
- priebežne aktualizovať banku dát a parciálny informačný systém monitoringu lesov,
- realizovať základné kroky pre zabezpečenie kvality meraní v Centrálnom lesníckom
laboratóriu (CLL).
Úloha sa plnila v zmysle protokolu o zadaní úlohy a v rámci jej riešenia 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 CLL. Vzhľadom na rozpočet sa – v súlade
so zadaním - intenzívny monitoring realizuje oproti predchádzajúcim rokom
v redukovanom rozsahu (vzorky vôd sa zlievajú do mesačných úhrnov, redukuje sa
rozsah analýz). 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 208 Svetlice, TMP 211 Žibritov, TMP 212
Železnô. Víchrica Žofia silne poškodila v roku 2014 TMP 206 Turová, čím sa narušila
možnosť kontinuálne zisťovať všetky veličiny. Pokračovali čiastočné merania na
paralelnej voľnej ploche.
- V letnom období (júl až začiatok septembra) sa uskutočnili hodnotenia indikátorov
vitality drevín na plochách I. úrovne a plochách II. úrovne so zameraním na defoliáciu
a diskoloráciu. Výskyt a prejavy škodlivých činiteľov podľa metodiky ICP Forests sa
nerealizuje.
- Pokračovala kooperácia s Programovým koordinačným centrom (PCC) programu ICP
Forests vo viacerých formách. Programové centrum (PCC) sa presunulo z Ústavu
svetového lesníctva v Hamburgu na Ústav pre lesné ekosystémy v Eberswalde, čo
spôsobilo určitý posun v bežných termínoch (vydávanie správ ICP Forests, submisie dát
a pod.).
- Realizovala sa zahraničná pracovná cesta na hlavné ročné stretnutie programu (Task
Force Meeting ICP Forests) v Slovinsku. Zahraničné pracovné cesty na rokovania
expertných panelov a odborných pracovných skupín ICP Forests a na terénne
interkalibračné kurzy sa pri aktuálnej absencii zdrojov financií na riešenie súvisiacej
problematiky (EK) už nerealizovali.
- Vydaná bola ročná správa, a to aj s využitím údajov a výsledkov získaných v rámci
riešenia iných nadväzujúcich projektov financovaných z iných zdrojov (Pavlenda, P.,
Pajtík, J. et al., 2015: Monitoring lesov Slovenska. Správa za ČMS Lesy za rok 2014.
NLC - LVÚ Zvolen. (ISBN 978 - 80 - 8093 - 210 - 7).
- Priebežne sa hodnotili výsledky intenzívneho monitoringu za rok 2015, resp. za rok 2014
(za kontinuálne prieskumy, ktoré sa hodnotia za celý kalendárny rok). Údaje za jednotlivé
prieskumy sa zaslali PCC 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. Výsledky kruhových testov boli pre CLL veľmi priaznivé a potvrdzujú
spoľahlivosť stanovení príslušných meraných veličín vo vzorkách lesných ekosystémov.
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
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európskych databáz. Výsledky sa využívajú nielen pre hodnotenie vývoja v kontexte ČMS
Lesy, ale aj z hľadiska otázok vplyvu klimatickej zmeny na lesy, produkcie lesa a ďalších tém
lesníckeho aplikovaného výskumu. Časť výstupov je spojená aj s tvorbou prehľadov
a odpočtovaním stavu lesov podľa kritérií a indikátorov trvalo udržateľného
obhospodarovania lesov. Parciálne výsledky sú využívané aj pri iných projektoch alebo pri
validácii modelov, napr. údaje o indexe listovej plochy na plochách II. úrovne monitoringu sa
využívajú pre validovanie modelov vývoja produkciu cez premennú NDVI získanú cez
podklady DPZ.
Správy z monitoringu lesov 2006 až 2015 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:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Lesnícka ochranárska služba
NLC - LVÚ Zvolen, Stredisko lesníckej ochranárskej
služby, Banská Štiavnica
Ing. Andrej Kunca, PhD.
Ing. Henrich Klescht
2015
94,50 tis. €
94,50 tis. €
94,50 tis. €

Cieľom riešenia úlohy bolo:
Naplnenie úloh a poslania Lesníckej ochranárskej služby 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 2015 boli v rámci úlohy riešené nasledovné aktivity:
- Spracovanie elaborátu Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska v roku 2014
a prognóza na rok 2015. Bol vydaný Národným lesníckym centrom – Lesníckym
výskumným ústavom Zvolen v júni 2015 v rozsahu 92 strán a v náklade 200 ks (ISBN
978-80-8093-207-7). Elektronická verzia elaborátu je zverejnená aj na internetovej
stránke LOS: http://www.los.sk/elaborat.html.
- Medzinárodná konferencia Aktuálne problémy v ochrane lesa 2015 sa konala po 24. krát a
uskutočnila sa v dňoch 29. a 30. januára 2015 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový
Smokovec, a.s. Hlavnou témou bola Vetrová kalamita Žofia z 15. 05. 2014, hynutie
smrečín, kalamitné premnoženie podkôrneho hmyzu, premnoženie listožravého hmyzu,
poškodzovanie sadeníc smreka tvrdoňom smrekovým Hylobius abietis a zavádzanie
nových technológií ochrany do lesníckej praxe, ako aj ohrozenie lesov Slovenska
inváznymi organizmami. Konferencie sa zúčastnilo 144 účastníkov a 56 študentov
Lesníckej fakulty Technickej univerzity Zvolen, ktorým bol pri registrácii k dispozícii
zborník referátov z konferencie s 24 článkami: KUNCA, A. (ed), 2014: Aktuálne
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problémy v ochrane lesa 2014. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie konanej
29. - 30. 01. 2015 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s., Národné
lesnícke centrum, Zvolen, 142 pp. ISBN 978-80-8093-198-8.
- Kontrola a monitorovanie výskytu kalamitných a karanténnych škodcov. Spolupráca
s orgánmi štátnej správy LH, s vlastníkmi a obhospodarovateľmi lesov pri riešení
problematiky ochrany lesa, pri realizácii veľkoplošných zásahov, navrhovaní opatrení,
kontrola ich realizácie a hodnotenie účinnosti.
- Zabezpečenie bezplatného poradenstva, expertíznych a diagnostických stanovísk, návrh
preventívnych a supresívnych opatrení pre štátne a neštátne subjekty obhospodarujúce les.
Vypracovávanie stanovísk, posudkov, návrhov opatrení pre orgány štátnej správy.
Organizovanie a účasť na inštruktážach a školeniach.
- Spolupráca lesníckych ochranárskych služieb v krajinách EÚ, aktívna účasť na práci
EPPO, COST, implementácia predpisov EÚ do národného systému ochrany lesa.
- Skúšanie biologickej účinnosti a návrhy na registráciu prípravkov na ochranu lesa.
- Expertízy návrhov opatrení na ochranu lesa a stanoviska ŠOP v zmysle spoločného
usmernenia MP SR a MŽP SR na realizáciu opatrení podľa § 28 ods. 3 zákona
č. 326/2005 Z. z. o lesoch a odporúčanie pre OLH na úpravu a doplnenie návrhu opatrení
na ochranu lesa.
- Celkovo sa realizovalo 157 udalostí .
 Boli vydané 2 signalizačné správy a kniha Nové metódy v ochrane lesa.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Kontrola lesného reprodukčného materiálu
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Dagmar Bednárová, PhD.
Ing. Tibor Jančok (01. 01. 2015 – 30. 11. 2015)
Ing. Andrea Foltinová (01. 12. 2015 – 31. 12. 2015)
2015
85,12 tis. €
85,12 tis. €
85,12 tis. €

Cieľom úlohy bolo zabezpečiť úlohy vyplývajúce pre NLC z predpisov:
 zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení zákona
č. 49/2011 Z. z. (ďalej len „zákon o LRM“) a novely zákona č. 73/2013 Z. z.,
 vyhlášky MPRV SR č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii
lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh a novely vyhlášky č. 118/2013 Z.
z.,
 STN 48 12 11 Lesné semenárstvo; Zber, kvalita, skúšky kvality plodov a semien lesných
drevín,
 medzinárodných pravidiel pre testovanie semien ISTA,
 Nariadenia Komisie (EK) č. 1597/2002 zo 6. septembra 2002: Podrobné pravidlá
o uplatnení Smernice Rady 1999/105/ES vo vzťahu k formátu Národného zoznamu
zdrojov lesného reprodukčného materiálu,
 Nariadenia Komisie (EK) č. 1598/2002 zo 6. septembra 2002: Podrobné pravidlá
o uplatnení Smernice Rady 1999/105/ES vo vzťahu k poskytovaniu vzájomnej úradnej
podpory oficiálnych orgánov,
 Nariadenia Komisie (EK) č. 1602/2002 z 9. septembra 2002: Podrobné pravidlá
o uplatnení Smernice Rady 1999/105/ES vo vzťahu k možnosti zakázať dodávku lesného
reprodukčného materiálu konečnému odberateľovi,
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Nariadenia Komisie (EK) č. 2301/2002 z 20. decembra 2002: Podrobné pravidlá
o uplatnení Smernice Rady 1999/105/ES vo vzťahu k definícii malých oddielov semena,
 priame poverenia MPRV SR, sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva.
V rámci činnosti štátnej odbornej kontroly (ŠOK) v oblasti produkcie lesného reprodukčného
materiálu a jeho uvádzania na trh bolo v roku 2015 zabezpečené:
 vystavenie uznávacích listov pre zdroje LRM – 1258 uznaných porastov, 92
identifikovaných zdrojov, 44 výberových stromov, pre 3 nové projekty pre
obhospodarovanie génovej základne, bola vykonaná revízia 70 génových základní
s vydaním nových projektov na ich obhospodarovanie,
 vypracovanie požiadaviek ku zdrojom LRM pri obnovách PSL – 38 LHC pre 11
vyhotovovateľov, spracované boli zmeny v zdrojoch – 1851 záznamov uznaných
porastov (UP) a identifikovaných zdrojov (IZ), do archívu bolo vyradených 62 UP a IZ,
61 ks výberových stromov, zrušených bolo 6 semenných sadov,
 spracovanie oznámenia o produkcii sadbového materiálu – 132 pestovateľov, nedostatky
sú riešené priebežne, aktualizovaných bolo 5 producentov, databáza obsahuje 156
producentov, v rámci skladovania zostatku osiva bolo spracovaných k 31. 12. 2014 729
záznamov, k 30. 06. 2015 481 záznamov a k 31. 12. 2015 637 záznamov,
 dozor nad produkciou LRM – 116 producentov LRM, 19 obhospodarovateľov lesa (karty
pôvodu porastu), 4 obchodovateľov s LRM, kontrola obhospodarovania semenných
sadov – 26, spracovanie oznámení o produkcii osiva, rezkov a náletu – 296 záznamov,
 vedenie databázy listov o pôvode - 478 záznamov, kontrola listov o pôvode pre okresné
úrady pred vydaním rozhodnutia – 101,
 vykonávanie skúšok kvality osiva lesných drevín akreditovanom laboratóriu ISTA,
 vystavenie certifikátov kvality osiva – v slovenskom jazyku 45, v anglickom jazyku 5,
 vydávanie listov o pôvode pre OV smerom zo SR – 10 na sadenice, 45 na semeno,
 vydávanie súhlasov na použitie LRM z OV – 44, vystavenie informačných dokumentov
OV pre oficiálne orgány členských krajín EÚ – 52,
 vydávanie súhlasov na zalesňovanie o 2 LVS nahor ako je výškový pôvod zdroja LRM –
16,
 vystavenie listov o pôvode zmesi – 7,
 podnety príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva pri zistení porušovania
všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti produkcie lesného reprodukčného
materiálu a jeho uvádzaní na trh – boli odoslané 4 podnety na porušovanie nariadení
zákona o LRM na Okresné úrady v Prievidzi, Žiline, Poprade, Humennom a Trebišove,
 účasť na medzinárodnom seminári Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa
2015 v Liptovskom Jáne, 17. 06. 2015 – 1 pracovník,
 účasť na stretnutí pestovateľov 02. – 04. 09. 2015 „Aktuální otázky v pěstění lesů 2015“
v Brne - 1 pracovník,
 ŠOK v spolupráci s odborom pestovania a produkcie lesa NLC – LVÚ Zvolen
zorganizovala dvojdňovú medzinárodnú konferenciu „Aktuálne problémy v zakladaní a
pestovaní lesa 2015“ v Liptovskom Mikuláši s exkurziou na Výskumný demonštračný
objekt Husárik v dňoch dňa 05. - 06. 10. 2015 – 57 účastníkov,
 účasť na odbornom seminári 15. 10. 2015 v Brne „Quo vadis lesníctví – I.?“ – Kam kráčí
lesní semenářství a školkařství? – 3 účastníci,
 účasť na stretnutí ku pripravovanému projektu „INTERREG Centraleurope: SUSTREE
proposal“ vo Viedni v dňoch 03. – 04. 11. 2015 – 1 pracovník,
 účasť na odbornom seminári „Aktuálne problémy pri pestovaní a ochrane lesa 2015“ v
Uloži dňa 18. 11. 2015 – 1 pracovník, prednesený bol 1 príspevok,
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v spolupráci s Lesmi SR, š. p. a TU Zvolen zorganizovala ŠOK stretnutie komisie na
ochranu genetických zdrojov vo Zvolene dňa 04. 12. 2015 – 9 účastníkov.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Lesná pedagogika a podpora práce s verejnosťou
NLC - ÚLPV Zvolen
Ing. Ľudmila Marušáková, PhD. (01. 01. 2015 –
31. 10. 2015)
Ing. Milan Sarvaš, PhD. (01. 11. 2015 – 31. 12. 2015)
Ing. Jana Petrášová
2015
46,94 tis. €
46,94 tis. €
49,73 tis. €

Cieľom úlohy bol celkový manažment a koordinácia celoslovenského projektu Lesnícke dni
2014 a koordinácia lesnícky zameraného environmentálneho vzdelávania a prezentácia
lesníctva formou lesnej pedagogiky. V rámci úlohy boli realizované nasledujúce aktivity:
 Zabezpečovalo sa kontinuálne vzdelávanie lesných pedagógov – uskutočnil sa kurz lesnej
pedagogiky.
 Bol realizovaný projekt Les ukrytý v knihe, pričom 19. 06. 2015 sa v Knižnici Ľ. Štúra
vo Zvolene uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie projektu spojené s vyhodnotením
literárnej súťaže.
 Bol realizovaný projekt Detská lesnícka univerzita, pričom 18. 06. 2015 sa uskutočnila
slávnostná promócia v aule Technickej univerzity vo Zvolene.
 Boli vytvorené nové didaktické materiály pre lesnú pedagogiku.
 Bola vypracovaná kompletná pedagogická dokumentácia lesných pedagógov
a spracované základné štatistiky o LP.
 Boli vydané 2 newslettre o lesnej pedagogike.
 Priebežne bola aktualizovaná webová stránka www.lesnapedagogika.sk.
 Bol pripravený celkový scenár a program otvorenia Lesníckych dní 2015. Boli vykonané
technické a organizačné práce súvisiace s prípravou programu.
 Zabezpečila sa tlač a distribúcia plagátov a pozvánok na Lesnícke dni.
 Bola zabezpečená aktualizácia www.lesnickedni.sk, editácia textov, pridávanie grafiky
na pridružené stránky.
 Boli vydané články o aktivitách lesnej pedagogiky v lesníckych časopisoch
a regionálnych printových médiách.
 Boli zrealizované lesné vychádzky pre rôzne cieľové skupiny v apríli mesiaci lesov a na
Deň detí.
 Uskutočnili sa 4 stretnutia lesných pedagógov so žiakmi ZŠ pri FNsP F.D. Roosevelta
v Banskej Bystrici.
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VZDELÁVANIE – NLC (0900102)
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Zabezpečenie skúšok odbornej spôsobilosti v lesnom
hospodárstve
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Peter Balogh, PhD.
Ing. Jana Petrášová
2015
12,78 tis. €
12,78 tis. €
13,29 tis. €

Cieľom riešenia bolo zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z § 47 a § 42 zákona
č. 326/2005 Z. z., zákona č. 138/2010 Z. z. a vykonávacích predpisov k týmto zákonom,
prostredníctvom:
 Overovania vedomostí uchádzačov o získanie odbornej spôsobilosti OLH
(08. – 11. 06. 2015): 73 účastníkov.
 Overovania vedomostí uchádzačov o získanie odbornej spôsobilosti pre prácu s LRM
(23. 06. – 24. 06. 2014): 16 účastníkov.
Komplexného zabezpečenia skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na vyhotovenie
programu starostlivosti o lesy, (16. 10. 2016): 1 uchádzač.
ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE (0900501)
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:

Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Správa informačného systému rezortnej štatistiky
NLC-ÚLZI Zvolen
Ing. Anna Miková, Ing. Ján Poláčik
Ing. Jana Petrášová
Ing. Martin Čikovský (01. 01. 2015 – 30. 06. 2015)
Ing. Bibiana Kapustová (01. 06. 2015 – 31. 12. 2015)
Ing. Dušan Seifert
2015
30,42 tis. €
30,42 tis. €
30,74 tis. €

Cieľom úlohy bola realizácia štátnych štatistických zisťovaní organizovaných
a vykonávaných MPRV SR v oblasti poľovníctva, lesného hospodárstva a spracovania dreva,
vytvorenie podkladov pre informačný systém rezortnej štatistiky, Štatistickú ročenku
Slovenskej republiky, iné publikácie vydávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky,
Správu o stave lesného hospodárstva v Slovenskej republike a vypracovanie Poľovníckej
ročenky SR.
V rámci plnenia cieľa boli vykonané tieto činnosti:
 vykonala sa správa informačného systému rezortnej štatistiky (IS RŠ),

zabezpečila sa tlač a distribúcia rezortných štatistických výkazov a smerníc k ich
zostaveniu pre stanovený okruh spravodajských jednotiek,
 vykonal sa zber, spracovanie a vyhodnotenie dodávok a cien dreva zo štatistického
výkazu Les (MPRV SR) 2-04 za IV. Q. 2014 a I. - III. Q. 2015,
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vykonal sa zber, spracovanie a vyhodnotenie údajov zo štatistických výkazov Les (MPRV
SR) 2-04, Les (MPRV SR) 5-01, Sad (MPRV SR) 11-01, Drevo (MPRV SR) 1-01 za rok
2015,
spracovali sa a odovzdali podklady do Zelenej správy, Lesníckeho súhrnného
ekonomického účtu, Štatistickej ročenky a výstupy podľa požiadaviek Sekcie LHSD,
vykonala sa optimalizácia siete spravodajských jednotiek pre poskytovanie štatistických
údajov zo všetkých štatistických zisťovaní schválených Štatistickou radou pre rok 2015,
vykonal sa zber, spracovanie trhových informácií za IV. Q. 2014 a I. - III. Q. 2015 a rok
2014, informácie sa publikovali v Informačných listoch a na www.forestportal.sk,
spracovali sa údaje poľovníckej štatistiky z výkazu Poľov (MPRV SR) 12-01 a zostavila
sa Poľovnícka štatistická ročenka SR, ktorá bola odovzdaná na Sekciu LHSD.

INFORMATIZÁCIA MPRV SR (0900401)
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Participácia na budovaní metainformačného systému
rezortu
NLC-ÚLZI Zvolen
Bc. Ing. Jozef Dobias
Ing. Peter Hudec, PhD.
2015
20,00 tis. €
20,00 tis. €
20,61 tis. €

Cieľom úlohy bolo riešenie konsolidácie tematických vrstiev lesnej cestnej siete a vodných
tokov, tvorba metainformácii ku geopriestorovým údajom IS LH, zabezpečenie úloh
v súvislosti so Smernicou INSPIRE a Zákonom o národnej infraštruktúre pre priestorové
informácie (NIPI) v súlade s koncepciou budovania metainformačného systému MPRV SR,
vytvorenie špecifických vrstiev z údajov IS LH a ich publikovanie.
V rámci plnenia cieľa boli vykonané tieto činnosti:
- vrstva spevnených lesných ciest sa fotogrametricky aktualizovala, previedla sa kontrola a
oprava topológie vrstvy v celom rozsahu územia obnovy PSL RZP 2016,
- vrstva vodných tokov a vodných plôch sa fotogrametricky aktualizovala, previedla sa
kontrola a oprava topológie vrstvy v celom rozsahu územia obnovy PSL RZP 2016,
- vrstva vodných tokov a vodných plôch sa editovala na podklade ortofotomazaiok
a rastra analýzy DMR, previedla sa kontrola a oprava topológie vrstvy, čiastočne sa
naplnili atribúty vrstvy v celom rozsahu územia obnovy PSL RZP 2017,
- naplnili a aktualizovali sa metaúdaje pre vytvorené údajové sady a série údajových sád
podľa zadanej špecifikácie v metainformačnom systéme MIS,
- na zabezpečení úloh v súlade s Analyticko – koncepčnou štúdiou INSPIRE sa pracuje
priebežne nakoľko rozsah prác zodpovedá úlohe strednodobého až dlhodobého
charakteru v závislosti od viacerých podmienok, ktoré vyplývajú a sú spomenuté
v samotnej štúdii. V rámci tejto činnosti boli upravené metaúdajové záznamy, vytvorené a
doplnené nové metaúdaje pre poskytované sieťové služby v MIS MPRV SR a
aktualizované v metainformačnom katalógu SAŽP. V súlade so štúdiou sa pristúpilo k
synchronizácii údajových sád a služieb na nich založených,
- v rámci činnosti zástupcov Expertnej skupiny NIPI boli v prvom polroku 2015
reportované pravidelné správy INSPIRE monitoringu,
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-

dotknutý zamestnanci sa zúčastnili školenia k národnému projektu Register priestorových
informácií (RPI) realizovaný v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti,
v zmysle záverov z rokovaní Koordinačnej rady NIPI a Expertnej skupiny NIPI boli
vytvorené Mapovacie tabuľky,
participácia na plnení úloh č. 4/2015, č. 5/2015 a č. 7/2015 KR NIPI,
vytvorila sa vrstva lesných pozemkov obhospodarovaných štátnymi podnikmi. Vrstva je
publikovaná ako služba WMS,
po konzultáciách s dodávateľom riešenia geoportálu na MPRV SR sa vytvorili podľa
požiadaviek vrstvy ortofomozaiok z leteckých snímok použitých pri obnove PSL resp.
lesných hospodárskych plánov pre príslušné roky obnovy a boli po poskytnuté na ďalšie
spracovanie.
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4. ČINNOSTI ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY
V nasledujúcej tabuľke sa uvádza prehľad aktivít NLC v roku 2015 vrátane ich plánovaných
a skutočných nákladov:
Tabuľka 4.1 Prehľad aktivít NLC v roku 2015
Aktivity NLC

Projekty APVV

Názov aktivity
Adaptívny genetický potenciál populácií
lesných drevín v kontexte klimatických
zmien (FORODAPT)
Hodnotenie a modelovanie zásob uhlíka
v
lesných
ekosystémoch
pre
inventarizácie skleníkových plynov v
krajine (C-FORLAND)
Inovatívne metódy hospodárskej úpravy
prírode blízkych lesov (FORESTMAN)
Mapovanie fytotoxických ozónových
dávok v lesnom prostredí Vysokých
Tatier (MapPOD)
Matematické modely alokácie biomasy
v mladých porastoch vybraných druhov
listnatých drevín (MOBIS)
Možnosti
racionalizácie
výchovy
bukových
porastov
na
základe
zhodnotenia výsledkov dlhodobého
výskumu prebierok (RAVYBUPO)
Optimalizácia postupov rekonštrukcií
odumierajúcich smrečín na zmiešaný
cieľový les (RECONSTRUCTION)
Vplyv
vnútrodruhových
a
medzidruhových kompetičných vzťahov
na produkčno-ekologické vlastnosti
porastov buka a smreka (TREECOMP)
Vplyv zimnej údržby ciest na lesy v
chránených územiach SR (Road for
Life)
Výskum potenciálu drevnej biomasy na
energetické využitie (BIOMASA)
Výskum vplyvu disturbačných faktorov
na dlhodobý vývoj zdravotného stavu
lesov Slovenska (ELABORAT)
Výskum vplyvu neštátneho vlastníctva
lesov na politiky súvisiace s lesníctvom
(VYNALES)
Dofinancovanie 7. RP
Výskum možnosti pestovania borievky
(Juniperus communis L.) na produkciu
plodov (JUNIPERUS)
39

Náklady v tis. €
plánované skutočné
18,55

18,55

61,01

61,01

66,08

66,08

36,38

36,38

62,82

61,39

72,68

69,29

72,21

72,06

58,70

57,42

39,82

39,82

69,66

69,37

83,62

83,62

33,14

33,14

2,04

2,04

15,06

15,06
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Kontrakt
s MPRV SR

Produkčno-ekologické štúdie stromovej
a prízemnej vegetácie po veľkoplošných
disturbanciách (PRODECO)
Informačný a varovný systém pre
invázne organizmy v lesnom a
urbánnom prostredí (ALIEN)
Výskum
využívania
dreva
ako
obnoviteľnej suroviny v prechode na
zelenú ekonomiku (GREENWOOD)
Inovačný voucher - Testovanie klonov
Projekty schémy
rýchlorastúcej
dreviny
Paulownia
pomoci de minimis
tomentosa
v
podmienkach
DM-17/2014
východoslovenskej nížiny
Zachovajme si hodnoty kraja - historické
lesnícke arborétum v Kysihýbli pri
Dotácia z BBSK
Banskej Štiavnici
Centrum excelentnosti pre podporu
rozhodovania v lese a krajine (CEGIS)
Prognosticko-informačné systémy pre
Projekty
zvýšenie efektívnosti manažmentu lesa
štrukturálnych
(PIS)
fondov EÚ
Progresívne
technológie
ochrany
lesných drevín juvenilných rastových
štádií (PROGRES)
TOOLS FOR SKILLS
GET-GREEN
VET-SAFETY
FOR SOC
Monitoring
a výskum
lesných
ekosystémov
Advanced
multifunctional
forest
management in European mountain
ranges (ARANGE)
Medzinárodné
Systems of optimal forest management
programy a
for enhacing the hydrological role of
projekty
forests in preventing the floods in
Bodrog river catchment (HYDROFOR)
Distributed, integrated and harmonised
forest information for bioeconomy
outlook (DIABOLO)
Centre of Excellence of Forest - based
Industry (LignoSilva)
National program of survey of selected
harmful organisms of Slovak republic
Zabezpečenie
skúšok
odborných
spôsobilostí v lesnom hospodárstve
Vzdelávacie
Lesná pedagogika a podpora práce s
programy a
verejnosťou
projekty
10. Európsky kongres LP v roku 2015 na
Slovensku
40

30,18

30,10

24,14

24,01

10,86

10,46

5,00

5,00

1,00

1,00

82,32

68,14

59,09

50,12

87,23

75,61

2,25
18,40
9,60
3,78

0,42
15,20
6,64
4,42

338,54

339,44

71,41

62,10

105,38

101,98

1,82

1,82

78,14

78,14

38,73

38,73

12,78

13,29

46,94

49,73

7,70

8,33
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Výskumné
úlohy

Úlohy
vývojového
zamerania

Výskum,
inovácie
a
podpora
konkurencieschopnosti
lesníckodrevárskeho
komplexu
(výskumný
zámer)
Výskum
efektívneho
využívania
environmentálneho, ekonomického a
sociálneho
potenciálu
lesov
na
Slovensku II (EPOL II)
Rozvoj hospodárskej úpravy lesov
(HÚL), tvorba metód a postupov jej
vykonávania
Komplexné zisťovanie stavu lesa
v územnej pôsobnosti okresných úradov
v sídle kraja
Preberanie prác a kontrola kvality PSL
Zabezpečenie úloh pri procese VO PSL
v zmysle poverenia MPRV SR
Financovanie vyhotovenia PSL
Vývoj, rozvoj a správa informačného
systému lesného hospodárstva (IS LH)
a poskytovanie informácií z IS LH
Tvorba
a spracovanie
TŠMD
s tematickým obsahom LH.
Participácia
na
budovaní
metainformačného systému rezortu
Realizácia
štátnych
štatistických
zisťovaní
Informačná banka aktuálnych údajov o
lesnom hospodárstve a spracovaní dreva
(II. etapa)
Návrh systému zdaňovania lesných
pozemkov (II. etapa)
Vypracovanie modulov a registrov vo
webovej aplikácii časti IS LH a
vypracovanie komplexnej metodickej
príručky
Inventarizácia skleníkových plynov v
sektore lesníctva
Zabezpečenie funkčnosti a revitalizácia
Lesníckeho arboréta Kysihýbeľ
Vypracovanie plánu ochrany vlka
dravého na Slovensku, metodiky
stanovenia kvót 1
Metodická príručka k problematike škôd
spôsobovaných zverov
Aktualizácia STN
Zelená správa za rok 2013 a brožúra
Lesy na Slovensku za rok 2013
Akčný plán NLP
41

163,57

163,57

155,25

155,25

85,50

86,09

135,00

136,53

73,93

74,42

9,25

9,31

2 480,00

2 486,08

293,92

299,09

229,50

233,15

20,00

20,61

30,42

30,74

15,40

15,75

7,70

8,09

7,70

8,04

9,25

9,25

11,55

11,55

1,55

1,55

11,55

11,55

7,70

7,70

11,55

11,55

17,70

17,70
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Medzinárodná
spolupráca
a zahraničné
styky
Akreditačná,
skúšobná
a kontrolná
činnosť

Zabezpečenie úloh vo vzťahu k ochrane
prírody
Lesnícka ochranárska služba
Monitoring
lesov
Čiastkový
monitorovací systém Lesy
Systém integrovaných
environmentálnych a ekonomických
účtov pre lesy (IEEAF)
Medzinárodná spolupráca a úlohy
vyplývajúce
z
členstva
v
medzinárodných organizáciách
Kontrola
materiálu

lesného

reprodukčného

11,55

11,55

94,50

94,50

85,50

85,50

10,00

10,00

22,95

22,95

85,12

85,12

Okrem aktivít uvedených v tabuľke 4.1 boli sa NLC realizovali úlohy na základe uzavretých
hospodárskych zmlúv.
Prehľad a zhodnotenie realizačnej činnosti na NLC sa uvádza v tabuľke 4.2.
Tabuľka 4.2 Prehľad realizačnej činnosti v roku 2015 (počet aktivít)
Druh aktivity
Počet v ks
Legislatívna činnosť
1
Normatívna činnosť
0
Edičná činnosť
22
Publikačná činnosť
223,76
Pedagogická činnosť (počet vyuč. hodín)
167
Vzdelávacia činnosť (počet účastníkov)
46
Monitoring, akreditačná, kontrolná, skúšobná činnosť
405
hmotné
3
Realizačné výstupy
nehmotné
109
Projekty, úlohy VaV
30
Účelové úlohy
5
Prehľad o počte zamestnancov NLC činných v odborných a profesijných orgánoch udáva
nasledujúca tabuľka 4.3.
Tabuľka 4.3 Zamestnanci NLC činní v odborných a profesijných orgánoch
Členstvo v odborných a profesijných orgánoch Počet zamestnancov
Rezortné a odvetvové komisie
22
Poradné orgány vlády, ministerstiev a orgánov SŠ
27
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
56
Vedecké spoločnosti pri SAV
18
Iné odborné a profesijné orgány
81
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5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Na základe kontraktu č. 353/2014-710/MPRV SR (Kontrakt) bol pre NLC schválený rozpočet
vo forme bežného transferu v objeme 2 782 614,- €, ktorý bol dodatkami č. 1 až č. 5
ku Kontraktu upravený na úroveň 4 207 963,62 €. Z toho finančné prostriedky vo výške
885 349,98 € boli navýšené dodatkami č. 3 až 5 po októbri 2015. Tým sa umožnilo čerpať
bežný transfer v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy)
do konca marca 2016. Čerpanie bežného transferu k 31. 03. 2016 bolo v objeme
4 207 963,62 €, t. j. na 100 %.
Okrem bežného transferu malo NLC pre rok 2015 schválené kapitálové výdavky vo výške
312 000,- €. Z realizovaných investičných akcií k 31. 12. 2015 NLC ukončilo 3 akcie vo
výške 111 000,- €. Jednalo sa o nákup osobného automobilu, rekonštrukciu nevyužívaných
priestorov a rekonštrukciu a úpravu technológie kotolne. Kapitálové výdavky je možné čerpať
na určený účel v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy do roku 2017.
Výdavky v roku 2015 boli realizované v rámci plnenia programov:
Tabuľka 5.1 Čerpanie kontraktu 2015 (v €)
Ukazovateľ
Bežný transfer (641 001) celkom
v tom:
program 08V0202
Rozvoj hospodárskej úpravy lesa

program 08V0203
Vyhotovenie PSL

program 08V0301
Výskum na podporu trvalo udržateľného lesného hospodárstva

program 08V0302
Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo

program 0900102
Vzdelávanie – NLC
program 0900401

Pôvodný
rozpočet v €

2 782 614,00

4 207 963,62

4 207 963,62

724 500,00

757 911,76

757 911,76

692 000,00

2 553 929,64

2 553 929,64

310 500,00

347 843,22

347 843,22

1 012 415,00

485 080,00

485 080,00

12 775,00

12 775,00

12 775,00

0,00

20 000,00

20 000,00

30 424,00

30 424,00

30 424,00

0

312 000,00

111 000,00

Participácia na budovaní metainformačného systému rezortu

program 0900501
Štatistické zisťovanie

Skutočné
Upravený
čerpanie zo ŠR
rozpočet v €
v€

Kapitálový transfer celkom

Uvedený príspevok tvoril súčasť celkových výnosov NLC za rok 2015, ktorých celkový
objem dosiahol výšku 8 290 823,11 €, čo v porovnaní s rokom 2014 znamená pokles
o 267 279,67 €. Okrem príspevku zo štátneho rozpočtu, výnosy NLC tvorili aj iné príjmy.
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Objem jednotlivých výnosov je nasledovný :
- tržby z predaja vlastných služieb a výrobkov vo výške 2 023 660,40 €,
- výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu vo výške 14 437,18 €,
- výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy a mimo verejnej
správy (vyplývajúce z plnenia zmlúv od Európskych spoločenstiev, s Pôdohospodárskou
platobnou agentúrou, Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre
štrukturálne fondy EÚ a z medzinárodných projektov) vo výške 1 111 968,42 €,
- výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy a mimo verejnej
správy (vyplývajúce z plnenia zmlúv od Európskych spoločenstiev, s Pôdohospodárskou
platobnou agentúrou, Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre
štrukturálne fondy EÚ a z medzinárodných projektov) vo výške 666 617,11 €,
- tržby z predaja vlastných služieb a výrobkov vo výške 2 023 660,40 €,
- ostatné výnosy tvorili tržby z predaja majetku, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti,
zúčtovanie zákonných rezerv, zákonných opravných položiek, kurzové zisky a ostatné
finančné výnosy vo výške 1 053 218,54 €.
Tabuľka 5.2 Rozbor výnosov NLC za rok 2015
Položka
Výnosy celkom – hlavná činnosť
výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych
rozpočtových a príspevkových organizáciách (68)
tržby za vlastné výkony a tovar (60)
ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (64)
v tom:
zúčtovanie rezerv a opravných položiek (65)
finančné výnosy (66)
zmena stavu vnútropodnikových zásob (61)

€
8 290 823,11
5 213 944,17
2 023 660,40
1 052 731,96
132,92
397,35
-43,69

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 8 210 705,68 €. Najväčšiu položku tvorili osobné náklady (mzdové, zákonné
a ostatné sociálne poistenie a zákonné a ostatné sociálne náklady) vo výške 3 705 826,50 €, čo
tvorí 45,13 % z celkových nákladov. Takmer všetky náklady v roku 2015 poklesli oproti roku
2014. Zníženie nákladov bolo spôsobené najmä nižším odvodom finančných prostriedkov do
štátneho rozpočtu z predaja prebytočného majetku. Bez tejto položky by boli náklady roku
2015 porovnateľné s rokom 2014. Z jednotlivých druhov nákladov vzrástli najmä náklady na
služby (vyhotovenie PSL), osobné náklady (zvýšenie tarifných platov v roku 2015) a spotreba
materiálu. Ostatné náklady mierne klesli, najvýraznejšie klesli odpisy z 1 252 348,43 €
na 912 356,63 € a náklady na energie zo 146 052,- € na 137 590,- €.
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Tabuľka 5.3 Rozbor nákladov NLC za rok 2015 a hospodársky výsledok
Položka
€
Náklady celkom
8 210 705,68
504 749,20
Spotrebované nákupy (50)
z toho:
spotrebovaný materiál (501)
367 158,90
2 802 771,09
Služby (51)
opravy a udržiavanie (511)
26 911,86
cestovné (512)
100 548,30
v tom:
náklady na reprezentáciu
3 167,45
(513)
ostatné služby (518)
2 672 143,48
v tom:
3 705 826,50
Osobné náklady (52)
mzdové náklady (521)
2 569 105,57
v tom:
sociálne poistenie (524,525)
954 681,47
sociálne náklady (527,528)
182 039,46
23 674,99
Dane a poplatky (53)
48 281,51
Ostatné náklady na prevádzk. činnosť (54)
912 356,63
Odpisy, rezervy, opravné položky (55)
19 261,47
Finančné náklady (56)
Náklady na transfery a náklady na
193 784,29
z odvodov príjmov (58)
Hospodársky výsledok pred zdanením
80 117,43
Daň z príjmu
126,36
Hospodársky výsledok po zdanení
79 991,07
Odvod fin. prostriedkov do štátneho rozpočtu
193 784,29
Hosp. výsledok bez odvodu do štátneho rozpočtu
273 775,36
Výsledok hospodárenia predstavuje za rok 2015 zisk vo výške 80 117,43 €. Hospodársky
výsledok ovplyvnil odvod finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu vo výške
193 784,29 €, ktoré sa zaúčtovali do nákladov. Bez započítania tohto odvodu finančných
prostriedkov do ŠR organizácia hospodárila so ziskom až 273 775,36 €.
Investičné akcie NLC zabezpečovalo z vlastných zdrojov, zo zdrojov riešených projektov a
príspevku zo ŠR od zriaďovateľa. Celkové kapitálové výdavky NLC v roku 2015 boli vo
výške 609 582,44 €.

45

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2015

Tabuľka 5.4 Kapitálové výdavky NLC v roku 2015
Výdavky
v €

Ukazovateľ
Pozemky
Stavebné investície
Strojové investície
Ostatné investície
Nehmotné investície

0,00
221 564,03
366 838,41
0,00
21 180,00
609 582,44

Kapitálové výdavky spolu
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6. PERSONÁLNE OTÁZKY
Údaje o personálnom zabezpečení činnosti NLC sú uvedené v tabuľkách 6.1 – 6.8. Počty
a štruktúry zamestnancov v jednotlivých kategóriách sú uvádzané priemerne za rok 2015.
Organizačná štruktúra v danom roku je uvedená v prílohe.
Tabuľka 6.1 Personálne obsadenie, štruktúra zamestnancov a priemerne platy
Priemerný Počet zamestnancov Priemerné platy
Kategória zamestnancov
evidenčný
A, B, C v FTE
za rok 2015
stav
(človekoroky)
(v €)
Zamestnanci spolu
215,75
206,03
919,23
z toho:
56,10
51,77
1151,92
A. Výskumníci
B. Technici a ekvivalentný personál
18,12
17,60
714,48
C. Pomocný personál
9,80
9,70
777,38
Zamestnanci výskumu a vývoja
84,02
79,07
1021,29
spolu (A+B+C)
D. THZ – vysokoškolsky vzdelaní
E. THZ – stredoškolsky vzdelaní
F. Robotníci

83,50
40,08
8,15

81,22
38,45
7,29

955,31
708,08
576,44

Tabuľka 6.2 Počty a štruktúra výskumníkov (kategória A)
Kategória výskumníkov

56,1

Počet zamestnancov
VV v FTE
(človekorokoch)
51,77

49,3

45,23

0
1
13
35,3
6,8
1
5
56
1

0
0,63
11,17
33,25
6,72

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

Tabuľka 6.3 Počty a štruktúra technického a ekvivalentného personálu (kategória B)
Priemerný
Kategória technického a ekvivalentného personálu
evidenčný stav
Technici a ekvivalentný personál spolu
18,12
technici vo výskume s VŠ kvalifikáciou
3,9
technici vo výskume ostatní
13,7
z toho:
ekvivalentný personál s VŠ kvalifikáciou
ekvivalentný personál ostatný
0,52
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Tabuľka 6.4 Počty a štruktúra pomocného personálu (kategória C)
Evidenčný
Kategória a rozloženie pomocného personálu
stav
Pomocný personál spolu
9,8
a) manažéri a administratívny personál spolu
7,8
úsek riaditeľa (vedenia)
2
vedeckovýskumný úsek
4,8
v tom:
hospodársko-technický úsek
účelové zariadenia
1
b) robotnícke profesie spolu
1
úsek riaditeľa (vedenia)
vedeckovýskumný úsek
1
v tom:
hospodársko-technický úsek
účelové zariadenia
Z pomocného personálu zamestnanci s VŠ kvalifikáciou
7,4
Tabuľka 6.5 Prehľad o vedeckej výchove a zvyšovaní kvalifikácie zamestnancov
v roku 2015
Názov
Počet
Zamestnanci vo vedeckej výchove (doktorandi)
1
Zamestnanci, ktorí získali:
vedeckú hodnosť PhD., resp. CSc.
vedeckú hodnosť DrSc.
vedecko-pedagogickú hodnosť doc.
vedecko-pedagogickú hodnosť prof.
Zamestnanci, ktorí boli preradení:
z VKS IIb do VKS IIa
z VKS IIa do VKS I
do VTKS III
z VTKS III do VTKS II
z VTKS II do VTKS I
Zamestnanci, ktorí získali vedeckú, resp. vedeckopedagogickú hodnosť (aj h. c.) v zahraničí
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Tabuľka 6.6 Štruktúra využitia zamestnancov NLC – LVÚ Zvolen (VVZ) v roku 2015
Kapacita
Charakter činnosti
FTE
%
Odborné činnosti spolu
63,72
80,59
Výskum
44,62
56,43
základný
6,68
8,45
z toho:
aplikovaný
37,94
47,98
Experimentálny vývoj
0
0
Poradenstvo
0,34
0,43
Výchova a vzdelávanie
0,44
0,56
Riadenie a správa
0,33
0,42
Obslužné činnosti
0
0
Podnikateľské činnosti
0
0
Činnosti vyžiadané orgánmi ústrednej štátnej správy
16,66
21,07
Činnosti vo vedeckých a profesijných organizáciách
0
0
Činnosti z delegovaných poverení v medzinárodných
0
0
organizáciách
Ostatné činnosti
1,33
1,68
Dovolenky, sviatky, celodenné náhrady mzdy
13,20
16,69
Práce neschopnosť
2,15
2,72
Spolu
79,07
100
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Tabuľka 6.7 Veková štruktúra zamestnancov NLC k 31. 12. 2015
NLC –
NLC –
NLC –
NLC –
Spolu
LVÚ
Zvolen
ÚLPV
Zvolen
ÚLZI
Zvolen
ÚHÚL
Zvolen
Vek
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
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
25 – 34 2
2
5
1
16
7
6
5
3
1
0
0
32
16
35 – 44 3
3
9
7
23
9
10
5
10
4
8
0
63
28
45 – 54 2
1
10
7
31
11
3
2
14
10
17
2
77
33
55 – 64 1
1
11
9
18
7
3
2
9
5
12
2
54
26
65 a viac 0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
2
0
Spolu
8
7
35
24
89
34
22
14
38
20
38
4
230
103
Úsek GR

Úsek nám. GR

Tabuľka 6.8 Prehľad o pohybe zamestnancov NLC

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

Prijatí zamestnanci
z toho
Spolu
výberovým
konaním

Spolu

Dohoda

Uvoľnení zamestnanci
Dôvod ukončenia pracovného pomeru
Dohoda z dôvodu výpovede danej
Výpoveď daná Výpoveď daná
zamestnávateľom
zamestnávateľom zamestnancom

Doba
určitá

3

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2
10
1
-

1
-

8
3
-

7
3
-

-

-

1
-

-

Spolu (A+B+C)

5

-

1

-

-

-

-

1

Spolu (D+E+F)

11

1

11

10

-

-

1

-

SPOLU NLC

16

1

12

10

-

-

1

1
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7.

CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA

7.1 Program/podprogram/prvok: 08V0202 Rozvoj hospodárskej úpravy lesa
Národné zdroje
757 911,76

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

Tvorba a spravovanie TŠMD LH, § 38 ods. 2 písm. f) zákona č. 326/2005 Z .z.
o lesoch v znení neskorších predpisov (cieľ 1).
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 2, 3).

Cieľ:
1. V roku 2015 vykonať tvorbu, spravovanie a archiváciu štátneho mapového diela s
tematickým obsahom lesného hospodárstva na výmere 189,9 tis. ha lesných pozemkov.
2. V roku 2015 v rámci správy informačnej banky informačného systému lesného
hospodárstva (IB IS LH) zabezpečiť kontrolu, zapracovanie a archiváciu súborov údajov
(číselných a grafických) z PSL dokončených v roku 2014 na výmere 189,9 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.
Merateľný ukazovateľ: tis. ha

Typ
Hodnota
ukazovateľa
Výstup

Merná
jednotka

tis. ha

Rok

Báza rok

Hodnota

Báza
1.
2.
3.

Plánovaná
hodnota

1.
2.
3.

Skutočná
hodnota

2015

189,9
189,9
2 012
194,9
194,9
2 014,2

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
Cieľ 1.
Pre vyhotoviteľov PSL v roku 2015 boli vydané mapové podklady, digitálne letecké meračské
snímky (LMS) a pracovné ortofotomapy. Zameralo sa 932 vlícovacích bodov, vyhotovili sa
fotogrametrické projekty na 12 770 farebných-RGB a infračervených-CIR LMS. Lesnícky
polohopis bol predvyhodnotený na výmere 176 340 ha LP, digitálne pracovné ortofotomapy
boli vyhotovené v počte 1 551 mapových listov ŠMO 1:5 000. Súvislá TŠMD LH sa
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spracovala na výmere 194,9 tis. ha LP. Vykonala sa archivácia mapového diela, LMS
a ortofotomáp.
Cieľ 2.
V rámci realizácie úloh boli od vyhotoviteľov PSL preberané súbory dát z PSL a LDM
obnovovaných v roku 2014 na výmere 194,9 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 za rok 2014. Po spracovaní údajov boli súbory dát uložené do archívu IB IS LH.
Cieľ 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 31.12.2014. Je zabezpečený prístup do Lesníckeho
GIS-u pre špecializovanú štátnu správu a verejnosť. Na základe žiadostí bol prideľovaný
prístup odborným lesným hospodárom. V rámci rozvoja a podpory sa upravil modul registra
pozemkových spoločenstiev a vypracovali sa ďalšie registre.

7.2 Program/podprogram/prvok: 08V0203 Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy
Národné zdroje
2 553 929,64

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

Zabezpečenie vyhotovenia programov starostlivosti o lesy pre územie SR
v zmysle zákona č.326/2005 Z. z.

Cieľ:

Zabezpečenie vyhotovenia návrhov PSL a dokončenia PSL z roku 2014

Merateľný ukazovateľ:

tis. ha

Rozpracovanie PSL (r.) na výmere 184 619 ha a dokončenie PSL (d.) na výmere 194 949 ha

Typ

Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

tis. ha

Báza rok
Báza
1.
2.
1.
2.

Rok
Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2015

r. 176,7
d. 189,8
r. 184,6
d. 194,9

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
Stanovené ciele boli prekročené. Plánované výmery boli prekročené z dôvodu upresnenia
výmer pri schvaľovaní PSL orgánmi štátnej správy LH a spresnením výmer pri vydaní
rozhodnutí o lesných celkoch.. Úloha bola splnená a zabezpečilo sa plnenie § 38, ods. 2,
písm. d), § 40, ods. 4, § 41, ods. 2 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch.
1. Finančné prostriedky alokované na dopracovanie PSL boli naplánované na výmeru
z rozhodnutí o určení LC príslušnými orgánmi štátnej správy. Skutočná výmera
dokončených LC bola upravená podľa právoplatných rozhodnutí o schválení PSL. Bolo
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2.

ukončené prekontrolovanie návrhov PSL. Zapracovanie pripomienok a opráv do PSL
bolo vykonané na 41 LC. Do konca roka 2015 bol ukončený proces schvaľovania na 40
LC. Na poslednom LC Vestenice sa ku schváleniu PSL odvolal obhospodarovateľ lesa.
Na 38 LC bola ukončená aj 5. etapa a PSL bol odovzdaný obhospodarovateľom. Dva LC
budú odovzdané začiatkom januára 2016 z dôvodu neskoršieho schválenia PSL. LC
Vestenice bude odovzdaný obhospodarovateľovi ihneď po schválení príslušným orgánom
štátnej správy. Na LC Galanta bola na vyhotovenie PSL uzatvorená zmluva medzi
Lesmi SR, š.p. a MPRV SR. Zabezpečilo sa vyhotovenie a prekontrolovanie PSL
na uvedenom LC, ako aj odovzdanie návrhu PSL na príslušný OÚ. Po schválení sa PSL
odovzdal obhospodarovateľom lesov. Celková výmera LC, na ktorých sa vyhotovovali
PSL s platnosťou k 01. 01. 2015 je 187 829 ha, čo je 101% z plánovanej výmery. Nárast
o 376 ha oproti výmerám v zmluvách o dielo je spôsobený zmenami v katastri
nehnuteľností
Zabezpečilo sa odovzdanie správy o doterajšom hospodárení na 48 LC (176 340 ha)
príslušným orgánom štátnej správy (rozpracované LC); 1. etapa podľa zmluvy o dielo na
vyhotovenie PSL platných od roku 2015. Ďalej sa zabezpečilo 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 2016 a odovzdanie návrhu PSL na
príslušné orgány štátnej správy. V roku 2015 bolo prebratých 176 340 ha , čo predstavuje
100% z celkovej výmery územia, na ktorom sa vyhotovuje PSL. Zistené nedostatky boli
opravené počas preberania prác vyhotovovateľom PSL. Protokoly z preberania prác boli
doručené príslušným orgánom štátnej správy. Zabezpečilo sa odovzdanie návrhu PSL
v roku 2015 príslušným orgánom štátnej správy (s platnosťou od 01. 01. 2016) na 48 LC
(176 340 ha) a úhrada nákladov na vyhotovenie povinných súčastí PSL pre
vyhotovovateľov PSL.

7.3
Program/podprogram/prvok: 08V0301 Výskum na podporu trvalo udržateľného
lesného hospodárstva
Zdroj financovania:
Výška upraveného rozpočtu (v €):
Zámer:

Národné zdroje
347 843,22

Aplikovateľný výskum a vývoj podporujúci udržateľné lesné hospodárstvo a
výkon štátnej správy v intenciách zákona o lesoch.

Cieľ:
1. Vypracovať a publikovať odborné alebo vedecké články zamerané na efektívne
využívanie environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na
Slovensku.
2. Vypracovať a podať do výziev grantových agentúr 3 návrhy projektov z oblasti, ktorá je
predmetom schváleného výskumného zámeru NLC.
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Merateľný ukazovateľ:

počet vytvorených publikácií

Typ
Hodnota
ukazovateľa

Báza
rok

Merná
jednotka

Rok
Hodnota

Báza
Výstup
počet publikovaných
realizačných
výstupov/odborných
prác

ks

2015

1.
2.

Plánovaná
hodnota

23
3

1.
2.

Skutočná
hodnota

36
21

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
Vypracovanie a publikovanie odborných alebo vedeckých článkov zameraných na efektívne
využívanie environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku,
ako aj vypracovanie a podanie návrhov projektov do výziev grantových agentúr z oblasti,
ktorá je predmetom schváleného výskumného zámeru NLC pokladáme za správne zvolené
ciele, ktoré odrážajú každoročnú činnosť vedeckých tímov v NLC – LVÚ Zvolen.
Jednoznačné merateľné ukazovatele (počet článkov a počet podaných projektov) umožňujú
efektívne a účinné posúdenie dosiahnutia cieľov v oblasti výskumu na podporu udržateľného
lesného hospodárstva. Stanovené ciele pre rok 2015 boli splnené.
Plánovaný počet publikovaných článkov bol prekročený o viac ako 50 %. O kvalite doteraz
zaevidovanej publikačnej činnosti svedčí nasledovná štruktúra: AAB Vedecká monografia
domáca (1), ADC Vedecké práce zahraničné v karentoch (3), ADM Vedecké práce zahraničné
WOS, SCOPUS (2), ADN Vedecké práce domáce WOS, SCOPUS (10), AFC Publikované
príspevky zahraničné (4), BDF Odborné príspevky domáce (16).
Plánovaná hodnota počtu podaných projektov (3) bola prekročená 7-násobne (21 projektov).
Projekty boli predložené na Slovensku do Agentúry na podporu výskumu a vývoja (15
projektov), Výskumnej agentúry (1 projekt). V zahraničnej spolupráci sme sa uchádzali
o granty v schéme Interreg CENTRAL EUROPE, kde boli predložené 4 projekty
a v Európskej vesmírnej agentúre (1 predložený projekt).
Cieľ 1.
1.
Barka. L, Bucha, T.: Informačný systém pre hodnotenie stavu lesa zo satelitných snímok.
In: Bucha. T. (ed.): Satelity v službách lesa. Bratislava : Slovák Academic Press. 2014.
s.168-169
2.
Barka, L, Bucha, T., Feranec, J., Kopecká, M., Nováček, J., Pazúr, R., Sačkov, L, Sládek.
J.. Sviček, M., Vladovič, J., 2014: Remote Sensing. In: Space Research in Slovakia 2012 2013. Slovák Academy of Science - COSPAR Slovák National Committee. p. 50-71.
ISBN 978-80-89656-07-3
3.
Bucha.T., Barka, I. 2013. Comparison of results of different management practice in
small-scaled protected areas and in commercially used forests in Slovakia. In: Proceedings
from 4th EARSeL Workshop on Cultural and Natural Heritage, 6-7 Júne 2013, Matera.
Italy. 9 p.
4.
Bucha, T., Barka, L: Nie kladivo na lesomajiteľov, ale účinná pomôcka ... alebo letecká
aplikácia do lesníckych máp. Les a letokruhy, marec - apríl 2014, s. 11 - 12
5.
Galko, J., Kunca, A., Ondruš, M., Špilda, L, Rell, S., 2015: Zhodnotenie a porovnanie
nákladov na rôznu formu ošetrenia ihličnatých sadeníc proti tvrdoňovi smrekovému. In:
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Kunca, A. (Ed.), Aktuálne problémy v ochrane lesa 2015, Zborník referátov z 24.
medzinárodnej konferencie konanej 29.-30.1.2015 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový
Smokovec, a.s., Národné lesnícke centrum, Zvolen, s. 101-105
Galko, J., Kunca, A., Rell, S., Ondruš, M., Špilda, L. Vakula, J., Gubka, A., 2015:
Vyhodnotenie experimentov voskom ošetrených sadeníc, ako mechanickej ochrany proti
tvrdoňovi smrekovému a návrh technologického postupu voskovania. In: Kunca, A. (Ed.),
Aktuálne problémy v ochrane lesa 2015, Zborník referátov z 24. medzinárodnej
konferencie konanej 29.-30.1.2015 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s.,
Národné lesnícke centrum, Zvolen, s. 21-30
Havašová, M., Bucha, T., Ferenčík, J., Jakuš, R. 2015. Applicability of a vegetation
indices-based method to map bark beetle outbreaks in the High Tatra Mountains. Annals
of forest research. 16 p.
Hlásny, T., Barka, L, Sitková, Z., Konôpka, M., Bucha, T., Lukáč, M. 2014a. MODISbased vegetation index has sufficient sensitivity to indicate stand-level intra-seasonal
climatic stress in oak and beech forests. Annals of Forest Science. ISSN 1286-4560
Hlásny, T., Mátyás, Cs., Seidl, R., Kulla, L., Merganičová, K., Trombik. J.. Dobor. L..
Barcza, Z., Konôpka, B. 2014b. Climate change increases the drought risk in Central
European forests: What are the options for adaptation? Lesnícky časopis - Forestry
Journal 60: 1:14
Klouček, T.. Štefančík. L, Petráš. R., Mecko, J., Slávik, M.: Modely výškových kriviek
jedľovo-bukových porastov Východných Karpát. Lesnícky časopis - Forestry Journal,
61,2015(2): 107-113
Konôpka B., Pajtík J., Šebeň V., Bošeľa, M., 2015: Aboveground Net Primáry Production
of tree cover at the post-disturbance area in the Tatra National Park, Slovakia. Lesnícky
časopis - Forestry Journal, ročník 61, číslo 3 , v tlači.
Konôpka, J., Galko, J., Kaštier. P., Konôpka, B., Kunca, A., Leontovyč, R., Longauerová,
V., Maľová, M., 2015: Optimalizácia ochrany mladých lesných porastov podľa stupňa ich
ohrozenia škodlivými činiteľmi. In: Kunca, A. (Ed.), Aktuálne problémy v ochrane lesa
2015, Zborník referátov z 24. medzinárodnej konferencie konanej 29.-30.1.2015 v
Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s.. Národné lesnícke centrum, Zvolen,
s. 61-70
Kunca, A., Dubec, M., Finďo, S., Galko, J., Gubka, A., Kaštier, P., Konôpka, B..
Leontovyč, R., Longauerová, V., Maľová, M., Nikolov, Ch., Rell, S., Vakula, J., Zúbrik,
M., 2015: Problémy ochrany lesa na Slovensku v roku 2014 a prognóza na rok 2015. In:
Kunca. A. (Ed.), Aktuálne problémy v ochrane lesa 2015, Zborník referátov z 24.
medzinárodnej konferencie konanej 29.-30.1.2015 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový
Smokovec, a.s., Národné lesnícke centrum, Zvolen, s. 5-1 L
Kunca. A., Zúbrik, M., Galko, J., Vakula, J., Leontovyč, R., Rell, S., Nikolov, Ch..
Konôpka B., Longauerová, V., Gubka, A., Kaštier, P., Maľová, M., Finďo, S.. 2015:
Zdravotný stav lesov na Slovensku v roku 2014. In. ROHÁČIK, T. (Ed.), Šieste
rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti. Zborník referátov z
medzinárodnej konferencie konanej 20.-21.10.2015 v Nitre, Združenie pestovateľov
obilnín, Bratislava, p. 25-29
Leontovyč, R., Kunca, A. ,Zúbrik, M., 2015: Možné ohrozenie lesných drevín hubami
rodu Phytophthora na Slovensku. In: Kunca, A. (Ed.), Aktuálne problémy v ochrane lesa
2015, Zborník referátov z 24. medzinárodnej konferencie konanej 29.-30.1.2015 v
Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s., Národné lesnícke centrum , Zvolen,
s. 119-123
Longauerová, V. akol.: Národný plán ochrany lesa pred požiarmi. XI. medzinárodná
konferencia FIRECO 2015, v tlači.
Lukasová, V., Vasiľová, L, Bucha, T., Snopková Z., Škvarenina J. 2014. Effect of
55

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2015

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

biometeorological variables on the onset of phenophases derived from MODIS dáta and
visual observations. Lesn. Cas. For. J. 60 (2014) 38-50.
Maľová, M., Tučeková, A., Longauerová. V., 2015: Obranné metódy voči nežiadúcej
vegetácii pri zalesňovaní zasolených pôd. In: Kunca, A. (Ed.), Aktuálne problémy v
ochrane lesa 2015, Zborník referátov z 24. medzinárodnej konferencie konanej 29.30.1.2015 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s.. Národné lesnícke
centrum, Zvolen, s. 95-100
Økland, B., Nikolov, Ch. Krokene. P., Vakula, J.. 2015: Transition from windfall- to
patch-driven outbreak dynamics of the Eurasian spruce bark beetle. Forest Ecology and
Management, v tlači.
Petráš, R., Mecko, J. Bošeľa, M.: Výškové tarify zmiešaných smrekovo-jedľovobukových porastov. In: Golian, J., Kukla, J., Kuklová, M. (eds.): Zborník vedeckých prác.
Zvolen, Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a
veterinárske vedy pri SAV. Ústav ekológie lesa SAV vo Zvolene, 2015, s. 126-131. (CD).
Petráš. R.. Mecko, J, Bošeľa, M.: Kvalita dreva a jeho hodnota v zmiešaných verzus
rovnorodých porastoch smreka, jedle a buka. In: Houšková, K., Černý, J. (eds.):
Proceedings of Central European silviculture. Brno, Mendelova univerzita v Brne,
Lesnícka a drevárska fakulta, 2015, s. 119-130
Petráš. R.. Mecko, J, Bošeľa. M.: Hodnotová produkcia zmiešaných smrekovo-jedľovobukových porastov. In: Štefančík, L. Bednárová, D. (eds.): Aktuálne problémy v
zakladaní a pestovaní lesa. Liptovský Mikuláš. Národné lesnícke centrum - Lesnícky
výskumný ústav Zvolen, 2015, s. 65 - 72
Raši, R., Cienciala, E., Priwitzer, T., Palán, Š., Pavlenda, P.. 2015: Carbon balance in
harvested wood products in Slovakia. Lesn. Cas. For. J. 61 (2015) 101-106
Rell. S.. Galko, J., Barta. M., 2015: Potenciálne využitie entomopatogénnych húb proti
tvrdoňovi smrekovému v laboratórnych podmienkach. In: Kunca, A. (Ed.), Aktuálne
problémy v ochrane lesa 2015, Zborník referátov z 24. medzinárodnej konferencie
konanej 29.-30.1.2015 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s.. Národné
lesnícke centrum, Zvolen, s. 124-128
Sarvašová, Z., Kulla, L., 2015: Platby NÁTURA 2000 v lesoch. In. Financovanie 2015
Lesy - drevo. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 20. november 2015, TU
Zvolen (v tlači).
Šebeň, V., Kulla. L., 2015: Zmeny v obnove rozpadajúcich sa smrečín na výskumnodemonštračnom objekte Kysuce. Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa. NLC
Zvolen, 47-55
Tučeková, A., 2015: Rekonštrukcie smrečín na Kysuciach s použitím umelej obnovy
sejbou a sadbou. In. Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej konferencie ..Aktuálne
problémy v zakladaní a pestovaní lesov 2015", Liptovský Mikuláš. 5.-6. októbra 2015.
NLC-LVÚ Zvolen, s. 17-28. ISBN 978-80-8093-203-9 + Prezentácia v Power Point
Tučeková, A., Maľová, M., Longauerová, V., 2015: Problémy zalesňovania zasolených
pôd na Slovensku. Zborník referátov z 24. ročníka medzinárodnej konferencie „Aktuálne
problémy v ochrane lesa 2015", ktorá sa konala 29. a 30. januára 2015 v Novom
Smokovci. NLC, s. 88-94, ISBN978-80-8093-198-8
Tučeková, A., Maľová, M., Longauerová. V., 2015: Výsledky zalesňovania zasolených
pôd na Slovensku. In. Zborník pôvodných vedeckých prác prezentovaných na
medzinárodnej konferencii v Kŕtinách 2.-4.9.2015. MU v Brne, s. 30-40, ISBN 978-807509-308-0
Tučeková, A., Sušková. M., 2015: Aké sú praktické výsledky krytokorenného sadbového
materiálu pestovaného intenzívnymi technológiami. Les&Letokruhy. Lesmedium SK
s.r.o., 3-4 2015 s. 16-18
Tučeková. A.. Maľová, M.. Longauerová, V.. 2015: Výsledky zalesňovania zasolených
56

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2015

pôd na Slovensku." In. Sborník puvodních vedeckých prací z conference "Proceedings of
Central European Silviculture". Kŕtiny 2.-4.9.2015, MZU Brno, s. 30-40. ISBN 978-807509-308-0
32. Vakula, J., Kunca. A.. Gubka. A., Galko, J., Zúbrik, M.. Rell, S., Longauer. R., 2015:
Chradnutie smrekovcových mladín. Les a Letokruhy. 3-4/2015. p. 43-44
33. Vakula, J.„ Zúbrik, M., Kunca, A., Dubec. M., Finďo, S., Galko, J., Gubka, A., Kaštier, P..
Konôpka, J.. Konôpka, B., Lalkovič, M., Leontovyč, R., Longauerová. V.. Maľová. M.,
Nikolov. Ch., Pavlendová, H.. Rell, S., 2015: Nové metódy ochrany lesa. Národné
lesnícke centrum, Zvolen, ISBN 978-80-8093-191-9, 291 s.
34. Vakula. J., Zúbrik, M.. Galko. J.. Gubka, A., Kunca, A., Nikolov, Ch.. Bošeľa. M.. 2014:
Influence of selected factors on bark beetle outbreak dynamics in the Western
Carpathians. Lesnícky časopis - Forestry Journal, ročník 61, číslo 3. v tlači
35. Zúbrik, M.. Vakula, J., Galko, J., Kunca, A.. Bucha, T., Kulla, L., Jankovič, J., Bárka, L,
2015: Projekt EPOL II a jeho realizačné výstupy. In: Kunca, A. (Ed.), Aktuálne problémy
v ochrane lesa 2015. Zborník referátov z 24. medzinárodnej konferencie konanej 29.30.1.2015 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s.. Národné lesnícke
centrum. Zvolen, s. 41-46
36. Zúbrik. M., Vakula, J.. Rell. S.. Kunca, A., Galko, J., Nikolov, Ch., Leontovyč. R..
Gubka. A., Laco, J., Špilda, L, Kulfan, J., Parák, M.. 2015: Výskyt listožravých škodcov
na Slovensku v roku 2014 a prognóza ich výskytu na rok 2015. In: Kunca, A. (Ed.),
Aktuálne problémy v ochrane lesa 2015, Zborník referátov z 24. medzinárodnej
konferencie konanej 29.-30.1.2015 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec. a.s..
Národné lesnícke centrum. Zvolen, s. 47-54
Cieľ 2.
Na základe Všeobecnej výzvy Agentúry na podporu výskumu a vývoja v roku 2015 boli
pripravené nasledovné projekty:
1. Ing. Rastislav Raši, PhD.: Dátová podpora manažmentu lesov metódami integrácie
existujúcich dát a DPZ. APVV-15-0743
2. Ing. Ivan Sačkov, PhD.: Inovácie v zisťovaní stavu lesa založené na progresívnych
technológiách diaľkového prieskumu Zeme. APVV-15-0393
3. Ing. Milan Zúbrik, PhD.: Nové metódy v integrovanej ochrane lesa zahŕňajúce využitie
entomopatogénnych húb. APVV-150348
4. Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.: Výskum efektívnosti outsourcingu lesníckych služieb.
APVV-15-0487
5. Ing. Christo Nikolov, PhD.: Webová GIS aplikácia pre monitoring výskytu škodlivých
činiteľov v lesoch Slovenska. APVV-15-0531
6. Ing. Andrej Gubka, PhD.: Degradácia pesticídov v lesných ekosystémoch. APVV-150344
7. Doc. Ing. Igor Štefančík, CSc.: Zhodnotenie rastu, štruktúry a hodnotovej produkcie
bukových porastov pod dlhodobým vplyvom rozdielnych manažmentových opatrení.
APVV-15-0032
8. Ing. Marian Slamka, PhD.: Výskum uplatnenia harvesterov na Slovensku a v zahraničí z
hľadiska technologických, technických, ekonomických, environmentálnych a
legislatívnych parametrov. APVV-15-0417
9. RNDr. Ivan Barka, PhD.: Počítačom podporovaná optimalizácia manažmentu lesných
porastov v podmienkach meniacej sa klímy. APVV-15-0413
10. Ing. Matúš Kajba, PhD.: Modely nákladov pestovných činností lesníckej výroby. APVV15-0742
11. Ing. Anna Túčeková, PhD.: Metódy zvyšovania druhovej a štrukturálnej diverzity pri
rekonštrukciách smrekových monokultúr. APVV-15-0,237
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12. Ing. Zuzana Sitková, PhD.: Extrémne prejavy zmeny klímy a ich dopady na rast a
produkciu lesných porastov. APVV-15-0577
13. Ing. Miriam Maľová, PhD.: Efektívne pracovné postupy pri odstraňovaní inváznych
drevín (pajaseň žliazkatý - Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Javorovec jaseňolistý Negundo aceroides Moench) v lesnej prevádzke. APVV-15-0426
14. Ing. Vladimír Šebeň, PhD.: Reprezentatívny odhad zásob uhlíka a jeho obehu v lesnej
biomase a nekromase na Slovensku. APVV-15-0367
15. Doc. RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.: Vplyv sucha na stredoeurópske lesy – rastová
dynamika a adaptačné mechanizmy. APVV-15-0581
16. Ing. Jozef Capuliak, PhD. : Vplyv lesa a lesnej pôdy na vodný režim v malých povodiach.
17. Ing. Pavel Pavlenda, PhD.: Integrované hodnotenie stavu lesných pôd Slovenska
a limitov ich využívania v kontexte trvalo-udržateľného obhospodarovania lesov.
18. Ing. Matej Schwarz, PhD.: Lesnícka typológia na Slovensku – poznatky a súvislosti.
19. Ing. Zuzana Sarvašová, PhD.: Implementačné a evaluačné analýzy nástrojov lesníckej
politiky.
Na základe výzvy Agentúry MŠVVŠ SR pre štrukturálne fondy (ASFEU) bol podaný projekt
v spolupráci so Žilinskou univerzitou :
20. Modernizácia výskumnej a vývojovej infraštruktúry Národného lesníckeho centra
a Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline (koordinátor prípravy projektu za
NLC – LVÚ Zvolen RNDr. Slávka Tóthova, PhD.)
Vo výzve HORIZON 2020 (H2020-SC5-2015), v spolupráci so Swedish University of
Agricultural SciencesIs bol pripravený 1 projekt:
21. Ing. Valéria Longauerová, PhD.: Restoration of European noble hardwood forest and
woodland ecosystems devastated by invasive alien fungi: focus on ash and elm
(ASHELM)
7.4
Program/podprogram/prvok: 08V0302 Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo
Zdroj financovania:
Výška upraveného rozpočtu (v €):
Zámer:

Národné zdroje
485 080,-

Zámerom programu je 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 poradenskú a expertíznu činnosť
pri ochrane lesa pre subjekty
obhospodarujúce lesy.
3. Odobrať a vyhodnotiť vzorky zo 119 monitorovacích plôch na sledovanie zdravotného
stavu lesov.
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Merateľný ukazovateľ:
1.
Počet subjektov
2.
Počet subjektov
3.
Počet posúdených plôch

Typ

Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

Počet

Báza rok
Báza
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Rok
Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2015
80
40
119
165
157
119

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
Cieľ 1.
Plánovaný počet kontrol producentov, dodávateľov a odberateľov lesného reprodukčného
materiálu bol splnený (prekročený o 85): Kontrola dodržiavania zásad obhospodarovania
semenných zdrojov, kontrola evidenčných kariet uznaných zdrojov LRM, kontrola nakladania
so semenáčikmi z prirodzeného zmladenia, kontrola dodržiavania provenienčných zásad,
zásad prenosu lesného reprodukčného materiálu, kontrola kariet pôvodu obnovovaných
lesných porastov, kontrola produkcie a evidencie semenáčikov a sadeníc v lesných škôlkach
a obchodovania s LRM sa vykonala spolu v počte 165.
Cieľ 2.
Plánovaný počet expertíznych aktivít bol splnený. V rámci monitoringu škodlivých činiteľov,
skúšania biologickej účinnosti bolo špecialistami a inšpektormi LOS riešených spolu 157
udalostí (prekročenie o 117 akcií). Prehľad expertíznych aktivít zabezpečovaných LOS
v roku 2015:
- k 5. stupňu ochrany - NPR a PR: 39,
- škodlivé činitele - poradenstvo v lese a lesných škôlkach: 41,
- expertízy projektov PPA: 54,
- stanoviská k pesticídom, skúšaniu prípravkov na ochranu lesa:1; Iné: 22.
Cieľ 3.
Plánovaný ukazovateľ bol splnený. V roku 2015 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.
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7.5

Program/podprogram/prvok: 0900102 Vzdelávanie - NLC

Zdroj financovania:
Výška upraveného rozpočtu (v €):

Národné zdroje
12 775,-

Zámer:

Zabezpečiť odbornú pomoc pre trvalo udržateľné lesné hospodárstvo

Cieľ:

V roku 2015 zrealizovať overovanie odborných vedomostí a preškolení v zmysle
platnej legislatívy v oblasti lesného hospodárstva, vrátane aktualizácie zoznamov
držiteľov príslušných osvedčení

Merateľný ukazovateľ:

Typ

Počet zrealizovaných aktivít
Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa

Báza rok

2015

Báza
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

1.
Výstup

Rok
Hodnota

počet
1.

11
11

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
Stanovené ciele boli zabezpečované v zmysle § 42, ods. 3 a 5, § 47, ods. 4, § 55, ods. 1,
písm. r); § 58, ods. 1, písm. j) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,
§ 17, ods. 2 a § 21, písm. e) a h), zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli
a pokynov MPRV SR – Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva.
Uskutočnili sa 3 akcie zamerané na overovanie odborných spôsobilostí:
1. V termíne 08. - 11. júna 2015 sa uskutočnili skúšky uchádzačov o získanie odbornej
spôsobilosti lesného hospodára (OLH).
2. V termíne 23. - 24. júna. 2015 sa uskutočnili skúšky uchádzačov o získanie odbornej
spôsobilosti pre prácu s lesným reprodukčným materiálom (LRM).
3. V termíne 16. októbra 2015 boli organizačne a technicky zabezpečené skúšky na získanie
odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy.
Zabezpečilo sa 8 školiacich podujatí pre držiteľov osvedčení odbornej spôsobilosti:
4. V 7 termínoch sa v priebehu roka 2015 uskutočnilo školenie držiteľov osvedčenia OLH.
5. V 1 termíne sa v priebehu roka 2015 uskutočnilo školenie držiteľov osvedčenia pre prácu
s LRM.
Boli aktualizované zoznamy držiteľov príslušných osvedčení.

7.6

Program/podprogram/prvok:
metainformačného systému

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

0900401

Participácia

na

budovaní

Národné zdroje
20 000,-

Participácia na budovaní metainformačného systému rezortu pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka súvisiaca s napĺňaním povinností plynúcich zo zákona
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č. 3/2010 Z. z. o Národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení
platných noviel ako transpozície Smernice Európskeho Parlamentu a Rady
2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové
informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE).
Cieľ:
1. Vytvorenie údajových vrstiev spevnených lesných ciest a vodných tokov využiteľných
v GIS z údajových vrstiev PSL dokončených v roku 2016 na výmere 184,6 tis. ha
lesných pozemkov
2. Zabezpečiť metaúdajové záznamy pre vytvorené údajové sady a série údajových sád
podľa zadanej špecifikácie, ktoré vytvára a spravuje NLC v metainformačnom systéme
(MIS) MPRV SR na celej výmere lesov SR.
Merateľný ukazovateľ:

Typ

tis. ha
Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

Výstup

Báza rok
Báza
1.
2.
1.
2.

Rok
Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2015
184,6
2 014,2
184,6
2 014,2

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
Cieľ 1.
Vrstva spevnených lesných ciest a vodných tokov sa fotogrametricky aktualizovala, previedla
sa kontrola a oprava topológie vrstvy v celom rozsahu územia obnovy PSL dokončených
v roku 2016.
Cieľ 2.
Naplnili a aktualizovali sa metaúdaje pre vytvorené údajové sady a série údajových sád
v MIS. Boli upravené metaúdajové záznamy, vytvorené a doplnené nové metaúdaje pre
poskytované sieťové služby v MIS MPRV SR a aktualizované v metainformačnom katalógu
SAŽP. Pristúpilo sa k synchronizácii údajových sád a na nich založených služieb.

7.7

Program/podprogram/prvok: 0900501 Štatistické zisťovanie

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

Národné zdroje
30 424,-

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 ZS, štatistickej ročenky a Súhrnného lesníckeho účtu.
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2.

Zabezpečiť zber a záznam údajov z poľovníckej štatistiky.

Merateľný ukazovateľ:

Typ

výstup
Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

Výstup

Rok

Báza rok
Báza
1.
2.
1.
2.

Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2015
áno
áno
áno
áno

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
Cieľ 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 ekonomický účet.
Cieľ 2.
Zabezpečila sa tlač a distribúcia štatistického výkazu Poľov (MPRV SR) 12-01 Ročný výkaz
o jarnom kmeňovom stave zveri a o revíri, stave a love zveri. Vykonal sa zber, záznam
a spracovanie údajov štatistického výkazu. Zostavila sa Poľovnícka štatistická ročenka SR,
ktorá je aj publikovaná na ForestPortáli.

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU 2015
NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM – LESNÍCKY VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVOLEN
V zmysle materiálu MPRV SR Nový model vedy a výskumu v rezorte MPRV SR ústav
pokračoval v stratégii finančnej diverzifikácii príjmov. Financovanie zo zdrojov MPRV SR
a PPA tvorilo 23 % rozpočtu ústavu (7 úloh). Najviac (35 %) zdrojov si ústav zabezpečil
formou projektového financovania z národných agentúr APVV (17 projektov) a ASFEU (3
projekty). Až 25 % zdrojov ústav získal z projektov financovaných zahraničnými agentúrami
v rámci 7. RP alebo ERDF fondov cezhraničnej spolupráce (8 projektov). Významná (8 %)
bola aj podpora od podniku Lesy SR š. p. na NIML. 9 % tvorili príjmy za odbornú činnosť
spravidla realizovanú formou zmlúv o dielo a objednávok s domácimi obchodnými partnermi.
Pri ich získaní ako dodatočných zdrojov sa vhodne prejavili opatrenia stimulujúce
zamestnancov formou odmien za získanie zákazky.
V oblasti ekonomického riadenia ústav pokračoval v znižovaní nákladov. Bolo prijatých
viacero opatrení smerujúcich k zvýšeniu finančnej disciplíny a zefektívneniu finančného
manažmentu (zefektívnenie čerpania personálnych výdavkov, pravidelné sledovanie
a vyhodnocovanie vývoja a štruktúry výdavkov, pracovné stretnutia vedenia so zodpovednými
riešiteľmi projektov). Pozitívne sa vyvíjajúci rozpočet umožnil stabilizovať počet
pracovníkov a umožnil vyplatenie koncoročných odmien.
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Rok 2015 bol druhým rokom v novom programovacom období 2014-2020. Na národnej
úrovni však neboli ešte stále otvorené výzvy pre podávanie projektov v rámci OP Výskum
a inovácie. Táto skutočnosť sa nepriaznivo prejaví na činnosti ústavu v roku 2016, keďže
v roku 2015 sa ukončilo riešenie posledných troch projektov z predchádzajúceho
programovacieho obdobia. Snahou ústavu bolo získať potrebné zdroje podaním návrhov
projektov do Verejnej výzvy APVV 2015, v rámci ktorej sme podali 18 projektov (uzávierka
11. 11. 2015). Výsledky hodnotenia očakávame v druhom štvrťroku 2016. Avšak vzhľadom
na v podmienkach výzvy stanovený limit 30 % na mzdy, nie je možné očakávať úplné
vykrytie výpadku finančných zdrojov.
Ústav sa preto orientoval na výzvy v Európskom výskumnom priestore, na výskumný
program EÚ Horizont 2020, Interreg Central Europe a LIFE+, do ktorých podal v spolupráci
so zahraničnými partnermi 5 projektov. Podporené boli 2 významné projekty Centrum
excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva a Obnova prirodzených biotopov v
dunajských luhoch v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením
(BROZ).
Zvýšené úsilie sme venovali prezentácii ústavu a posilneniu jeho pozícií v novom
programovacom období s orientáciou na európsky výskumný program Horizont 2020
a Operačný program Výskum a inovácie, a to:
- pracovnými zasadnutiami zameranými na zintenzívnenie spolupráce s partnermi
z Lesníckej fakulty TU Zvolen, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Výskumnej stanice ŠL
TANAP-u v oblastiach excelentného výskumu;
- rokovaniami so zástupcami Stáleho zastúpenia SR v Bruseli, styčnou kanceláriou
SLORD (kancelárie MŠVVŠ SR pre vedu a výskum v Bruseli), Lesníckou
technologickou platformou (FTP ) v Bruseli;
- rokovaniami s podpornými štruktúrami programu Horizontu 2020 na Slovensku a s
MŠVVŠ SR a s Centrom vedecko-technických informácií;
- zriadením národnej podpornej skupiny FTP a spoluprácou s producentmi a spracovateľmi
dreva zameranú na prípravu projektov do OP VaI;
- aktivitami v rámci Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied a jeho odboru
lesníctva, najmä pri rozpracovaní priorít pre implementáciu RIS 3 pre roky 2014-2020,
kde NLC - LVÚ ako partner pripravilo projektové zámery dvoch národných projektov
a v rámci pracovnej skupiny RIS 3 pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Dlhodobý
strategický výskumný program pre danú oblasť.
V roku 2015 sa pracovníci ústavu zúčastnili konferencií usporiadaných medzinárodnými
organizáciami ako Európsky lesnícky inštitút (EFI) v Petrohrade, International Union of
Forest research Organisation (IUFRO) vo Viedni a Sopote, výročnej konferencie Forestry
technology Platform v Bruseli, COST a ďalších akcií, kde prezentovali nielen výsledky
výskumu, ale aj potenciál NLC pri tvorbe konzorcií do výziev programu HORIZONT 2020,
Interreg a ďalších.
Významne sa po kreovaní novej redakčnej rady rozvinula spolupráca s Českou
zemědelskou univerzitou Praha pri vydávaní a spoločnom financovaní Lesníckeho Časopisu –
Forestry Journal zaradeného v databáze SCOPUS.
Dosiahnuté výsledky v roku 2015 potvrdili, že NLC - LVÚ Zvolen má zvládnutý
transformačný proces v zmysle koncepcie MPRV SR Nový model financovania vedy ... a
dokáže si zabezpečovať zdroje na činnosť a modernizáciu výskumnej infraštruktúry
z mimorezortných zdrojov. Avšak vzhľadom na ukončenie riešenia získaných projektov
a chýbajúce nové výzvy v rámci OP VaI bude problematické zabezpečenie finančných
prostriedkov na nadchádzajúci rok 2016. Z charakteru financovania vyplývajú aj ďalšie riziká
a ohrozenia, ktoré možno zhrnúť nasledovne:
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-

-

stabilitu hospodárenia negatívne ovplyvňujú meškajúce výzvy agentúr v rámci OP VaI;
napriek vysokému objemu zdrojov z projektov a zmlúv, pretrvávajú problémy s tvorbou
režijných zdrojov potrebných na chod infraštruktúry výskumu a vývoja;
vecným zameraním podávaných projektov je ústav nútený prispôsobiť sa požiadavkám
grantových schém a preferenciám riešiteľov, čím zriaďovateľ (MPRV SR) stráca vplyv na
smerovanie lesníckeho výskumu a riešenie strategických úloh nášho LH;
forma príspevkovej organizácie sa javí ako limitujúca pri realizácii strategických
zámerov Vlády SR v oblasti užšieho prepojenia výskumu a praxe a komercionalizácii
výsledkov výskumu. Transformácie na VVI je jednou z možností, ktorá môže
stabilizovať pozíciu NLC - LVÚ Zvolen v stále väčšom konkurenčnom prostredí,
v ktorom pôsobia vedecko-výskumných inštitúcie.

NÁRODNÉ
ZVOLEN

LESNÍCKE CENTRUM

– ÚSTAV

LESNÍCKEHO PORADENSTVA A VZDELÁVANIA

Ústav pri svojej činnosti vychádzal hlavne z projektového financovania. Jednotlivé
vzdelávacie projekty boli zamerané hlavne na vzdelávacie a poradenské aktivity, kde ústav
zrealizoval celkovo 36 vzdelávacích aktivít.
V priebehu roka 2015 prebiehala realizácia dvoch medzinárodných vzdelávacích
projektov financovaných z programu Celoživotného vzdelávania – projektu VET-SAFETY,
zameraného na európsku certifikáciu a štandardy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
s motorovou pílou a projektu GET-GREEN, zameraného na tvorbu didaktických materiálov
v oblasti environmentálnej etiky, ktorého realizácia sa v tomto roku ukončila. V októbri 2015
zahájil svoju činnosť nový projekt programu Erazmus+ TOOLS FOR SKILLS – TEACHER
TRAINING, ktorého zámerom je vytvoriť metodiku na získanie odborných a jazykových
zručností operátorov lesníckych strojov.
Ústav začal spolu z 8 partnermi (SK,UA, NO) implementáciu medzinárodného projektu
Lesy pre spoločnosť – Lesy bez bariér. Projekt je financovaný z Nórskych grantov a jeho
hlavným cieľom je posilnenie cezhraničnej SK-UA spolupráce prostredníctvom
environmentálneho vzdelávania.
Komerčné činnosti v rámci ďalšieho vzdelávania a poradenstva boli zamerané na
pracovníkov lesníckej prevádzky. Medzi najvýznamnejších partnerov už dlhodobo patria:
LESY SR, š. p., VLM Pliešovce š. p., PRO POPULO Poprad, s. r. o. Vzdelávacie aktivity sa
tematicky sústredili hlavne na ochranu lesa, rastlinolekársku starostlivosť a poľovníctvo.
V rámci práce s verejnosťou ústav zabezpečil koordináciu 9. ročníka Lesníckych dní.
Ústav pokračoval v koordinácii činnosti lesnej pedagogiky na Slovensku prostredníctvom
projektov „Detská lesnícka univerzita“, „Les ukrytý v knihe“. Uskutočnil sa 1 kurz lesnej
pedagogiky. Boli vydané dva informačné listy (newsletter) o lesnej pedagogike. Ústav
zabezpečoval konzultačnú a poradenskú činnosť v rámci lesnej pedagogiky. Ústav
organizačnej zabezpečil X. Európsky kongres lesnej pedagogiky, na ktorom sa zúčastnilo 140
účastníkov z 15 krajín.
V spolupráci so Slovenskou lesníckou komorou bola zorganizovaná výstava LESY PRE
ĽUDÍ – ĽUDIA PRE LESY v obchodnom centre EUROPA v Banskej Bystrici v trvaní 2 dní.
V oblasti komerčných aktivít pre obhospodarovateľov a vlastníkov lesa, ktoré súvisia
s podporou lesníctva z PRV SR 2007–2013 (Opatrenie 2.1 III. výzva) NLC - ÚLPV Zvolen
zabezpečil vypracovanie a podanie 9 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Zároveň
v rámci spomínanej III. výzvy bola realizovaná bezplatná poradenská a konzultačná činnosť
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pre neštátnych obhospodarovateľov lesa. V súlade s uzavretými zmluvami o dielo, ústav
zabezpečoval pre svojich klientov taktiež implementáciu (vypracovanie žiadostí o platbu
a monitorovacie správy) pre 3 projekty realizované v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2007–2013, 2 projekty realizované v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007–2013 a začal
s procesom implementácie pri úspešných žiadostiach z II. výzvy pre opatrenie 1.4, ktorých
bol zhotoviteľom.
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, hospodárskoúpravníckeho
plánovania a hospodárenia v lesoch SR. Vychádza z informačných potrieb odvetvia lesného
hospodárstva a priorít štátnej lesníckej politiky. Na základe celoslovenskej pôsobnosti ponúka
široké spektrum 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 IS LH.
Neustále zvyšovanie funkčnosti a flexibilnosti IS LH postupne vytvára podmienky pre
plnenie hlavného strategického cieľa - analýzu a vyhodnotenie číselných, textových a
grafických informácií o stave, vývoji a hospodárení v lesoch SR a ich sprístupnenie v reálnom
čase prostredníctvom web aplikácií na podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
(TUOL). Tento cieľ však môže byť trvalo naplnený len za podmienky dostatočného
a systematického finančného krytia, ktoré je nevyhnutné na zabezpečenie súladu IS LH a jeho
aplikácií s aktuálnym stavom informačno-komunikačných technológií, operačných systémov
a dodržania pravidiel informačnej bezpečnosti a slobodného prístupu k informáciám. Efekt
narastajúcej potreby zásadných investícii do opakovanej obnovy zastarávajúceho IKT by mal
byť stabilizovaný snahou v maximálnej možnej miere využívať rozbiehajúce sa služby
využívania infraštruktúry vládneho cloudu.
Významným prvkom v zabezpečovaní plnenia úloh NLC – ÚLZI Zvolen je lesnícke
mapovanie, tvorba, aktualizácia a vydávanie TŠMD LH. Strategickým cieľom vo väzbe na
HÚL a vyhotovovanie PSL je optimalizácia, urýchlenie a zefektívnenie tvorby lesníckej
digitálnej mapy (LDM) na podklade základného mapového diela SR. Podmienkou pre
efektívne vyhotovenie LDM je nutnosť zachovania cyklicky sa opakujúceho snímkovania
lesných pozemkov. Rozšírenie využiteľnosti prvotne pre tvorbu LDM získaných leteckých
snímok v kombinácii s údajmi leteckého laserového skenovania za účelom získavania
kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií o stave lesa vytvára priestor pre zefektívnenie
zberu existujúcich údajov pre PSL a získanie nových objektívnych indikátorov o lesných
ekosystémoch. Naplnenie uvedenej podmienky NLC-ULZI Zvolen realizuje prevádzkou
leteckej multispektrálnej digitálnej kamery a leteckého laserového skenera a zavádzaním
novovytvorených výstupov do praxe HÚL v rámci aktivít projektu Monitoring a výskum
lesných ekosystémov, ktorý je financovaný zo zdrojov Švajčiarskeho finančného mechanizmu.
NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM – ÚSTAV PRE HOSPODÁRSKU ÚPRAVU LESOV ZVOLEN
Ústav popri plnení úloh vymedzených v kontrakte so zriaďovateľom a plnených v zmysle
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, úloh vyplývajúcich z poslania
organizácie v oblasti HÚL, poskytoval rôzne expertné služby a riešil aktuálne problémy HÚL
a hospodárenia v lesoch pre obhospodarovateľov lesov a štátnu správu.
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NLC – ÚHÚL Zvolen odborne podporoval činnosť subjektov pôsobiacich v lesnom
hospodárstve SR v oblasti HÚL a trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Dosiahnuté
výsledky a návrhy sprístupňoval lesníckej verejnosti, najmä prostredníctvom ForestPortálu
a LGIS.
Činnosť ústavu je úzko prepojená s orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva,
s vyhotovovateľmi PSL, s odbornými lesnými hospodármi a obhospodarovateľmi lesov.
NLC - ÚHÚL Zvolen 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 a verejnosťou.
V roku 2015 sa ďalej nepriaznivo prejavoval znížený objem finančných prostriedkov
na zabezpečenie kontrahovaných úloh pre NLC – ÚHÚL Zvolen vyplývajúcich zo zákona
č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
-

-

V prípade NLC-ÚHÚL Zvolen ide o plnenie nasledovných úloh zo zákona:
§ 38, ods. 2, písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov –
„rozvoj HÚL, metód a postupov jej vykonávania“,
§ 38, ods. 2, písm. b) a písm. c) a § 46 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov – „komplexné zisťovanie stavu lesa pre potreby rámcového
plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov“,
§ 38, ods. 2, písm. d) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov –
„plnenie úloh verejného obstarávateľa PSL“.

Následkom pretrvávajúceho nedostatku finančných prostriedkov na komplexné
zisťovanie stavu lesa, rozvoj HÚL, zabezpečenie obstarávania a kontroly PSL i na vlastné
vyhotovovanie PSL externými subjektmi, sa aj v roku 2015 naďalej prehlboval útlm HÚL,
strata kontinuity i váhy hospodársko-úpravníckych pravidiel s celkovým negatívnym
dopadom
na
obhospodarovanie
lesov
z hľadiska ekonomického,
sociálneho
i environmentálneho, a z týchto dôvodov sa nenaplnili zámery súvisiace s rozvojom
a dobudovaním systému HÚL definované v Programovom vyhlásením vlády SR.

9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM – LESNÍCKY VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVOLEN
V rámci kontraktu so zriaďovateľom MPRV SR ústav zabezpečoval riešenie 13 úloh a
čiastkových úloh. V rámci týchto úloh zabezpečoval napr. vypracovanie rôznych koncepčných
a programových dokumentov pre štátnu správu LH, činnosť Lesníckej ochranárskej služby,
Kontroly lesného reprodukčného materiálu. Pre potreby MPRV SR a Poľnohospodárskej
platovej agentúry (PPA) v rámci realizácie projektových lesníckych podopatrení PRV SR
2014 -2020 posudzoval náležitosti projektov podávaných do výziev PPA, spracoval podklady
k zelenej správe a vypracoval Systém integrovaných environmentálnych a ekonomických
účtov pre lesy (IEEAF).
Pripravil aj celý rad stanovísk a podkladov pre široké spektrum otázok súvisiacich so
smerovaním LH v novom programovacom období. Spolupracoval pri vypracovaní akčného
plánu Národného lesníckeho programu, pracovníci ústavu vystúpili s prezentáciami na
viacerých pracovných stretnutiach a seminároch venovaných rastúcim škodám zverou na
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lesných a porastoch a poľnohospodárskych kultúrach. Ústav pripravil viacero podkladov pre
MŽP SR napr. k stratégii využitia biomasy.
NLC - LVÚ Zvolen tradične zabezpečoval spoluprácu s lesnou prevádzkou najmä
prostredníctvom činnosti Lesníckej ochranárskej služby a Strediska kontroly lesného
reprodukčného materiálu. Pre cieľovú skupinu pracovníkov lesníckej prevádzky, majiteľov a
užívateľov lesa ústav zorganizoval viacero medzinárodných seminárov. K trom
najvýznamnejším sa radia konferencie Aktuálne problémy v ochrane lesa 2015 (25. ročník),
Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2015 a Aktuálne otázky ekonomiky lesného
hospodárstva SR (15. ročník). K ďalším podujatiam patrili medzinárodný seminár a 4
workshopy organizované v rámci projektu cezhraničnej ukrajinsko-slovenskej spolupráce
HYDROFOR a Trojkráľové stretnutie LOS, na ktorých sa zúčastnili kľúčoví odberatelia úloh
a predstavitelia organizácií zaoberajúcimi sa vývojom a predajom prostriedkami pre ochranu
lesa.
Ukončilo sa trojročné riešenia projektu Výskum efektívneho využívania
environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku (EPOL II).
Z pohľadu transferu poznatkov do lesníckej praxe k najvýznamnejším realizačným výstupom
patria:
- Návrh zásad integrovanej ochrany lesa
- Atlas poškodenia lesa
- Návrh preventívnych a supresívnych opatrení zameraných na zníženie škôd použitím
nových metód ochrany mladých ihličnatých kultúr pred tvrdoňmi a lykokazmi (Lesy SR,
š. p.)
- Mapová webová aplikácia STALES: http://www.nlcsk.org/stales/
- Príspevok lesov a lesníctva k bilancii uhlíka a ochrane biodiverzity na Slovensku
- Postupy prebudovy rovnovekého lesa na prírode blízky les
- Parciálne modely pre rovnocenné hodnotenie rastu a produkcie rovnorodých a
zmiešaných porastov
Prepojenie na lesnícku prax dokumentujú aj početné príspevky pracovníkov NLC - LVÚ
Zvolen do odborného časopisu pre lesnícku verejnosť Les & letokruhy.
Z ďalších organizácií, ktoré využívali výsledky výskumnej a odbornej činnosti najmä na
základe zmlúv o dielo možno spomenúť Lesy SR, š. p. a napr. spoločne prevádzkovaný
demonštračný objekt rekonštrukcie smrečín na LZ Čadca; Štátnu ochranu prírody SR
a ukončenie projektu tvorby programov starostlivosti o chránené územia; Slovenskú správu
ciest, Konzultačnú skupinu Podzemná voda, spol. s.r.o. a PRO POPULO Poprad, s.r.o.
Nie nevýznamnou skupinou odberateľov, aj keď s finančne menším objemom, je aj
niekoľko desiatok subjektov, ktoré nás oslovili formou objednávok prác a výkonov.
Najvýznamnejšiu položky tvorili objednávky do Centrálnych lesníckych laboratórií, ktoré sú
súčasťou NLC - LVÚ Zvolen a objednávky lesníckych výskumných organizácií
a podnikateľských subjektov na analýzy pôdnych vzoriek a biomasy. Rozvinula sa
individuálna spolupráca s menšími vlastníkmi poľnohospodárskej pôdy. Príkladom je získanie
inovačného voucheru v rámci výzvy Ministerstva hospodárstva SR na testovanie plantážneho
pestovania Paulownie.

NÁRODNÉ
ZVOLEN

LESNÍCKE CENTRUM

– ÚSTAV

LESNÍCKEHO PORADENSTVA A VZDELÁVANIA

NLC – ÚLPV Zvolen v rámci svojej činnosti zabezpečovalo predovšetkým úlohy
pre MPRV SR – Sekciu lesného hospodárstva a spracovania dreva a Sekciu rozvoja vidieka.
67

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2015

Pozornosť v oblasti vzdelávania bola zameraná hlavne na odbornú prípravu ku skúškam
a preškoleniam odborných lesných hospodárov. Na základe poverenia MPRV SR sa vykonalo
overovanie odborných vedomostí v oblasti osobitnej spôsobilosti LH:
 odborný lesný hospodár,
 spôsobilosť pre prácu s lesným reprodukčným materiálom,
 odborná a technická spôsobilosť na vyhotovovanie PSL.
Významnou vzdelávacou aktivitou, ktorú z poverenia MPRV SR vykonávalo
NLC – ÚLPV Zvolen, bolo organizačné zabezpečenie odborného vzdelávania a vydávanie
osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín s celoštátnou
platnosťou pre vedúcich pracovníkov v poľnohospodárskej a lesníckej praxi (modul02) a pre
aplikátorov v lesníctve (modul04).
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, sortimentáciu drevnej suroviny a poľovníctvo.
V rámci štúdií, expertíz a analýz financovaných z PRV SR 2007–2013, opatrenie
Technická pomoc, NLC – ÚLPV Zvolen vypracoval Analýzu prehľadu čerpania finančných
prostriedkov v rámci PRV SR 2007–2013 vo vzťahu k lesnému hospodárstvu (II. výzva).
Analýza poskytuje prehľad o výške požadovaných a výške schválených finančných
prostriedkov podľa druhu investície a vlastníctva lesov v rámci II. výzvy pre vybrané lesnícke
opatrenia (Opatrenie 1.4 a 2.1).
V oblasti práce s verejnosťou a lesnej pedagogiky ústav koordinoval prípravu a realizáciu
9. ročníka Lesníckych dní. Do prípravy a realizácie sa zapojilo 6 hlavných partnerov
a 27 ostatných partnerov. Kľúčové podujatia Lesníckych dní sa uskutočnili v 5 mestách
(Zvolen, Bratislava, Kežmarok, Košice, Prešov, Rožňava) a vybrané podujatia v ďalších
mestách a obciach, celkove sa zúčastnilo približne 10 000 návštevníkov. V rámci lesnej
pedagogiky sa uskutočňovali ďalšie projekty, na ktorých sa podieľali aj neštátne subjekty
(Mestské lesy Košice, a. s., Mestské lesy v Bratislave, Mestské lesy Kremnica, Lesy mesta
Brezno, s. r. o., Lesný podnik mesta Zvolen, s. r. o., Slovenská lesnícka komora). Jednalo sa
o prednáškovú činnosť, zabezpečovanie grafických návrhov reklamných predmetov,
propagácia lesnej pedagogiky prostredníctvom výstav, ale aj spolupráca v projektoch Detská
lesnícka univerzita, Les ukrytý v knihe. Do projektu Les ukrytý v knihe bolo zapojených
32 knižníc, zaslaných 189 prác z 21 základných škôl a 3 knižníc. Detskú lesnícku univerzitu
v školskom roku 2014/2015 absolvovalo 36 žiakov zo 6 základných škôl zo Zvolena
a blízkeho okolia. Lesnícku výstavu „Lesy pre ľudí – ľudia pre lesy“ v obchodnom centre
EUROPA v Banskej Bystrici navštívilo 2 000 ľudí. V rámci výzvy Medzinárodný rok pôdy
2015 bolo pripravených viacero lesných vychádzok zameraných na tému pôdy a jej významu
pre lesy. V rámci participácie na projekte „Modré školy“ ústav zabezpečoval odborné
workshopy na tému vody a vplyv klimatických zmien na podnebie.
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, OÚ, ŠÚ SR, PPA,
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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 je zameraná predovšetkým na poskytovanie, výmenu, spracovanie
a interpretáciu informácií. Významnú skupinu užívateľov výstupov NLC – ÚLZI Zvolen
tvoria orgány štátnej správy LH, vyhotovovatelia PSL, obhospodarovatelia lesov, znalci
v odbore oceňovania lesov, projektanti pozemkových úprav, študenti a vedeckí pracovníci.
NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM – ÚSTAV PRE HOSPODÁRSKU ÚPRAVU LESOV ZVOLEN
Prioritné zameranie činnosti a inštitucionálnej spolupráce je dlhodobo orientované na
oblasť trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.
NLC - ÚHÚL Zvolen realizoval plánované a operatívne úlohy zadané MPRV SR
s hlavným zreteľom na zabezpečovanie rozvoja HÚL, metód a postupov jej vykonávania,
verejného obstarávania vyhotovovania PSL, posudzovania a preberania prác na vyhotovovaní
PSL, odborného usmerňovania vyhotovovania PSL, vykonávania komplexného zisťovania
stavu lesov, poskytovania odborných služieb v oblasti HÚL a vo všeobecnosti v oblasti
odbornej podpory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.
NLC - ÚHÚL Zvolen v súvislosti so zabezpečovaním verejného obstarávania, kontroly
a preberania prác pri vyhotovovaní PSL externými subjektmi, spolupracoval vyhotovovateľmi
PSL, obhospodarovateľmi lesov, odbornými lesnými hospodármi, odbornými organizáciami,
s orgánmi ŠS.
Aktívna bola účasť na konaniach súvisiacich s vyhotovovaním PSL (prerokovanie
Správ o hospodárení, schvaľovanie PSL a iné) a spolupráca so ŠS LH aj pri posudzovaní a
preberaní prác v procese vyhotovenia PSL a riešení konkrétnych aktuálnych problémov.
Metodické usmerňovanie vyhotovovateľov PSL bolo zabezpečované priebežne, a tiež
pri posudzovaní a preberaní údajov PSL v spolupráci so všetkými subjektmi súčinnými pri
vyhotovovaní PSL.
Efektívna spolupráca prebiehala s obhospodarovateľmi lesov i s jednotlivými
odbornými lesnými hospodármi pri riešení technických a odborných otázok.
Pre viaceré subjekty boli na základe objednávok a zmlúv o dielo vypracované konkrétne
analýzy, expertízy, poskytnuté odborné podklady.
Znalecký ústav NLC, ako jedna zo zložiek NLC - ÚHÚL Zvolen, vypracovával znalecké
posudky pre súdy, orgány činné v trestnom konaní, právnické a fyzické osoby, plány technických
a biologických rekultivácií, zámery využitia lesných pozemkov pre právnické osoby a stanoviská
pre právnické a fyzické osoby.
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10. PRÍLOHY
Organizačná štruktúra Národného lesníckeho centra k 31. 12. 2015
Úsek generálneho riaditeľa

Úsek námestníka generálneho riaditeľa
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Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
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Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen

Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
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Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
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