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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
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

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

námestník generálneho riaditeľa

Dr. Ing. Tomáš Bucha
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
Ing. Anna Miková
Ing. Ľuboš Žabka

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

Ing. Peter Kaštier, PhD.
Ing. Peter Hrbáľ
Ing. Ján Poláčik
Ing. Kornel Ruman

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

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
Poslanie organizácie definuje vymedzenie predmetu činnosti v zriaďovacej listine Národného
lesníckeho centra (NLC), podľa ktorej 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 údajov a informácií o lesoch,
prípravy podkladov pre programy starostlivosti o lesy a tematického štátneho mapového diela
s obsahom lesného hospodárstva.
NLC tvoria štyri ústavy:
- Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
- Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
- Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
- Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Poslaním Národného lesníckeho centra - Lesníckeho výskumného ústavu 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. Strategickým zámerom ústavu je postupne rozširovať zameranie
výskumu na oblasť biotechnológií a energetického využitia drevnej biomasy.
Smerovanie NLC - LVÚ Zvolen vychádza z aktuálnych koncepčných a strategických
materiálov prijatých Vládou Slovenskej republiky a Ministerstvom pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka (MPRV SR). Ide najmä o Národný program využitia potenciálu dreva
a jeho akčný plán z mája 2014, Návrh aktualizovanej štruktúry rámcových cieľov akčného
plánu Národného lesníckeho programu SR na obdobie rokov 2014 – 2020 schváleného
vo februári 2015 a Stratégiu aplikovaného výskumu v pôdohospodárstve prepojenú
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na RIS3 SK v materiáli Dlhodobý strategický výskumný program pre pôdohospodárstvo
a životné prostredie. Reaguje tým na v európskom priestore už prebiehajúce štrukturálne
zmeny lesnícko-drevárskeho sektoru smerom k bioekonomike.
Činnosť ústavu významne ovplyvňujú 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
RIS3 pre roky 2014 - 2020 ústav ako partner Národného poľnohospodárskeho
a potravinárskeho centra spolupracuje na vypracovaní projektových zámerov národných
projektov Ekonomicky efektívne a environmentálne akceptovateľné pôdohospodárstvo
a Modernizácia infraštruktúry národného centra pôdohospodárskeho výskumu. V rámci
európskej výzvy HORIZONT 2020 Teaming ústav získal v roku 2016 certifikát Seal
of excellence za projekt vybudovania Centra excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu
LignoSilva. Dlhodobým zámerom ústavu je postupné napĺňanie zámerov centra excelentnosti
definovaných v jeho biznis pláne.
Európa vo svoje Stratégii 2020 stavia na prepojení priemyslu a výskumu. Pilierom nášho
Operačného programu výskum a inovácie (OP VaI) je podpora malých a stredných podnikov
(MSP). Pokračovanie v tradičnej spolupráci s lesníckymi subjektmi a posilnenie spolupráce
s MSP v oblasti produkcie a spracovania dreva a energetického využitia dreva ostáva
prioritou ústavu v nasledujúcom období. Realizácia tohto zámeru závisí od úspešnosti už
podaných projektov do výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier
v oblastiach špecializácie RIS3 SK v rámci OP VaI. Zámerom ústavu je posilniť postavenie
výskumu aj v Programe rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 v rámci opatrenia 16 Spolupráca
prostredníctvom vytvorenia Operačných skupín a Európskych inovačných partnerstiev
zameraných na problematiku lesníctva.
Podrobná 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 s MPRV SR. Okrem toho sa ústav bude orientovať na získanie
projektov zo Štrukturálnych fondov EÚ a výziev Agentúry na podporu výskumu a vývoja
(APVV). Podporí účasť zamestnancov v programe EÚ pre výskum HORIZONT 2020,
vo výzvach INTERREG, Nórsky mechanizmus, LIFE+ a COST.
Predsedníctvo SR v procese Európskej ministerskej konferencie o ochrane lesov
(FOREST EUROPE) je 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.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Činnosť Národného lesníckeho centra – Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania
Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) je v strednodobom horizonte zameraná na plnenie úloh štátnej
lesníckej politiky, ktorá je zadefinovaná v materiáloch 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
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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.
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 programového 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.
Pozornosť sa sústredí aj na prípravu a následnú implementáciu projektov financovaných
z externých zdrojov. 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 programového 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
PRV SR 2014 - 2020 pre majiteľov a obhospodarovateľov lesa.
Ústav bude vychádzať pri svojej činnosti zo skúseností zamestnancov ústavu
v medzinárodných združeniach (ECE/FAO/ILO, Forest Communication Network).
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
Národné lesnícke centrum – 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
organizácia 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 SR pre širokú odbornú aj laickú verejnosť. Vytvárajú
a konsolidujú sa tematické vrstvy GIS, vrátane aktualizácie metainformácií, 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 č. 3/2010 Z. z.
o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI).
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 (diaľkového prieskumu Zeme a geoinformatiky)
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do zjednoteného systému sa stáva novým impulzom racionalizácie vyhotovenia PSL ako aj
ďalších činností hospodárskej úpravy lesa (HÚL).
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, softvérové a hardvérové vybavenie, vedomostný a personálny
potenciál vytvára predpoklady rozšírenia odboru DPZ 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.
Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
Národné lesnícke centrum - Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (NLC – ÚHÚL
Zvolen) plní 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). NLC – ÚHÚL Zvolen zabezpečuje pre zriaďovateľa
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.
NLC – ÚHÚL Zvolen 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 v súlade zo zriaďovacou
listinou NLC a s platnými právnymi predpismi v oblasti lesného hospodárstva.
NLC – ÚHÚL Zvolen sa v súčasnosti podieľa na vyhodnocovaní údajov permanentnej
aktualizácie lesov (PAL) na rôznych hierarchických úrovniach získaných využitím lesnej
hospodárskej evidencie (LHE), a rastových modelov.
Súčasťou NLC – ÚHÚL Zvolen je organizačná zložka Znalecký ústav. Vykonáva znaleckú
a expertíznu činnosť v znaleckom odbore Lesníctvo. Na základe poverenia Ministerstva
spravodlivosti SR organizuje odborné skúšky znalcov v odbore Lesníctvo.
Dôležitou súčasťou je aj podpora overovania a zavádzania výsledkov výskumu a vývoja
do praxe a účasť na domácich i medzinárodných projektoch.
Ústav samostatne vyhotovuje ďalšie výstupy alebo sa spolupodieľa na vyhotovení
výstupov na základe zmlúv o dielo súvisiacich s náplňou činnosti organizácie pri využití
odborného potenciálu svojich pracovníkov pre štátne organizácie i súkromné subjekty.
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3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM (MPRV SR)
A JEHO PLNENIE
MPRV SR a NLC uzatvorili pre rok 2016 kontrakt č. 533/2015-710/MPRV SR a dodatky
č. 1, 2 a 3 k tomuto kontraktu, na základe ktorých bol NLC pridelený príspevok vo výške
3 600 449,- €.
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. Kornel Ruman
Ing. Pavol László
2016
63,00 tis. €
63,00 tis. €
63,08 tis. €

Cieľom úlohy bolo zabezpečenie jednotného systému HÚL pri napĺňaní cieľov a princípov
TUOL 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 2016 boli v rámci úlohy riešené aktivity:
- Dopracovanie Aktualizácie pracovných postupov HÚL a príloh pracovných postupov
HÚL zapracovaním zmien vyplývajúcich z noviel zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z. z. o HÚL a o ochrane lesa
v znení neskorších predpisov, prijatých metodických postupov, usmernení, technológií
DPZ a zmien štandardov súvisiacich s vyhotovením PSL.
- Vypracovanie pracovných postupov na vyhotovenie aktualizácie PSL v priebehu platnosti
PSL v súlade so schváleným metodickým postupom aktualizácie PSL.
- Vypracovanie správy z analýzy údajov podrobného plánovania obnovných ťažieb dreva
z databáz PSL od roku 2005, výstupom ktorej budú intenzity obnovných ťažieb
v závislosti od údajov porastových veličín a ich porovnanie s intenzitami odporúčanými
rôznymi autormi. Odvodené budú algoritmy pre plánovanie a kontrolu intenzity
plánovanej ťažby v jednotlivých porastoch. Analýzou údajov podrobného plánovania
obnovných ťažieb dreva z databáz PSL od roku 2005 boli identifikované rozhodujúce
faktory pri plánovaní obnovnej ťažby na Slovensku, variabilita intenzity obnovnej ťažby
pri týchto faktoroch. Získali sa podklady pre limity (maximálne intenzity) pri podrobnom
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-

-

-

plánovaní obnovných ťažieb a navrhnuté relevantné faktory pri plánovaní obnovnej ťažby
v jednotlivých porastoch.
Zabezpečenie metodickej a analytickej podpory vyhotovenia permanentnej aktualizácie
lesov za rok 2015.
Vypracovanie usmernení a metodických postupov HÚL vyplývajúcich 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 HÚL.
Priebežné zabezpečenie usmerňovania vyhotovovateľov v súvislosti s vyhotovením PSL.
Zabezpečenie pracovného stretnutia zástupcov orgánov štátnej správy lesného
hospodárstva, vyhotovovateľov PSL, NLC - LVÚ Zvolen, NLC - ÚLZI Zvolen
a NLC - ÚHÚL Zvolen k téme Aktuálne problémy pri vyhotovení PSL (2016).
Vyhodnotenie pripomienok a príprava podkladov pre úpravu programu LHPTAX.
Príprava podkladov pedo-fytomáp pre LC s RZP 2019.
Vypracovanie podkladov a stanovísk podľa požiadaviek sekcie lesného hospodárstva
a spracovania dreva MPRV SR.
Zabezpečenie odborných služieb pre obhospodarovateľov lesa - posúdenie a selekcia
trvalo viacetážových porastov pre PSL s RZP 2017.
Vyhotovenie usmernení a stanovísk ako odborných služieb pre štátnu správu LH.
Aktualizácia harmonogramu obnov PSL odsúhlasených na obdobie rokov 2010 - 2019
zapracovaním zmien zo schválených PSL. Kompletná aktualizácia do roku obnovy 2025.
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. Henrich Klescht
2016
175,00 tis. €
175,00 tis. €
175,08 tis. €

Cieľom úlohy v roku 2016 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 doterajšom hospodárení a zásad vyhotovenia PSL pre obnovu PSL s platnosťou
od 01. 01. 2017.
- Zabezpečenie dopracovania chýbajúcich modelov hospodárenia pre PSL s platnosťou
od 01. 01. 2016.
- Zabezpečenie aktualizácie údajov hospodársko-úpravníckej typizácie pre obnovu PSL
s platnosťou od 01. 01. 2018.
- Zabezpečenie rozpracovania modelov hospodárenia, zásad hospodárenia a výstupov
KZSL do správ o doterajšom hospodárení a zásad vyhotovenia PSL, pre obnovu PSL
s platnosťou od 01. 01. 2018.
- Aktualizácia a správa jednotnej spojitej GIS vrstvy lesníckej typológie a pedológie.
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V roku 2016 boli v rámci úlohy riešené aktivity:
- Doplnenie chýbajúcich modelov hospodárenia pre obnovu PSL s RZP 2016 na celkovej
výmere 176 700 ha.
- Dopracovanie a odovzdanie súčastí správ o doterajšom hospodárení a určení zásad
na vyhotovenie PSL v lesných celkoch pre konania o vyhotovení lesného hospodárskeho
plánu na obdobie rokov 2017– 2026 na celkovej výmere 200 242 ha.
- Plánovanie rozsahu vonkajších prác KZSL a vypracovanie usmernenia pre vonkajšie
práce. Príprava materiálov a podkladov na vonkajšie práce KZSL v roku 2016.
- Odborné zaškolenie pracovníkov pred vonkajšími prácami pre konkrétne špeciálne
činnosti.
- Terénne preverenie a aktualizácia údajov hospodársko-úpravníckej typizácie
pred obnovou PSL s RZP 2018 a vonkajšie práce KZSL: preverovanie požiadaviek
odborných lesných hospodárov (OLH) o zmenu kategorizácie, preverovanie nezrovnalostí
na základe prieniku vrstiev lesníckej pedológie a typológie a nesúladu medzi nimi.
Vonkajšie práce boli vykonané na výmere 193 100 ha.
- Prerokovanie návrhu zmien kategorizácie lesa s OLH.
- Rozpracovanie podkladov do správ o doterajšom hospodárení a zásad vyhotovenia PSL
pre lesné celky s RZP 2018.
Hlavné výsledky úlohy:
- Aktualizácia údajov hospodársko-úpravníckej typizácie pre obnovu PSL v roku 2017.
- Priebežné dopĺňanie systému modelov hospodárenia v súvislosti so zmenami po prácach
vyhotovovateľov PSL v roku 2015.
- Vypracovanie modelov hospodárenia, zásad hospodárenia a výstupov KZSL do Správ
o doterajšom hospodárení pre obnovu PSL v roku 2016.
- Predloženie návrhov na vyhlasovanie ochranných lesov, ktoré vyhotovovateľ PSL musí
zohľadniť pri vypracovaní definitívneho návrhu kategórie ochranných lesov.
- Zaradenie častí lesov do pásiem ohrozenia podľa stupňa úrovne znečistenia ovzdušia.
- Aktualizácia spojitých vrstiev máp lesníckej typológie a pedológie.
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 (01. 01. 2016 – 10. 10. 2016)
Ing. Ján Poláčik (11. 10. 2016 – 31. 12. 2016)
Ing. Pavol László
2016
255,00 tis. €
255,00 tis. €
255,01 tis. €

Cieľom úlohy bola správa a poskytovanie informácií z IS LH. 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:
 zaktualizovali sa súbory alfanumerických a geopriestorových dát v dátovom sklade
a vykonala sa harmonizácia priestorových údajov s vytvorením súboru dát za SR
so stavom k 31. 12. 2015,
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 vykonal sa zber, záznam, kontrola a oprava súborov dát z ročných evidencií podľa
vyhlášky MPRV SR č. 297/2011 Z. z. o LHE (Ročná evidencia výkonov v lesných
porastoch, Ročná evidencia ochrany lesa a lesníckotechnických meliorácií),
 uskutočnil sa výber a distribúcia súborov dát PSL do používaných softvérových aplikácií,
 vypracovali sa Súhrnné informácie o stave lesov SR so stavom k 31. 12. 2015, údaje sú
zverejnené na stránke www.forestportal.sk,
 prebehla údržba a správa dátového skladu, archivácia neplatných plánov do dátového
skladu,
 priebežne sa vykonávala správa a údržba webovej aplikácie LGIS a údržba príslušných
databáz,
 vytvoril sa výmenný formát PSL vo formáte XML a naprogramoval sa modul na import
a export dát,
- podľa požiadaviek sekcie LHSD MPRV SR sa spracovali informácie z IS LH.
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. Henrich Klescht
2016
200,00 tis. €
200,00 tis. €
200,01 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 Monitoring a výskum lesných ekosystémov a fotogrametrické vyhodnotenie
leteckých snímok pri tvorbe PSL.
V rámci plnenia cieľa boli vykonané hlavne tieto činnosti:
- spracovanie 9 521 digitálnych snímok na celkovej výmere 4 421 km²,
- vytvorili sa fotogrametrické projekty v celom rozsahu obnovy PSL s RZP 2017
so zameraním 284 vlícovacích a kontrolných bodov,
- vykonalo sa fotogrametrické 3D mapovanie mimolesia pre obnovu PSL s RZP 2017,
- automaticky sa vytvoril digitálny model reliéfu (DMR), digitálny model terénu (DMT)
v celom rozsahu obnovy PSL s RZP 2017,
- spracovali sa podklady pre vyhodnotenie zdravotného stavu lesných porastov v celom
rozsahu obnovy PSL s RZP 2017,
- vykonala sa publikácia a archivácia TŠMD LH na výmere 189,8 tis. ha lesných pozemkov.
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:

Financovanie vyhotovenia PSL
NLC - ÚHÚL Zvolen
Ing. Ľuboš Žabka
Ing. Henrich Klescht
2016
1 150,00 tis. €
1 150,00 tis. €
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Skutočné náklady:

1 142,00 tis. €

Cieľ riešenia úlohy:
- zabezpečenie vyhotovenia návrhu PSL v roku 2016 na 36 LC (200 242 ha), platného
od 01. 01. 2017,
- zabezpečenie dokončenia PSL na 48 LC (176 340 ha) a odovzdanie schválených PSL
obhospodarovateľom lesa.
Úloha bola realizovaná ako:
1. Rozpracovanie a odovzdanie návrhu PSL s platnosťou 2017 - 2026 na 36 LC (spolu
výmera 200 242 ha) na príslušné Okresné úrady v sídle kraja do 15. 12. 2016.
- Na základe rámcovej dohody po ukončení verejného obstarávania (VO) boli podpísané
čiastkové zmluvy s víťazmi VO na vyhotovenie PSL s platnosťou na roky 2017 – 2026.
- Zabezpečilo sa odovzdanie Správ o doterajšom hospodárení na príslušné Okresné úrady
na 36 LC - 1. etapa podľa zmluvy o dielo na vyhotovenie PSL platných od roku 2017:
- predloženie Správy o doterajšom hospodárení na príslušné Okresné úrady,
- preplatenie vykonaných prác 1. etapy PSL po vyhotovení Protokolu o prerokovaní
Správy o doterajšom hospodárení s vyhotovovateľom PSL.
- Do 30. 11. 2016 boli ukončené vonkajšie práce na vyhotovení PSL na všetkých 36 LC
- 2. etapa vyhotovovania PSL.
- Zabezpečilo sa odovzdanie návrhov PSL na príslušné Okresné úrady na všetkých 36 LC
v termíne do 15. 12. 2016 – 3. etapa vyhotovovania PSL.
2. Predloženie dokončeného PSL s platnosťou 2016 - 2025 na 48 LC (spolu výmera 176 340
ha) príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva (ŠS LH) na schválenie a
odovzdanie schváleného PSL jednotlivým obhospodarovateľom lesa.
- Zabezpečilo sa odovzdanie kompletných PSL ku schvaľovaciemu konaniu na príslušné
Okresné úrady na 48 LC - 4. etapa podľa zmluvy o dielo na vyhotovenie PSL platných od
roku 2016. Bolo ukončené prekontrolovanie návrhov PSL a predloženie pripomienok
a opráv PSL jednotlivým vyhotovovateľom PSL na všetkých 48 LC – kontrola sa
vykonala na 48 LC. Boli vyhotovené protokoly o preberaní prác, ktoré boli doručené na
Okresné úrady. Na všetkých prekontrolovaných LC boli pripomienky a opravy
zapracované do PSL. Celkovo bolo uložené vyhotovovateľom PSL vykonať 772 opráv,
z toho 39 závažných nedostatkov.
- Do konca roka 2016 bol začatý proces schvaľovania na 45 LC. Na 3 LC sa proces
schvaľovania presunul do roku 2017. Na 39 LC bola ukončená 5. etapa a PSL bol
odovzdaný obhospodarovateľom. PSL na 8 LC (LC Oravský Podzámok, LC Mestské lesy
Bratislava, LC Stupava, LC Lesy SR Bratislava, LC Mestské lesy Svätý Jur, LC Ostatné
subjekty Bratislava, LC Dolný Kubín, LC Necpaly, LC Varín) bude odovzdaný v prvom
štvrťroku 2017 z dôvodu posunu termínu vydania rozhodnutia o schválení PSL. PSL na
LC Horná Štubňa bude odovzdaný obhospodarovateľovi ihneď po schválení príslušným
orgánom štátnej správy.
- Celková výmera LC, na ktorých sa vyhotovovali PSL s platnosťou k 01. 01. 2016 je
178 011,09 ha, čo je 100,95% z plánovanej výmery. Nárast o 1 670,86 ha oproti výmerám
v Zmluvách o dielo je spôsobený zmenami druhov pozemkov v katastri nehnuteľností.
Celkove sa vyhotovil PSL s platnosťou 2016 - 2025 pre 1 022 obhospodarovateľov lesa.
Hlavné výsledky riešenia úlohy:
- Vyhotovenie PSL a úhrada nákladov na povinné súčasti PSL.
- Rozpracovanie a odovzdanie návrhu PSL s platnosťou na roky 2017 - 2026 na 36 LC
(spolu výmera 200 242 ha) na príslušné Okresné úrady v sídle kraja.
- Predloženie dokončeného PSL s platnosťou na roky 2016 - 2025 na 48 LC (spolu výmera
176 340 ha) príslušným orgánom ŠS LH na schválenie.
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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) –
inštitucionálna forma
NLC - LVÚ Zvolen
RNDr. Slávka Tóthová, PhD.
Ing. Jozef Dóczy, PhD.
2015 - 2019
168,29 tis. €
168,29 tis. €
168,29 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 2016 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 agentúr a schém
(APVV, Výskumná agentúra, HORIZONT 2020, Operačný program Výskum a inovácie,
Interreg a iné), respektíve aj spoluprácou a výskumom pre súkromný sektor získavala
finančné prostriedky na úhradu ďalších nákladov súvisiacich s výskumom a vývojom
v oblastiach definovaných výskumným zámerom.
Finančné prostriedky určené na úlohu Výskumný zámer boli v priebehu roku 2016 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.
Výskumný zámer NLC - LVÚ Zvolen je v 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.
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.
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Ide o oblasti, v ktorých boli v priebehu roku 2016 riešené výskumné úlohy
na NLC - LVÚ Zvolen. Výsledky úloh výskumu a vývoja pre prax financované z rozpočtovej
kapitoly MPRV SR sú súčasťou odpočtu úloh NLC riešených v rámci kontraktu.
V súlade s výskumným zámerom úspešne prebiehalo riešenie výskumných projektov
podporených v rámci výziev APVV, výskumných projektov financovaných podnikateľským
sektorom a úloh riešených v rámci medzinárodných projektov, najmä HORIZON 2020
a Interreg.
Výsledky a výstupy projektov sú zdokumentované v publikačnej činnosti zamestnancov
NLC – LVÚ Zvolen, ako aj v usporiadaní odborných podujatí, seminárov a konferencií.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Výskum
a vývoj
pre
inovácie
a podporu
konkurencieschopnosti lesníckeho sektora (VIPLES)
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Ing. Jozef Dóczy, PhD.
2016 - 2018
155,25 tis. €
155,25 tis. €
167,22 tis. €

Riešenie úlohy sa začiatkom roka 2016 sústredilo na prípravu podrobnej metodiky, ktorá bola
následne koncom marca 2016 prediskutovaná na koordinačnej porade. Riešitelia na rokovaní
informovali formou referátov metodiky, ktorými sa majú dosiahnuť plánované ciele.
V diskusii sa jednotlivé predstavy korigovali tak, aby sa zabezpečila vzájomná interakcia
medzi jednotlivými časťami projektu. Bol spracovaný materiál Podrobná metodika projektu,
ktorá bola distribuovaná všetkým riešiteľom projektu. Definovala sa základná štruktúra
projektu, boli vytvorené 3 čiastkové úlohy a ich jednotlivé etapy:
1. Výskum a inovácie v oblasti intenzifikácie produkcie drevnej hmoty s dôrazom
na biomasu pre energetické účely:
- Vecná etapa A: Výskum potenciálu drevnej biomasy na energetické využitie
v podmienkach Slovenska.
- Vecná etapa B: Inovatívne metódy a postupy intenzívnej produkcie dendromasy
rýchlorastúcich drevín a sortimentov vysokej kvality vybraných hospodárskych
drevín.
2. Podpora rozhodovania pre trvalo udržateľné využívanie produkcie lesov v meniacich sa
prírodných a spoločenských podmienkach:
- Vecná etapa A: Inovatívne metódy optimalizácie ťažbovej úpravy prírode blízkych
lesov.
- Vecná etapa B: Koncepcia riešenia konfliktov pri využívaní produkčnej funkcie lesov
v chránených územiach.
- Vecná etapa C: Nutričný režim lesných pôd ako východisko pre udržateľnú produkciu
dendromasy.
3. Výskum inovatívnych metód integrovanej ochrany lesa kalamitných a inváznych
organizmov v lesoch Slovenska ako nástroja na znižovanie environmentálnych rizík
pri produkcii dreva:
- Vecná etapa A: Identifikácia hlavných inváznych organizmov v lesoch Slovenska
a návrh preventívnych a obranných postupov na ich potláčanie s dôrazom
na prevenciu a na biologické metódy boja.
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-

Vecná etapa B: On-line mapová služba mapujúca výskyt domácich kalamitných
organizmov a usídlených inváznych organizmov v lesoch Slovenska (GIS
technológie).

Koncom roka sa konalo koordinačné stretnutie riešiteľov zamerané na realizačné výstupy.
Kolektívy, ktoré pripravujú realizačné výstupy, predstavili rámcovú štruktúru a obsah
realizačných výstupov. Príprava realizačných výstupov bude pokračovať aj v roku 2017.
Následne po sfinalizovaní metodiky boli v teréne založené výskumné plochy a realizovali sa
plánované experimenty. Riešenie sa zameralo (a) na riešenie technologicko-ekonomických
aspektov intenzifikácie produkcie drevnej hmoty jej využitia v podmienkach Slovenska
formou návrhu realizovateľných inovačných postupov umožňujúcich trvalo udržateľnú
produkciu dreva zohľadňujúcu vývoj dopytu po dreve na domácom trhu, (b) na výskum
a vývoj čiastkových aplikačných riešení a cielené rozšírenie súčasnej vedomostnej základne
vo vybraných oblastiach podpory rozhodovania pri trvalo udržateľnej intenzifikácii produkcie
lesov a (c) na identifikáciu hlavných, ako aj potenciálnych inváznych organizmov (hmyz,
huby, rastliny) v lesoch Slovenska a návrh preventívnych a obranných postupov na ich
potláčanie s dôrazom na prevenciu a najmä na biologické metódy boja ako aj na vývoj on-line
mapovej služby mapujúcej výskyt domácich kalamitných organizmov a usídlených inváznych
organizmov v lesoch Slovenska použitím moderných GIS technológií.
Výsledkom vedeckej a odbornej práce riešiteľov sú publikačné výstupy realizované
s finančnou podporou úlohy. V roku 2016 sa počítalo s 8 publikačnými výstupmi. Plánovaný
počet výstupov bol v roku 2016 výrazne prekročený – bolo publikovaných 20 publikačných
výstupov z úlohy.
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
2016
17,00 tis. €
17,00 tis. €
17,00 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 predbežnej verzie dotazníka Joint Forest Sector Questionnaire 2016
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),
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 zabezpečenie účasti delegátky SR v Expertnej skupine EK pre legislatívu pre množiteľský
materiál rastlín – stretnutie vedúcich oficiálnych orgánov členských štátov a zástupcu
Európskej komisie (Sopron, Maďarsko, 27.-28.4.2016),
 príprava riešenia projektu INTERREG Central Europe SUSTREE - Conservation and
sustainable utilization of forest tree diversity in climate change (Zachovanie a udržateľné
využitie diverzity lesných drevín v klimatickej zmene) – návrh uspel a projekt sa bude
riešiť od 01. 08. 2017,
 vedenie Pracovnej skupiny pre koordináciu s OECD 26. 09. 2016 v Rade EÚ v Bruseli
a vedenie koordinačného stretnutia Pracovnej skupiny pre koordináciu s OECD
04. 10. 2016 na OECD v Paríži,
 vypracovanie návrhu pozícií MPRV SR (2x), RoadMaps (2x) a Flash Stáleho zastúpenia
SR pri EÚ, pre zasadnutia Pracovnej skupiny pre koordináciu s OECD a Pracovnej
skupiny pre lesníctvo Rady EÚ,
 účasť na Zasadnutí Lesníckeho výboru FAO Rím: zabezpečenie odbornej a technickej
pomoci zástupcovi SR (Ing. B. Greguška), ktorý v rámci SK PRES viedol Pracovnú
skupinu pre lesníctvo Rady EÚ v Bruseli 11. 07. 2016 a na rokovaní COFO v sídle FAO
v Ríme 18. - 22. 07. 2016 bol vedúcim delegácie EÚ a viedol súvisiace koordinačné
porady (7x) zástupcov členských štátov EÚ,
 vypracovanie správy o členstve v programe EUFORGEN a zapojení subjektov zo SR
na základe požiadavky MPRV SR,
 priebežná komunikácia s koordinátorom programu EUFORGEN: nominácia špecialistov
za SR, podkladov do prieskumov a pripomienok k pracovným materiálom,
 komunikácia a účasť zástupcu SR na zasadnutí Schémy 04. - 05. 10. 2016, vrátane
prednesenia 2 prezentácií: Pracovného programu Forest Europe 2016 - 2020 (pripravil
Sekretariát Forest Europe a delegát SR, predniesol Ing. Greguška, Stále zastúpenie SR pri
EÚ) a Uplatnenia Schémy OECD pre lesný reprodukčný materiál na Slovensku (pripravil
a predniesol delegát SR),
 účasť zástupcu SR na zasadnutí Technickej pracovnej skupiny Schémy OECD v Soproni,
Maďarsko 26. - 27. 04. 2016,
 príprava aktívnej účasti na výročnej konferencii EFI, spracovanie návrhu miesta konania
výročnej konferencie EFI na Slovensku (Zvolen),
 implementácia projektu H2020 LignoSilva, schéma Teaming (do 30. 05. 2016),
koordinácia pracovných zasadnutí konzorcia LignoSilva, organizácia a úspešný priebeh
Science-Business summitu (Bratislava, 10.5.2016), vypracovanie a predloženie
projektového návrhu pre druhú etapu implementácie projektu (23. 06. 2016),
 pripomienkovanie materiálov a dokumentov FTP a aktívna účasť na verejných
konzultáciách koordinovaných FTP,
 spolupráca pri príprave podujatí SK PRES,
 predloženie 2 projektov do výzvy SUMFOREST,
 priebežná aktívna spolupráca s CAF, prijatie delegácie Čínskej lesníckej akadémie (jún
2016), príprava a realizácia ZPC do Číny (CAF, október 2016).
Názov úlohy:

Vypracovanie a publikácia Správy o lesnom hospodárstve
v SR za rok 2015
Riešiteľské pracovisko:
NLC - LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Koordinátor za MPRV SR: Ing. Judita Višváderová
Doba riešenia:
2016
Rozpočet z kontraktu:
25,00 tis. €
Financované zo ŠR:
25,00 tis. €
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Skutočné náklady:

25,00 tis. €

Výsledkom riešenia úlohy je vypracovanie Správy o lesnom hospodárstve SR za rok 2015
(Zelenej správy) v termíne a v súlade s materiálom Návrh harmonogramu prípravy a osnovy
Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve podľa zadania sekcie lesného hospodárstva
a spracovania dreva MPRV SR.
Zabezpečilo sa vydanie publikácie skrátenej verzie Správy o lesnom hospodárstve Slovenskej
republiky za rok 2015.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Programové zabezpečenie lesníckych dní 2016
NLC - ÚLPV Zvolen
Ing. Dana Loyová
Ing. Drahoš Brezula
2016
35,00 tis. €
35,00 tis. €
35,00 tis. €

Cieľom úlohy bolo zabezpečenie jubilejného desiateho ročníka celoslovenského podujatia
Lesnícke dni, vypracovanie ideového zámeru a grafickej identity podujatia a technické
organizačné a programové zabezpečenie prác súvisiacich so slávnostným otvorením
Lesníckych dní vo Zvolene.
V rámci úlohy boli realizované nasledujúce aktivity:
- Slávnostné otvorenie jubilejného 10. ročníka Lesníckych dní sa uskutočnilo 22. 04. 2016
vo Zvolene. Bol pripravený celkový scenár a program otvorenia, ktorých hlavné motto
znelo: „Zelená dekáda – rastieme ďalej!“ Boli vykonané technické a organizačné práce
súvisiace s prípravou slávnostného otváracieho programu ako aj priebehu celého dňa
(10:00 - 19:00).
- V priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene bola zabezpečená slávnostná
recepcia pre pozvaných hostí z lesníckych inštitúcií.
- Bola zabezpečená príprava jednotnej grafickej identity podujatia, ideový plagát,
pozvánky, vrátane ich tlače a distribúcie.
- Internetová stránka www.lesnickedni.sk bola priebežne aktualizovaná o aktuálne
informácie, fotografie a program hlavného podujatia a nadväzujúcich regionálnych
lesníckych dní.
- Bola zabezpečená výmena informačných „bannerov“ na partnerských internetových
stránkach.
- K podujatiu boli pripravené tlačové správy, ktoré boli rozoslané do printových
a elektronických médií.
- Súčasťou mediálnej kampane k Lesníckym dňom 2016 bola aj súťaž pre poslucháčov
Rádia Regina, pripravenej v spolupráci s RTVS.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:

Systém
integrovaných
environmentálnych
a ekonomických účtov pre lesy (IEEAF)
NLC
Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.
Ing. Ivona Sedláková
2016
14,00 tis. €
14,00 tis. €
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Skutočné náklady:

14,12 tis. €

Riešenie prebiehalo podľa schváleného harmonogramu, realizovali sa nasledovné činnosti:
- výsledky IEEAF za rok 2014 sa po schválení vo vedení MPRV SR zaslali do Eurostatu,
- spracovali sa podklady do národného účtovníctva za rok 2014 pre Štatistický úrad SR,
- zozbierali sa vstupné údaje zo štatistických výkazov pre potreby integrovaných
ekologických a ekonomických účtov pre lesy (IEEAF) za rok 2015,
- 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 upravenej metodiky súhrnných účtov (metodika EFA)
za rok 2014 v rámci jej pilotného overovania,
- zostavili sa jednotlivé účty podľa metodiky integrovaných environmentálnych
a ekonomických účtov pre lesy za rok 2015 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:

Vydanie
publikácie
obhospodarovanie lesov“
NLC - ÚLPV Zvolen
Ing. Peter Balogh, PhD.
Ing. Pavel László
2016
17,00 tis. €
17,00 tis. €
17,00 tis. €

„Trvalo

udržateľné

Cieľom riešenia bolo vytvorenie setu publikácií Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov
zameraného na 5 hlavných tematických oblastí:
 pestovanie lesov,
 ťažba dreva, doprava dreva, ochrana dreva a ekologické technológie, lesotechnické
meliorácie,
 hospodárska úprava lesov a realizácia programov starostlivosti o les, lesná hospodárska
evidencia a pozemková evidencia,
 všeobecne záväzné právne predpisy na úseku lesného hospodárstva a ochrany prírody
a krajiny,
 ochrana lesov.
Elektronická verzia vytvorenej publikácie/setu bola v decembri 2016 zverejnená
prostredníctvom
webu
www.forestportal.sk
(http://www.forestportal.sk/lesnehospodarstvo/odborne-vzdelavanie/Stranky/odborne-publikacie.aspx), kde je voľne prístupná
odbornej lesníckej verejnosti.
Pre účely archivácie a interné potreby Sekcie LHSD MPRV SR bola v náklade 55 kusov
vydaná aj tlačená verzia publikácie.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:

Letecké snímkovanie
NLC - ÚLZI Zvolen
Ing. Konštantín Gaál
Ing. Henrich Klescht
2016
17
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Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

70,00 tis. €
70,00 tis. €
84,16 tis. €

Cieľom riešenia bolo na lesných pozemkoch neštátnych obhospodarovateľov lesa
s prislúchajúcimi pozemkami mimo lesa, kde bude v roku 2017 vykonaná obnova PSL
a TŠMD LH zabezpečiť digitálne letecké meračské snímky (LMS) a LIDAR-ové dáta.
V rámci úlohy sa realizovali nasledovné činnosti:
- vypracovali sa podklady pre letecké snímkovanie a skenovanie a to:
a) výber a lokalizácia priestorov určených na letecké snímanie územia podľa
harmonogramu obnov PSL v celom rozsahu územia obnov PSL s RZP 2018,
b) plány leteckého snímania územia v súlade s technickými požiadavkami na LMS
a LIDAR-ové dáta v celom rozsahu územia obnov PSL s RZP 2018,
c) náležitosti pre povolenia na letecké snímanie územia na MO SR podľa § 64 zákona
č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov.
- na lesných pozemkoch neštátnych obhospodarovateľov lesa s prislúchajúcim pozemkami
mimo lesa, kde bude v roku 2017 vykonaná obnova PSL a TŠMD LH sa zabezpečili
digitálne LMS a LIDAR-ové dáta s výnimkou lokality Holíč, kde z dôvodu nepriaznivých
poveternostných podmienok boli údaje LIDAR zabezpečené v termíne do 31. 03. 2017.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Letecké digitálne ortofotomapy
NLC - ÚLZI Zvolen
Ing. Konštantín Gaál
Ing. Henrich Klescht
2016
66,00 tis. €
66,00 tis. €
66,10 tis. €

Cieľom riešenia bolo na základe leteckých meračských snímok v rozsahu vyhotovenia PSL
a TŠMD LH s RZP 2017 vyhotovenie lesníckych digitálnych ortofotomáp v klade ŠMO 5
minimálne s rozlíšením 0,5 m.
V rámci plnenia cieľa sa vyhotovili z leteckých meračských snímok v rozsahu vyhotovenia
programov starostlivosti o les a tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného
hospodárstva s rokom začiatku platnosti 2017 lesnícke digitálne ortofotomapy v klade ŠMO 5
s rozlíšením 0,5 m v celkovom počte 1 626 ks listov ŠMO 5.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Register obhospodarovateľov lesa
NLC - ÚLZI Zvolen
Ing. Anna Miková (01. 01. 2016 – 10. 10. 2016)
Ing. Ján Poláčik (11. 10. 2016 – 31. 12. 2016)
Ing. Pavol László
2016
17,00 tis. €
17,00 tis. €
17,17 tis. €

Cieľom riešenia bolo v centrálnom registri obhospodarovateľov lesa odstránenie chybných
záznamov, vytvorenie Informačno–komunikačného portálu pre operatívne riešenie aktuálnych
problémov a komunikáciu pracovníkov štátnej správy, vytvorenie metodického pokynu
18
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pre určenie a zápis obhospodarovateľa a aktualizácia databázy výmer lesných pozemkov
pre zdaňovanie.
V rámci plnenia cieľa boli vykonané tieto činnosti:
- vytvorili sa štatistické a chybové reporty o stave priraďovania JPRL
k obhospodarovateľom a OLH za Okresný úrad,
- naprogramovali sa štatistické a chybové reporty o stave priraďovania JPRL
k obhospodarovateľom a OLH v LGIS-e na priame a okamžité zistenie chýb priamo
pracovníkmi Okresného úradu,
- počas spracovávania tlačív LHE sa upozorňovali a vyzývali pracovníci Okresných úradov
na odstránenie nedostatkov v registri obhospodarovateľov,
- vykonávala sa analýza (po výzvach pracovníkov Okresných úradov o odstránenie chýb)
chybne zapísaných obhospodarovateľov lesa, následne sa odstránili zistené nedostatky
(duplicity, zle zapísaný názov obhospodarovateľa, atď.),
- vytvoril a spustil sa do prevádzky informačno-komunikačný portál štátnej správy (IKP)
(vstup do IKP je na stránke ForestPortálu),
- vypracoval sa metodický postup zápisu obhospodarovateľov lesa do registra vrátane
zápisu obhospodarovateľov pri spoluvlastníckych podieloch viacerých fyzických osôb
v JPRL. Tento postup je zverejnený na IKP štátnej správy,
- aktualizovala sa databáza výmer lesných pozemkov v kategórii hospodárskych lesov
podľa HSLT pre potreby správcov dane a jednotlivých daňovníkov na základe aktuálnych
údajov PSL a registra obhospodarovateľov lesa.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Analýza potenciálu Slovenska pre využitie princípov
zelenej ekonomiky v lesníckom sektore
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Zuzana Sarvašová
Ing. Alexander Čarný
2016
20,00 tis. €
20,00 tis. €
20,00 tis. €

Výsledky riešenia úlohy sú zhrnuté v správe: Sarvašová, Z., Kulla, L., Sedliak, M., 2016:
Analýza potenciálu Slovenska pre využitie princípov zelenej ekonomiky v lesníckom sektore,
NLC Zvolen, 20s. Správa obsahuje návrh základných strategických cieľov pre uplatňovanie
princípov zelenej ekonomiky (ZE) v lesnom hospodárstve SR slúžiaci pre formuláciu
politických nástrojov k riešeniu ekonomických, ekologických a sociálnych problémov, najmä
znevýhodnených horských regiónov Slovenska, znižovaniu rizík pre životné prostredie,
efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov, rastu zamestnanosti a príjmov obyvateľstva,
využívaniu drevnej biomasy a posilňovaniu úlohy lesov v uhlíkovom cykle. Na základe
analyzovaného potenciálu Slovenska pre využitie princípov ZE v LH je predstavený koncept
systému politických nástrojov na dosiahnutie základných strategických cieľov zelenej
ekonomiky v lesníckom sektore a ich monitorovacie ukazovatele. V závere je uvedený
prehľad priorít pre uplatňovanie opatrení ZE v LH SR z hľadiska priestorového a časového,
ako aj spracovaný návrh na realizáciu niektorých konkrétnych opatrení pre rok 2017.
Názov úlohy:

Inventarizácia emisií skleníkových plynov v sektore
Využívanie krajiny a zmeny vo využívaní krajiny
a lesníctvo, časť „Lesy a zmeny z a do lesov, lesný
manažment a spracovanie výrobkov z dreva“ podľa
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Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy
a povinnosť vypracovať a viesť účty sektora KPLULUCF podľa dodatku z Dauha ku Kjótskemu
protokolu
NLC - LVÚ Zvolen
Mgr. Ivan Barka, PhD.
Ing. Eva Hušťáková
2016
16,00 tis. €
16,00 tis. €
16,00 tis. €

V rámci riešenia úlohy sa realizovali nasledovné činnosti:
- Vypočítala sa matica využitia zeme („Land-use matrix“) za započítavacie obdobie 2015,
ktorá bola následne poskytnutá pre ďalšie využitie expertom podieľajúcim sa na tvorbe
Národnej inventarizačnej správy (NIS) za SR.
- Sfinalizovala sa NIS za započítavacie obdobie 2014, ktorej konečná verzia bola
publikovaná 15. 06. 2016. Následne v auguste a septembri prebiehala spolupráca
s revíznym tímom pri jej revízii. V rámci revízie odpovedali experti NLC na 4 otázky
členov revízneho tímu z oblasti spaľovania biomasy a rozkladu uhlíka na pôde, ktorá
prechádza z jednej kategórie využitia do druhej. Správa je dostupná
na http://unfccc.int/national_reports.
- Kvantifikovali sa emisie a záchyty skleníkových plynov (GHG) a ich medziročné zmeny
v sektore LULUCF (Využívanie krajiny a zmeny vo využívaní krajiny a lesníctvo)
za započítavacie obdobie 2015, časť Lesy a zmeny z a do lesov, lesný manažment
a spracovanie výrobkov z dreva. Výsledky boli spracované v podobe kapitol 6. LULUCF
(CRF SECTOR 4) a 11. KP-LULUCF v NIS. Údaje boli taktiež vložené do databázy OSN
v aplikácii CRF Reporter (https://unfccc.int/crfapp). Kvantifikácia obsahuje všetky GHG
(CO2, CH4 and N2O) a základné emisie z lesných požiarov a spaľovania biomasy (NOx
and CO). Sektor LULUCF vykázal v roku 2015 záchyty GHG. Celkové záchyty sektora
tvoria 6428,8 Gg CO2 kv.
- Príprava a podanie Druhej iniciačnej správy podľa článku 19 implementačného nariadenia
EP a Rady EÚ č. 749/2014 a podľa Prílohy I rozhodnutia 2/CMP.8 za oblasť lesný
manažment. Experti za LULUCF z NLC sa podieľali na spracovaní príslušných častí.
Správa bola publikovaná 15. 06. 2016 a následne revidovaná podľa pripomienok
revízneho tímu v septembri 2016.
- Experti NLC za sektor LULUCF spolupracovali pri plnení článku 10, odsek 4 rozhodnutia
529/2013 Podanie správy o pokroku pri plnení povinnosti v polovici započítavacieho
obdobia a podľa článku 3, odstavec 2 (a) a (b) Nahlasovanie systémov členských štátov
o manažmente lesa. Boli spracované príslušné časti správy podľa rozhodnutia 529/2013 –
kvantifikácií emisií za sektor, projekcií vývoja emisií GHG do r. 2035 a sumarizácia
existujúcich politík, legislatívnych dokumentov a plánovaných opatrení na zníženie emisií
v odvetví lesníctva. Správa bola podaná k 31. 12. 2016.
- Vypracovali sa projekcie emisií GHG za sektor LULUCF pre roky 2020, 2025, 2030
a 2035 s referenčným rokom 2015. V odvetví lesníctva boli pre výpočty použité
očakávané budúce ťažby dreva, celkové bežné prírastky drevín, vývoj ich zastúpenia
v porastoch a očakávaný vývoj rozlohy lesa. Spracované boli projekcie pre 3 scenáre –
bez doterajších opatrení na zníženie emisií, s doterajšími opatreniami a s ďalšími
plánovanými opatreniami. Podrobný text projekcií s detailnými údajmi je súčasťou správy
podľa nariadenia 259/2013.
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Uskutočnili sa domáce pracovné cesty na stretnutia s koordinátormi NIS (SHMÚ)
a ostatnými riešiteľmi zo sektora LULUCF, ako aj zahraničné pracovné cesty (workshop
expertov LULUCF usporiadaný JRC, 01. - 04. 05. 2016, Stresa, Taliansko).
Experti NLC za sektor LULUCF sa zúčastňovali na príprave a pripomienkovaní novej
legislatívy súvisiacej s inventarizáciou skleníkových plynov, ktorá bola v roku 2016
predstavená Európskou komisiou. Jedná sa o návrh na začlenenie sektora LULUCF
do rámca klimaticko-energetickej politiky EÚ 2030.
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. Pavol Lászlo
2016
10,00 tis. €
10,00 tis. €
10,01 tis. €

V rámci riešenia úlohy boli realizované všetky činnosti špecifikované v protokole o zadaní
úlohy a to do objemu, ktorý umožnil rozpočet úlohy na rok 2016. Prioritou bola kontinuálna
revitalizácia a zabezpečovanie 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, ktorá
pre NLC vyplýva z bodu 33. jeho zriaďovacej listiny.
Realizovali sa nasledovné činnosti:
- počas celého roka sa priebežne vykonali biologické opatrenia vo výsadbách - odstránenie
odumretých a ošetrovanie poškodených stromov a odborné selektívne odstraňovanie
podrastu nežiaducich drevín,
- priebežne sa vykonávala údržba oplotenia (oprava poškodených častí) a čistenie
odvodňovacieho systému. Počas celého vegetačného obdobia (apríl – september) sa
pravidelne vykonávalo kosenie voľných priestranstiev a chodníkov v arboréte (minimálne
2 - 3 krát mesačne),
- v rámci propagácie objektu sa zapojilo Lesnícke arborétum Kysihýbel v dňoch
10. - 12. 06. 2016 do podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad,
- zamestnanci NLC v zmysle návštevného poriadku zabezpečovali sprevádzanie ohlásených
návštev arboréta a pre verejnosť bolo arborétum otvorené počas prázdninových mesiacov
júl a august. Arborétum slúžilo aj ako výukový objekt pre študentov TU vo Zvolene
a pre ďalšie odborné exkurzie,
- v rámci hľadania zdrojov pre zintenzívnenie činností v Lesníckom arboréte Kysihýbel sa
pripravil návrh projektu spolupráce s Botanickou záhradou University of West Hungary
Šopron v rámci aktuálnej výzvy programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-HU.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Monitoring populácie vlka dravého na Slovensku
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Slavomír Finďo, CSc.
Ing. Bibiana Kapustová
2016
2,50 tis. €
2,50 tis. €
2,50 tis. €
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Cieľom úlohy bolo získanie aktuálnych informácií o veľkosti prírastku vlka dravého
a vypracovanie návrhu pre určenie ročnej kvóty lovu vlka pre poľovnícku sezónu 2016/2017.
Pre získanie informácií o prírastku populácie vlka sa využila webová aplikácia
(http://gis.nlcsk.org/vlk), do ktorej respondenti editovali údaje získané terénnym pozorovaním
od apríla do augusta 2016. Oslovené ako potenciálni respondenti boli Lesy SR š. p. Banská
Bystrica, Vojenské lesy a majetky SR, š. p., ŠL TANAP-u, LPM Ulič, š. p. a neštátne lesnícke
organizácie, ktoré sú vlastníkom alebo užívateľom lesov väčšej výmery ako 3000 ha.
V riešení úlohy sa získali informácie o výskyte reprodukčných párov a prírastku vlka dravého
v celkovom počte 25, z čoho bolo identifikovaných 13 reprodukčných párov. So získaných
informácií bola zistená veľkosť vrhov, resp. počet vyvedených šteniec vlka dravého. Tento
údaj bol vstupom pre odhad prírastku pre celé územie štátu. Získaný ročný prírastok bol
východiskom pre určenie ročnej kvóty lovu vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2016/2017.
Následne bol vypracovaný a MPRV SR predložený Podklad pre určenie kvóty lovu vlka
dravého pre poľovnícku sezónu 2016/2017.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Operatívne úlohy
NLC
Ing. Ľuboš Németh (01. 01. 2016 – 10. 10. 2016)
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD. (11. 10. 2016 –
31. 12. 2016)
Ing. Ctibor Határ (01. 01. 2016 – 14. 05. 2016)
Ing. Peter Kicko (15. 05. 2016 – 31. 12. 2016)
2016
8,96 tis. €
8,96 tis. €
9,13 tis. €

Riešenie prebiehalo podľa schváleného harmonogramu, boli zabezpečené tieto operatívne
úlohy pre MPRV SR:
- Zabezpečenie účasti expertov z NLC v rámci odborných akcií Predsedníctva SR v rade
EÚ:
- Rada EÚ 16. - 17. 02. 2016, Brusel, Belgicko: Účasť na zasadnutí Pracovnej skupiny
pre lesníctvo Rady EÚ v rámci prípravy na predsedníctvo SR v EÚ.
- OECD-EÚ 26. -28. 04. 2016, Šoproň, Maďarsko: Technická pracovná skupina
Schémy OECD a stretnutie EK so zástupcami Oficiálnych orgánov členských štátov
pre LRM.
- Rada EÚ 10. - 12. 07. 2016: Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny pre lesníctvo
v rámci predsedníctva SR v EÚ, Brusel, Belgicko – asistencia pri príprave spoločných
stanovísk členských štátov na zasadnutie Výboru pre lesníctvo FAO.
- FAO 16. - 23. 07. 2016, Rím, Taliansko: FAO - COFO zasadnutie Lesníckeho výboru,
asistencia pri koordinácii v rámci predsedníctva SR v EÚ.
- Rada EÚ 25. - 26. 09. 2016, Brusel, Belgicko: Predsedanie zasadnutiu Pracovnej
skupiny pre lesníctvo Rady EÚ v rámci predsedníctva Slovenska EÚ.
- OECD 03. - 06. 10. 2016, Paríž, Francúzsko: Zasadnutie národných zástupcov Schémy
OECD pre lesné semená a sadenice. Predsedanie - koordinácia delegátov členských
štátov v rámci predsedníctva SR v EÚ a zabezpečenie 2 prezentácií.
- Zabezpečovanie úloh súvisiacich s SK PRES EU podľa pokynov MPRV SR, účasť
na rokovaniach dňa 13. – 15. 09. 2016 v Bruseli, Belgicko, dňa 15. – 17. 11. 2016
v Bruseli, Belgicko.
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Príprava spoločných pozícií za SR (2x), roadmaps (2x) a zhrnutí („flash“ 2x) v rámci
zastupovania SR počas Predsedníctva SR v rade EÚ.
Stanoviská a vyjadrenia súvisiace so zabezpečením financovania PSL z Programu rozvoja
vidieka SR 2014 – 2020.
Vyhodnotenie plnenia opatrení Akčného plánu Národného programu využitia potenciálu
dreva SR.
Odborné stanoviská k problematike ku stavu území postihnutých veternou
a podkôrnikovou kalamitou.
Prezentácia lesníctva a lesnej pedagogiky na 43. medzinárodnej poľnohospodárskej
a potravinárskej výstave Agrokomplex 2016, ktorá sa konala v termíne 18. - 21. 08. 2016.
Pripomienkovanie dokumentu Bernskej konvencie "Code of Conduct on Plantation
Forestry and Invasive Alien Trees".
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Vyhotovenie informačného letáku „Poľovníctvo
na Slovensku“
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Peter Kaštier, PhD.
Ing. Jozef Dóczy, PhD., Ing. Bibiana Kapustová
2016
1,00 tis. €
1,00 tis. €
1,00 tis. €

Cieľom riešenia úlohy bolo vyhotoviť informačný leták obsahujúci informácie o poľovných
revíroch, o obhospodarovaní vybraných druhov zveri (vývoj početnosti, lovu, areál
rozšírenia), produkcii diviny a o poľovných oblastiach a lokalitách na Slovensku.
Realizovali sa nasledovné činnosti:
 návrh obsahu informačného letáku, výber údajov z databázy poľovníckej štatistiky,
 tvorba máp rozšírenia vybraných druhov zveri, grafov a tabuliek vývoja početnosti a lovu,
a pod.,
 návrh dizajnu informačného letáku,
 tlač informačného letáku (150 ks slovenská, 150 ks anglická verzia), 12 strán/1 ks.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Zabezpečenie porady zamestnancov orgánov štátnej
správy v oblasti lesného hospodárstva a poľovníctva
NLC –ÚLPV Zvolen
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
Ing. Pavol Lázslo, Ing. Alexander Čarný
2016
4,50 tis. €
4,50 tis. €
4,57 tis. €

V rámci riešenia úlohy sa:
 zabezpečil výber miesta porady štátnej správy (24. - 25. 11. 2016, Hotel Salamander,
Horný Hodrušský tajch),
 zabezpečila príprava a distribúcia pozvánok na poradu – 70 účastníkov,
 zabezpečil prenájom konferenčnej miestnosti, ubytovanie a strava,
 zabezpečila prezentácie účastníkov,
 zabezpečil technicko-organizačný priebeh porady.
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Názov úlohy:

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

Aktualizácia údajov o početnosti jednotlivých druhov
raticovej zveri podľa údajov poľovníckej štatistiky
z vypracovanej Koncepcii rozvoja poľovníctva
v Slovenskej republike
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Peter Kaštier, PhD.
Ing. Bibiana Kapustová
2016
1,00 tis. €
1,00 tis. €
1,00 tis. €

Riešenie úlohy nadväzovalo na čiastkovú úlohu č. 10/12 Koncepčných prác pre MPRV SR
v rámci kontraktu č. 1180/2011 – 710/MPRV: Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej
republike, realizovanú v roku 2012. Nakoľko vypracovaná koncepcia nebola doposiaľ
prerokovaná a schválená vo Vláde SR a v zmysle Rozpracovania programového vyhlásenia
vlády má byť koncepcia opätovne predložená na rokovanie vlády SR bolo z uvedeného
dôvodu potrebné pôvodnú koncepciu aktualizovať.
V rámci riešenia úlohy sa aktualizovala textová časť v kapitolách 3. Hlavné druhy zveri
na Slovensku, ich početnosť a regulácia a 4. Sociálna štruktúra a trofejová hodnota
jednotlivých druhov zveri. Vykonal sa prepočet údajov v tabuľkových prílohách č. 2 až 7,
pričom sa stanovil časový horizont dosiahnutia cieľových stavov v roku 2030.
Prepočítali sa aj údaje o optimálnej druhovej štruktúre zveri (cieľový normovaný kmeňový
stav) na Slovensku podľa jednotlivých poľovných oblastí a požadovaných jarných
kmeňových stavoch raticovej zveri v jeleních a srnčích poľovných oblastiach a v poľovných
oblastiach pre malú zver podľa rokov v časovom horizonte do roku 2030.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Zachovanie genofondu drevín a krov Lesníckeho
Arboréta Kysihýbel
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Dagmar Bednárová, PhD.
Ing. Jana Petrášová
2016
3,00 tis. €
3,00 tis. €
3,00 tis. €

V rámci riešenia úlohy boli realizované činnosti špecifikované v protokole o zadaní úlohy.
Realizovali sa nasledovné činnosti:
- zber semennej suroviny a semien zo zarodených exemplárov drevín a krov v arboréte
(zozbieraných bolo 5 kg duba červeného, 5 kg duba močiarneho, 5 kg duba zimného, 1 kg
Carye a 0,30 kg jedle kórejskej a 0,30 kg jedle fraseri),
- spracovanie oddielov semennej suroviny, plodov a ich uskladnenie,
- zistenie kvality získaného osiva v akreditovanom laboratóriu ISTA,
- príprava záhonov na pestovanie semenáčikov a sadeníc na BZ Stráž a VS Juh.
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Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Overovanie vzdelávacích aktivít lesnej pedagogiky
v prostredí základných a materských škôl v zmysle
schváleného školského vzdelávacieho programu
NLC - ÚLPV Zvolen
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
Ing. Jana Petrášová
2016
5,00 tis. €
5,00 tis. €
5,66 tis. €

V rámci riešenia úlohy sa organizačne a odborne zabezpečili:
 3 prednášky/besedy pre 5. ročník základných škôl na tému: Lesný ekosystém,
 3 tvorivé dielne v materských školách s vianočnou tematikou zameraných na prácu
s drevom,
 1 interaktívna beseda s lesnými pedagógmi v špeciálnej základnej škole pre žiakov
s mentálnym postihnutím.
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
2016
63,00 tis. €
63,00 tis. €
63,00 tis. €

Nevyhnutnou a v súčasnosti absolútne prevažujúcou súčasťou riešenia úlohy sú pravidelne sa
opakujúce terénne práce (dvakrát mesačne), spojené s odbermi vzoriek a meraniami
a následné priebežné analýzy vzoriek z monitorovacích plôch intenzívneho monitoringu
lesných ekosystémov (TMP II. úrovne monitoringu).
Druhou hlavnou zložkou je realizácia hodnotenia vitality drevín na monitorovacích plochách
extenzívneho monitoringu (TMP II. úrovne).
Intenzívny monitoring lesov (merania, prieskumy, analýzy a hodnotenia z hľadiska prírastku,
depozície pôdneho roztoku, kvality ovzdušia, meteorológie, opadu, fenológie) sa realizuje len
v zníženom rozsahu. V roku 2016 sa prieskumy zabezpečovali na trvalých monitorovacích
plochách: TMP 201 Čifáre, TMP 203 Lomnistá dolina, TMP 204 Poľana - Hukavský grúň,
TMP 208 Svetlice, TMP 211 Žibritov a TMP 212 Železnô, pričom v plnom rozsahu sa
prieskumy týkajú iba plochy na Poľane, kde časové rady siahajú až do roku 1991.
Plochy TMP 202, 205, 206, 207, 209 a 210 sa neprevádzkujú, či už z dôvodov ich
kalamitného poškodenia, nedostatku zdrojov alebo z iných prevádzkových dôvodov.
Metodicky riešenie pokračuje v rámcoch Manuálu ICP Forests, ale rozsah zisťovaní je
výrazne pod pôvodne schváleným zámerom projektu ČMS Lesy a následnými návrhmi
v rámci Koncepcie aktualizácie a racionalizácie environmentálneho monitoringu z roku 2010.
V letnom období (júl až začiatok septembra) sa uskutočnili hodnotenia indikátorov vitality
drevín na plochách I. a II. úrovne so zameraním na defoliáciu a diskoloráciu.
Pokračovala spolupráca s Programovým koordinačným centrom (PCC) programu ICP Forests
vo viacerých formách. V roku 2014 došlo k zmene na koordinujúcom pracovisku.
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Programové centrum (PCC) sa presunulo na Ústav pre lesné ekosystémy v Eberswalde, čo
spôsobilo určitý posun v bežných termínoch (vydávanie správ ICP Forests, submisie dát
a pod.).
Pokračovalo pripomienkovanie dokumentov súvisiacich s monitoringom lesov v Európe,
riešenie validácie údajov v centrálnej databáze monitoringu lesov v Európe a sprístupňovanie
údajov tretím stranám podľa interných pravidiel ICP Forests.
Realizovala sa zahraničná pracovná cesta na hlavné ročné stretnutie programu - Task Force
Meeting ICP Forests - v Luxembursku, spojenom s vedeckou konferenciou „Tracing air
pollution and climate change effects on forest ecosystems: trend and risk assessments“, kde
boli účastníkom zo Slovenska prezentované výsledky riešenia výskumného projektu
zameraného na modelovanie účinkov ozónu na smrekové lesné porasty v podmienkach
Vysokých Tatier. Vybrané výsledky boli prezentované aj na seminári „Zdravotní stav
a produkce lesa v dynamice změn antropogenních a přírodních podmínek – výsledky
monitoringu a aplikovaného výzkumu“ v Českej republike v dňoch 18. - 20. 05. 2016,
na organizácii ktorého sme sa podieľali vďaka 2 projektom APVV. Zahraničné pracovné cesty
na rokovania expertných panelov a odborných pracovných skupín ICP Forests a na terénne
interkalibračné kurzy sa pri aktuálnej úrovni rozpočtu úlohy nerealizovali.
Pripravila sa ročná správa, a to aj s využitím údajov a výsledkov získaných v rámci riešenia
predchádzajúcich projektov financovaných z iných zdrojov. Priebežne sa hodnotili výsledky
intenzívneho monitoringu za rok 2016, resp. za rok 2015 (za kontinuálne prieskumy, ktoré sa
hodnotia za celý kalendárny rok). Údaje za jednotlivé prieskumy sa zaslali Programovému
koordinačnému centru programu ICP Forests prostredníctvom príslušnej aplikácie na stránke
ICP Forests, pričom zároveň prebehla validácia údajov.
S monitoringom lesov sú spojené aktivity nevyhnutné pre zabezpečenie QA/QC v Centrálnom
lesníckom laboratóriu (CLL). Realizujú sa nevyhnutné kroky v zmysle normy ISO STN
17025. CLL sa zúčastnilo ďalších kruhových testov organizovaných v rámci programu ICP
Forests. Výsledky kruhových testov boli pre CLL opäť veľmi priaznivé a potvrdzujú
spoľahlivosť stanovení príslušných meraných veličín vo vzorkách lesných ekosystémov.
V roku 2016 sa začali práce na obnove značenia plôch, obnove plôch a príprava konferencie
Dlhodobý ekologický výskum a monitoring lesov: súčasné poznatky a výzvy do budúcnosti,
ktorú plánuje NLC - LVÚ Zvolen zorganizovať v novembri 2017.
Hlavným výsledkom riešenia sú aktualizované databázy prieskumov (defoliácia a stav drevín,
rast drevín, kvalita a kvantita depozícií a pôdneho roztoku, opad, meteorológia, fenológia,
kvalita ovzdušia a viditeľné poškodzovanie ozónom) a to na národnej úrovni i ako súčasť
európskych databáz. 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 reportingom stavu lesov podľa kritérií a indikátorov TUOL. Parciálne výsledky sú
využívané aj pri iných projektoch alebo pri validácii modelov.
Na stránke ICP Forests sú k dispozícii na stiahnutie ročné správy programu (Executive report)
informujúce o hlavných témach a najvýznamnejších zovšeobecniteľných poznatkoch
a podrobné technické správy (Technical reports), ktoré umožňujú porovnanie stavu vybratých
indikátorov v celoeurópskom kontexte:
http://icp-forests.net/page/icp-forests-technical-report ,
http://icp-forests.net/page/icp-forests-executive-report .
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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. Pavol Lászlo, Ing. Pavel Toma
2016
70,00 tis. €
70,00 tis. €
70,00 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 2016 boli v rámci úlohy riešené nasledovné aktivity:
- Spracovanie elaborátu Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska v rokoch
1960 - 2014, v roku 2015 a prognóza ich vývoja, ktorý vydalo NLC - LVÚ Zvolen v júni
2016, v rozsahu 139 strán a náklade 250 ks (ISBN 978-80-8093-219-0). Elektronická
verzia elaborátu je zverejnená aj na internetovej stránke Lesníckej ochranárskej služby:
http://www.los.sk/elaborat.html.
- Medzinárodná konferencia Aktuálne problémy v ochrane lesa 2016 sa konala v dňoch
21. - 22. 01. 2016 v priestoroch Kongresového centra Kúpeľov Nový Smokovec, a. s.
Organizačným garantom bola Lesnícka ochranárska služba Banská Štiavnica. Hlavnou
témou 25. ročníka bola Vetrová kalamita Žofia z 15. 05. 2014 a dopady na lesy, vývoj
a monitoring vybraných škodlivých činiteľov listnatých a ihličnatých drevín a výsledky
riešenia výskumných projektov. Tieto témy odzneli počas 2 dní v 28 prezentáciách.
Konferencie sa zúčastnilo 152 účastníkov, ktorým bol pri registrácii k dispozícii zborník
referátov z konferencie s 30 článkami: KUNCA, A. (ed), 2015: Aktuálne problémy
v ochrane lesa 2015. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie konanej
21. - 22. 01. 2016 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a. s., Národné lesnícke
centrum, Zvolen, 170 pp. ISBN 978-80-8093-214-5.
- 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.
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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 o lesoch
a odporúčanie pre OLH na úpravu a doplnenie návrhu opatrení na ochranu lesa.
 Celkovo sa realizovalo 125 akcií.
-

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. Jana Petrášová
2016
63,00 tis. €
63,00 tis. €
63,00 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. (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.,
- medzinárodných pravidiel ISTA pre testovanie semien lesných drevín,
- 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,
- 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,
- priamych úloh zadaných MPRV SR, sekciou LHSD.
V rámci činnosti štátnej odbornej kontroly (ŠOK) v oblasti produkcie lesného reprodukčného
materiálu (LRM) a jeho uvádzania na trh bolo v roku 2016 zabezpečené:
- vystavenie uznávacích listov pre zdroje LRM – 935 uznaných jednotiek v obnove PSL,
1086 uznaných jednotiek počas platnosti PSL, 135 identifikovaných zdrojov pri obnove
PSL, 33 počas platnosti PSL, 2 výberové stromy, 11 nových projektov obhospodarovania
génových základní,
- doplnenie uznaných zdrojov lesného reprodukčného materiálu na základe podnetov tak,
aby sa dosiahla požadovaná štruktúra podľa druhov lesných drevín, semenárskych oblastí
a vegetačných stupňov a Národný register zdrojov reprodukčného materiálu lesných
drevín – databáza uznaných zdrojov obsahuje 7 778 uznaných jednotiek pre 17 260
uznaných porastov, 4 413 výberových stromov, 58 semenných sadov, 120 semenných
porastov, 116 génových základní, 262 uznaných jednotiek pre 341 identifikovaných
porastov,
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-

-

-

vypracovanie požiadaviek ku zdrojom LRM pri obnovách PSL – 24 LHC pre 11
vyhotovovateľov, spracované boli zmeny v zdrojoch – 1 774 záznamov uznaných
porastov (UP) a identifikovaných zdrojov (IZ), do archívu bolo vyradených 59 UP a IZ,
99 ks výberových stromov,
spracovanie oznámenia o produkcii sadbového materiálu – 127 pestovateľov, nedostatky
sú riešené priebežne, aktualizované boli 4 škôlky, databáza obsahuje 155 producentov,
v rámci skladovania zostatku osiva bolo spracovaných k 31. 12. 2015 – 667 záznamov,
k 30. 06. 2016 705 záznamov, k 31. 12. 2016 759 záznamov,
dozor nad produkciou LRM – 116 producentov LRM, 1 obhospodarovateľa lesa (karty
pôvodu porastu), 5 obchodníkov s LRM, spracovanie oznámení o produkcii osiva,
semennej suroviny, rezkov a náletu – 565 záznamov,
vedenie databázy listov o pôvode - 503 záznamov, kontrola listov o pôvode pre 15
okresných úradov pred vydaním rozhodnutia – 99,
vykonávanie skúšok kvality osiva lesných drevín v akreditovanom laboratóriu ISTA testovanie klíčivosti – 46 oddielov, testovanie životnosti – 25 oddielov, testovanie čistoty
– 59 oddielov, odber vzoriek – 49 oddielov, testovanie obsahu vody – 5 oddielov,
vystavenie certifikátov kvality osiva – 70 ks, z toho v NJ 2 ks, vystavenie ISTA
certifikátov – 3 ks,
vydávanie listov o pôvode pre OV smerom zo SR – 11 na sadenice, 23 na semeno,
vydávanie súhlasov na použitie LRM z OV – 30, vystavenie informačných dokumentov
OV pre oficiálne orgány členských krajín EÚ – 34,
vydávanie súhlasov na zalesňovanie s LRM o 2 LVS vyššie ako je výškový pôvod zdroja
LRM – 16,
vystavenie listov o pôvode zmesi – 2,
boli odoslané 3 podnety na porušovanie nariadení zákona o LRM na Okresné úrady
v Prievidzi, Humennom a Poprade,
účasť na medzinárodnom stretnutí Európskej Komisie pre LRM – 27. - 28. 04. 2016
v Šoproni, Maďarsko – 1 pracovník,
účasť na medzinárodnom seminári Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa
2016 v Liptovskom Jáne, 22. - 23. 06. 2016 – 1 pracovník,
účasť na stretnutí pestovateľov 30. - 31. 08. 2016 Aktuální otázky v pěstění lesů 2016
v Dobruške, ČR - 1 pracovník,
účasť na medzinárodnej konferencii Obnova lesa: účinný nástroj na prípravu ku zmene
klímy – stratégia zalesňovania stratégiu a zmena klímy v Šoproni, Maďarsko, 09. 09. 2016
– 1 účastník,
účasť na úvodnom pracovnom stretnutí ku projektu INTERREG Centraleurope: SUSTREE
proposal vo Viedni, 13. - 14. 09. 2016 – 1 pracovník,
organizácia medzinárodnej konferencie Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa
2016 na Sliači s exkurziou do Arboréta Kysihýbel, 19. - 20. 10. 2016 – 95 účastníkov,
zorganizovanie stretnutia komisie na ochranu genetických zdrojov vo Zvolene
08. 12. 2016 – 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. Rudolf Navrátil
Ing. Jana Petrášová
2016
34,00 tis. €
34,00 tis. €
34,08 tis. €
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Cieľom úlohy bolo zabezpečenie koordinácie a metodického riadenia lesnícky zameraného
environmentálneho vzdelávania a prezentácie lesníctva formou aktivít lesnej pedagogiky
a plnenie ďalších úloh na základe požiadaviek MPRV SR.
V rámci úlohy boli realizované nasledujúce aktivity:
 Bolo zabezpečené kontinuálne vzdelávanie lesných pedagógov – uskutočnil sa kurz
lesnícke minimum, ktorý absolvovalo 18 účastníkov.
 Bola vypracovaná kompletná pedagogická dokumentácia k zabezpečeniu kontinuálneho
vzdelávania lesných pedagógov.
 Bol realizovaný 6. ročník projektu Les ukrytý v knihe, ktorý vyvrcholil 17. 06. 2016
v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene slávnostným vyhodnotením a odovzdaním cien
výhercom literárnej súťaže o naj lesnú knihu na tému Recepty z lesa.
 Bola zabezpečená účasť a zastupovanie SR na pracovných stretnutiach Pracovnej
podskupiny FCN pre lesnú pedagogiku: Forest Communication Network - SubgroupForest Pedagogics (FCN-SFP).
 Bol realizovaný 6. ročník projektu Detská lesnícka univerzita, ktorý vyvrcholil
16. 06. 2016 slávnostnou promóciou absolventov v aule Technickej univerzity vo Zvolene.
 Bola zabezpečená poradenská a konzultačná činnosť pre lesných pedagógov.
 Boli vydané 2 čísla spravodajcu (newsletter) o lesnej pedagogike.
 Priebežne bola aktualizovaná webová stránka www.lesnapedagogika.sk a profil lesnej
pedagogiky na sociálnej sieti facebook.com/lesnapedagogika.
 Boli vydané tlačové správy a články o aktivitách LP v lesníckych časopisoch
a regionálnych printových médiách.
 Boli zrealizované lesné vychádzky, exkurzie a besedy pre rôzne cieľové skupiny, najmä
pre žiakov materských a základných škôl.
 Uskutočnili sa 4 stretnutia lesných pedagógov so žiakmi Špeciálnej základnej školy
pri FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.
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
2016
10,00 tis. €
10,00 tis. €
10,08 tis. €

Cieľom riešenia bolo zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z § 47 a § 42 zákona
č. 326/2005 Z. z. o lesoch, zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli
a vykonávacích predpisov k týmto zákonom, prostredníctvom:
 Overovania vedomostí uchádzačov o získanie odbornej spôsobilosti OLH
(13. – 16. 06. 2016): 72 účastníkov.
 Overovania vedomostí uchádzačov o získanie odbornej spôsobilosti pre prácu s LRM
(27. – 29. 06. 2014): 37 účastníkov.
 Overovania vedomostí uchádzačov o získanie odbornej spôsobilosti na vyhotovenie
programu starostlivosti o lesy, (26. 10. 2016): 4 uchádzači.
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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.
2016
42,42 tis. €
42,42 tis. €
43,40 tis. €

Cieľom úlohy bola tvorba a konsolidácia tematických vrstiev lesnej cestnej siete a vodných
tokov, tvorba metainformácií 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 2017,
- vrstva vodných tokov a vodných plôch sa fotogrametricky aktualizovala, previedla sa
kontrola a oprava topológie vrstvy v celom rozsahu územia obnovy PSL RZP 2017,
- 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 2018,
- aktualizovali sa metaúdaje pre vytvorené údajové sady a série údajových sád podľa
zadanej špecifikácie , ktoré vytvára a spravuje NLC v metainformačnom systéme (MIS)
MPRV SR,
- na zabezpečení úloh v súlade s Analyticko – koncepčnou štúdiou INSPIRE sa priebežne
pracuje. Participovalo sa na pravidelnom INSPIRE reportingu. Zástupcovia NLC sa
zúčastnili školenia – Register priestorových informácii (RPI), dňa 02. 05. 2016
v Bratislave. Zasielali sa požiadavky na zosúladenie konfiguračných profilov (KP)
s národným KP na dodávateľa metainformačného systému v rámci riešenia RPI.
Revidovali sa materiály s výsledkami INSPIRE Monitoringu za rok 2015, štúdium
materiálov k Návrhu SK INSPIRE Reportu 2016 a k akčnému plánu implementácie
INSPIRE za obdobie rokov 2016 - 2021,
- v rámci činnosti zástupcov NLC v Expertnej skupine národnej infraštruktúry
pre priestorové informácie boli pripomienkované materiály Expertnej skupiny NIPI.
Spolupracovalo sa s MPRV SR pri plnení úloh Koordinačnej rady Národnej infraštruktúry
– Úloha 2/2016 KR-1, Úloha 4/2016 KR-1 a Úloha 7/2016 KR-1. Zástupcovia NLC sa
zúčastnili na prvej fáze bilaterálneho stretnutia medzi zástupcami MŽP SR a Povinnými
osobami dňa 04. 05. 2016 v Bratislave v rámci Úlohy 4/2016 KR-1,
- vytvorili sa vrstvy ortofotomozaiok z leteckých snímok použitých pri obnove PSL v celom
rozsahu územia obnovy PSL s RZP 2017,
- vytvorili sa vrstvy WMTS ortofotomozaiok z leteckých snímok použitých pri obnove PSL
s RZP 2017,
- vypracovala sa analýza, návrh a rozpracovanie riešenia pre automatický export údajov
fotogrametrického snímkovania a leteckého laserového skenovania pre potreby MPRV SR
a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
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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 (01. 01. 2016 – 10. 10. 2016)
Ing. Emília Rizmanová (11. 10. 2016 – 31. 12. 2016)
Ing. Alexander Čarný
2016
23,00 tis. €
23,00 tis. €
23,01 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. 2015 a I. - III. Q. 2016,
 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
2016,
 spracovali sa a odovzdali podklady do Zelenej správy, Systému integrovaných
environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy (IEEAF), Štatistickej ročenky
a výstupy podľa požiadaviek sekcie LHSD MPRV SR,
 vykonala sa optimalizácia siete spravodajských jednotiek pre poskytovanie štatistických
údajov zo všetkých štatistických zisťovaní schválených Štatistickou radou pre rok 2016,
 vykonal sa zber, spracovanie trhových informácií za IV. Q. 2015 a I. - III. Q. 2016 a rok
2015, 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 MPRV SR
a na www.forestportal.sk.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Inštitucionálne financovanie
NLC
Ing. Ľuboš Németh (01. 01. 2016 - 10. 10. 2016)
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD. (11. 10. 2016 –
31. 12. 2016)
Ing. Michal Hušťák
2016
795,54 tis. €
795,54 tis. €
817,47 tis. €
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NLC pozostáva zo 4 ústavov a je nevyhnuté zabezpečovať manažment ekonomickej
a hospodárskej činnosti organizácie ako aj všetky podporné činností a správu budov.
V rámci úlohy sa zabezpečili tieto činnosti:
- Vykonávanie poradenskej činnosti v oblasti ekonomického a finančného riadenia
súvisiacich s domácimi a medzinárodnými projektmi a grantmi, ako aj projektov v rámci
štrukturálnych fondov EÚ.
- NLC podalo viacero projektov, kde sa zabezpečovalo poradenstvo pri príprave
rozpočtu týchto projektov.
- Poskytovanie odborných stanovísk a poradenských služieb pre potreby riadiacej sféry
a výrobnej praxe.
- NLC - ÚLPV Zvolen organizovalo viacero poradenských a vzdelávacích aktivít
v rámci ktorých sa zabezpečilo poskytovanie odborných stanovísk a poradenských
služieb.
- Koordinácia prenosu poznatkov výskumu a vývoja NLC do praxe formou organizácie
poradenských a vzdelávacích aktivít jednotlivých ústavov NLC.
- NLC organizovalo viacero poradenských a vzdelávacích aktivít (seminárov
a konferencií) v rámci ktorých sa zabezpečuje prenos poznatkov výskumu a vývoja
do praxe.
- Zabezpečenie komplexnej činnosti v oblasti ekonomického a finančného riadenia NLC.
- NLC ekonomické oddelenie zabezpečovalo komplexné ekonomické a finančné
riadenie v ekonomickom programe SAP. Zabezpečila sa implementácia zmien
legislatívnych predpisov v týchto oblastiach.
- Zabezpečenie komplexnej činnosti v oblasti personálneho, právneho, kontrolného riadenia
NLC.
- NLC viedlo kompletnú personálnu, právnu a kontrolnú agendu najmä v súvislosti
so zmenou financovania vyhotovenia PSL. Zabezpečila sa implementácia zmien
legislatívnych predpisov v týchto oblastiach.
- Zabezpečenie komplexnej činnosti v oblasti BOZP a OPP.
- Uskutočnilo sa viacero školení a preškolení zamestnancov v oblasti BOZP a OPP,
permanentne sa sleduje vybavenie pracovníkov OPP, ktorí zabezpečujú terénne práce.
- Zabezpečenie komplexnej činnosti v oblasti hospodárskej správy budov NLC a správy
majetku štátu.
- V oblasti hospodárskej správy budov sa zabezpečila kompletná agenda, vedie sa
evidencia majetku štátu, priebežne sa zabezpečovali požiadavky zriaďovateľa v tejto
oblasti. Pracuje sa na podrobnej evidencií jednotlivých miestností v zmysle
požiadavky MPRV SR.
- Zabezpečenie komplexnej činnosti v oblasti verejného obstarávania.
- Zabezpečila sa implementácia novely zákona o verejnom obstarávaní,
pripomienkovala sa Smernica MPRV SR o verejnom obstarávaní. Priebežne sa
zabezpečujú všetky požiadavky zamestnancov NLC na realizáciu verejného
obstarávania tovarov a služieb.
- Zabezpečenie prevádzky centrálneho informačného systému a informačných systémov
na pracoviskách NLC.
- Oddelenie všeobecnej informatiky zabezpečovalo prevádzku centrálneho
informačného systému NLC, taktiež sa pracuje na vývoji nového intranetového
riešenia pre NLC.
- Zabezpečenie prevádzky budovy T.G. Masaryka 22 a budovy Sokolská 2 Zvolen.
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Zabezpečila sa prevádzka budovy T.G. Masaryka 22 a Sokolská 2, priebežne sa
odstraňovali nedostatky a poruchy, ktoré sa vyskytli. Zabezpečuje sa rekonštrukcia
kancelárií po výmene elektrických rozvodov.
V spolupráci s ústavmi a pracoviskami NLC koordinovanie propagačnej činnosti
a publicity NLC.
- Zabezpečila sa propagačná činnosť a publicita NLC na viacerých domácich
podujatiach, ktoré organizovalo NLC alebo na ktorých sa pracovníci NLC aktívne
zúčastnili.
Aktualizácia dochádzkového systému WEGA pre potrebu automatizovanej výmeny
informácií medzi EIS MPRV SR v prostredí DataCentra a dochádzkového systému
WEGA v prostredí NLC. Zabezpečené do konca marca 2017.
-

-

-
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4. ČINNOSTI ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY
V nasledujúcej tabuľke sa uvádza prehľad aktivít NLC v roku 2016 vrátane ich plánovaných
a skutočných nákladov:
Tabuľka 4.1 Prehľad aktivít NLC v roku 2016
Aktivity NLC
Názov aktivity
Projekty APVV

Adaptívny genetický potenciál populácií
lesných drevín v kontexte klimatických
zmien (FORODAPT)
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)
Zhodnotenie rastu, štruktúry a hodnotovej
produkcie bukových porastov pod
dlhodobým vplyvom rozdielnych
manažmentových opatrení (ZhRSaHPBk)
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 možnosti pestovania borievky
(Juniperus communis L.) na produkciu
plodov (JUNIPERUS)
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)
Výskum efektívnosti outsourcingu
lesníckych služieb (Outsourc)
Eutrofizácia prostredia a jej dopady na
druhovú diverzitu opadavých lesov
temperátnej zóny (EUTROFYT)
Inovácie v zisťovaní stavu lesa založené
na progresívnych technológiách
diaľkového prieskumu Zeme (ProMon)
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Náklady v tis. €
plánované
16,94

skutočné
16,94

59,18

59,18

28,94

28,94

60,60

60,04

34,75

30,93

35,47

35,47

60,45

60,33

61,75

61,75

34,01

34,01

57,50

57,50

67,64

67,64

36,62

36,62

33,18

33,18

10,71

10,71

65,63

65,12
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Medzinárodné programy
a projekty

Kontrakt s MPRV SR

Vzdelávacie
programy a
projekty

Výskumné
úlohy

Počítačom podporovaná optimalizácia
manažmentu lesných porastov v
podmienkach meniacej sa klímy
(CAFMOCC)
Nové metódy v integrovanej ochrane lesa
zahŕňajúce využitie entomopatogénnych
húb (ENTOFUNGI)
Webová GIS aplikácia pre monitoring
výskytu škodlivých činiteľov v lesoch
Slovenska (PestGIS)
Implementačné a evalvačné analýzy
nástrojov lesníckej politiky
(IMPEVALES)
Obnova a manažment dunajských lužných
biotopov (LIFE 2014)

27,56

22,71

26,22

26,09

50,09

50,09

21,01

20,29

42,90

42,90

Conservation and sustainable utilization of
forest tree diversity in climate change
(SUSTREE)
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
Monitoring a výskum lesných
ekosystémov
TOOLS FOR SKILLS
VET-SAFETY
Zabezpečenie skúšok odborných
spôsobilostí v lesnom hospodárstve
Vydanie publikácie „Trvalo udržateľné
obhospodarovanie lesov“
Lesná pedagogika a podpora práce s
verejnosťou
Programové zabezpečenie lesníckych dní
2016
Zabezpečenie porady zamestnancov
orgánov štátnej správy v oblasti lesného
hospodárstva a poľovníctva
Overovanie vzdelávacích aktivít lesnej
pedagogiky v prostredí základných
a materských škôl v zmysle schváleného
školského vzdelávacieho programu
Vyhotovenie informačného letáku
"Poľovníctvo na Slovensku"
Výskum, inovácie a podpora
konkurencieschopnosti lesníckodrevárskeho komplexu (výskumný zámer)
Výskum a vývoj pre inovácie a podporu
konkurencieschopnosti lesníckeho sektora
(VIPLES)

8,90

1,64

6,50

2,90

102,07

102,07

50,14

50,14

2 022,73

2 050,91

5,50
5,30
10,00

5,80
7,59
10,08

17,00

17,00

34,00

34,08

35,00

35,00

4,50

4,57

5,00

5,66

1,00

1,00

168,29

168,29

155,25

167,22

36

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2016

Úlohy
vývojového
zamerania

Systém integrovaných environmentálnych
a ekonomických účtov pre lesy (IEEAF)
Zabezpečenie funkčnosti a revitalizácia
Lesníckeho arboréta Kysihýbel
Zachovanie genofondu drevín a krov
Arboréta Kysihýbel
Monitoring populácie vlka dravého na
Slovensku
Vypracovanie a publikácia Správy
o lesnom hospodárstve v SR za rok 2015
Analýza potenciálu Slovenska pre využitie
princípov zelenej ekonomiky v lesníckom
sektore
Aktualizácia údajov o početnosti
jednotlivých druhov raticovej zveri podľa
údajov poľovníckej štatistiky z
vypracovanej Koncepcii rozvoja
poľovníctva v Slovenskej republike
Inventarizácia emisií skleníkových plynov
v sektore Využívanie krajiny a zmeny vo
využívaní krajiny a lesníctvo, časť „Lesy
a zmeny z a do lesov, lesný manažment a
spracovanie výrobkov z dreva“ podľa
Rámcového dohovoru OSN o zmene
klímy a povinnosť vypracovať a viesť účty
sektora KP-LULUCF podľa dodatku
z Dauha ku Kjótskemu protokolu.
Lesnícka ochranárska služba
Monitoring lesov - Čiastkový
monitorovací systém Lesy
Vývoj, rozvoj a správa informačného
systému lesného hospodárstva (IS LH)
a poskytovanie informácií z IS LH
Tvorba a spracovanie tematického
štátneho mapového diela s tematickým
obsahom lesného hospodárstva (TŠMD
LH)
Participácia na budovaní
metainformačného systému rezortu
Správa informačného systému rezortnej
štatistiky
Register obhospodarovateľov lesa
Letecké digitálne ortofotomapy
Letecké snímkovanie
Rozvoj hospodárskej úpravy lesov (HÚL),
tvorba metód a postupov jej vykonávania
Komplexné zisťovanie stavu lesa
v územnej pôsobnosti okresných úradov
v sídle kraja
Financovanie vyhotovenia PSL
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14,00

14,12

10,00

10,01

3,00

3,00

2,50

2,50

25,00

25,00

20,00

20,00

1,00

1,00

16,00

16,00

70,00
63,00

70,00
63,00

255,00

255,01

200,00

200,01

42,42

43,40

23,00

23,01

17,00
66,00
70,00
63,00

17,17
66,10
84,16
63,08

175,00

175,08

1 150,00

1 142,00
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Medzinárodná Medzinárodná spolupráca a úlohy
vyplývajúce z členstva v medzinárodných
spolupráca a
organizáciách
zahraničné
styky
Kontrola lesného reprodukčného materiálu
Akreditačná,
skúšobná a
kontrolná
činnosť
Inštitucionálne financovanie
Aplikovaný výskum pre Lesnícky časopis - Forestry Journal
Hodnotenie pôd škôlkárskych stredísk
prax
Výskum a posúdenie drevín a chemizmu
prostredia
Laboratórne rozbory
Aktuálne problémy v zakladaní
a pestovaní lesa 2014
Nové postupy v škôlkarských
technológiách
Pokusná výsadba drevín pre zazeleňovanie
Vyhodnotenia taxačných charakteristík na
výskumných plochách na OZ Levice
VDO Kysuce, DO Husárik
Meranie a preberanie guľatinových
sortimentov
Vypracovanie pôvodných STN - revízia
Výchova porastov
Monitorovanie lesných ekosystémov
v oblasti vplyvu VD Gabčíkovo v roku
2013
Testovanie topoľa AF2
Testovanie agáta bieleho
Rozbor kvality osiva lesných drevín
Monitoring veľkých šeliem
Obnova zdrojov semena jaseňa štíhleho
Seminár APOL
Monitoring výskytu a šírenia drvinárika
čierneho
Výskumný poľovný revír Pri dube
NIML - kontrola, terénne práce
Konferencia SCERIN4aTAT2016

17,00

17,00

63,00

63,00

795,54
12,70
1,32
22,50

817,47
11,07
1,26
15,76

41,08
4,46

9,15
4,39

3,00

2,68

3,00
8,18

2,74
7,15

12,29
4,20

12,22
3,32

0,25
1,71
35,65

0,00
1,59
26,10

14,30
6,00
1,22
8,68
13,00
10,98
10,00

10,26
8,15
0,14
10,90
11,86
11,55
8,89

1,38
250,63
2,58

2,61
272,97
2,47

Okrem aktivít uvedených v tabuľke 4.1 sa na NLC realizovali úlohy na základe uzavretých
hospodárskych zmlúv.
Prehľad a zhodnotenie realizačnej činnosti na NLC sa uvádza v tabuľke 4.2.
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Tabuľka 4.2 Prehľad realizačnej činnosti v roku 2016 (počet aktivít)
Druh aktivity
Počet v ks
Legislatívna činnosť
1
Normatívna činnosť
1
Edičná činnosť
15
Publikačná činnosť
211
Pedagogická činnosť (počet vyuč. hodín)
41
Vzdelávacia činnosť (počet účastníkov)
60
Monitoring, akreditačná, kontrolná, skúšobná činnosť
316
hmotné
86
Realizačné výstupy
nehmotné
50
Projekty, úlohy VaV
26
Účelové úlohy
10
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
24
Poradné orgány vlády, ministerstiev a orgánov SŠ
30
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
49
Vedecké spoločnosti pri SAV
19
Iné odborné a profesijné orgány
92
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5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Na základe kontraktu č. 533/2015-710/MPRV SR (kontrakt) bol pre NLC schválený rozpočet
vo forme bežného transferu v objeme 2 351 879 €, ktorý bol dodatkami č. 1 až č. 3
ku kontraktu upravený na úroveň 3 600 449 €. Z toho finančné prostriedky vo výške 454 822
€ boli navýšené dodatkom č. 3 po októbri 2016. 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 2017. Čerpanie bežného transferu k 31. 03. 2017 bolo v objeme 3 592 448,10 €,
t. j. na 99,78 %. Finančnú čiastku v objeme 8 000,90 € NLC vráti do štátneho rozpočtu.
Okrem bežného transferu malo NLC schválené kapitálové výdavky. Kapitálové výdavky je
možné použiť v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy aj v nasledujúcich
dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované. V roku 2015
boli NLC schválené kapitálové výdavky v objeme 312 000,- €. Z toho do 31. 12. 2015 NLC
ukončilo 3 akcie v objeme 111 000,- €. Zo zvyšných kapitálových výdavkov schválených
v roku 2015 v objeme 201 000,- € NLC do 31. 12. 2016 ukončilo 2 akcie v objeme
86 223,99 €. Jednalo sa o rekonštrukciu elektroinštalácie, protipožiarnej ochrany v budove
T. G. Masaryka 22 a rekonštrukciu a modernizáciu budovy v Gabčíkove. V roku 2016 boli
NLC schválené kapitálové výdavky v objeme 10 000,- €, ktoré NLC môže použiť do konca
roka 2018.
Výdavky v roku 2016 boli realizované v rámci plnenia programov:
Tabuľka 5.1 Čerpanie kontraktu č. 533/2015-710/MPRV SR (v €)
Ukazovateľ
Bežný transfer (641 001) celkom
v tom:
program 08V0202
Rozvoj hospodárskej úpravy lesa

Pôvodný
rozpočet v €
2 351 879,00

3 600 449,00

3 592 448,10

1 054 904,00

1 099 015,00

1 099 015,00

0,00

1 150 000,00

1 141 999,50

310 500,00

323 535,00

323 535,00

911 348,00

919 040,00

919 040,00

12 424,00

12 712,00

12 712,00

26 738,00

58 643,00

58 642,60

35 965,00

37 504,00

37 504,00

312 000,00

322 000,00

298 142,27

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
Participácia na budovaní metainformačného systému rezortu

program 0900501
Štatistické zisťovanie

Kapitálový transfer celkom

Skutočné
Upravený
čerpanie zo ŠR
rozpočet v €
v€

Uvedený príspevok tvoril súčasť celkových výnosov NLC za rok 2016, ktorých celkový
objem dosiahol výšku 9 555 640,61 €, čo v porovnaní s rokom 2015 znamená nárast
o 1 264 817,50 €. Okrem príspevku zo štátneho rozpočtu, výnosy NLC tvorili aj iné príjmy.
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Objem jednotlivých výnosov je nasledovný:
- tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 1 054 387,54 €,
- výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu vo výške 24 408,58 €,
- výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy a od Európskych
spoločenstiev (vyplývajúce z plnenia zmlúv s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou,
Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ,
od Európskych spoločenstiev a z medzinárodných projektov) vo výške 1 214 647,58 €,
- výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy a od Európskych
spoločenstiev (vyplývajúce z plnenia zmlúv s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou,
Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ,
od Európskych spoločenstiev a z medzinárodných projektov) vo výške 495 975,41 €,
- výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške
13 076,21 €,
- výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške
1 552,98 €,
- ostatné výnosy tvorili tržby z predaja majetku, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti a
kurzové zisky vo výške 2 369 906,37 €. Ostatné výnosy vzrástli najmä z dôvodu
zaúčtovania očakávaných príjmov za vyhotovenie PSL a TP z PRV SR 2014 - 2020.
Tabuľka 5.2 Rozbor výnosov NLC za rok 2016
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)
v tom:
ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (64)
finančné výnosy (66)
zmena stavu vnútropodnikových zásob (61)

€
9 555 640,61
6 128 704,69
1 054 387,54
2 373 297,50
269,90
-1 019,02

Získané finančné zdroje z tržieb a výnosov boli použité na úhradu nákladov, ktoré NLC
vynaložilo pri plnení svojich úloh vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny a uzatvorených zmlúv
v objeme 9 525 551,18 €, čo v porovnaní s rokom 2015 je viac o 16%. Najväčšiu položku
tvorili osobné náklady (mzdové, zákonné a ostatné sociálne poistenie a zákonné a ostatné
sociálne náklady) vo výške 4 109 091,76 €, čo tvorí 43,14 % z celkových nákladov a náklady
na služby (náklady na vyhotovenie PSL) vo výške 3 928 752,27 € - podiel 41,24 %
z celkových nákladov. Z jednotlivých druhov nákladov vzrástli najmä náklady na služby
(vyhotovenie PSL), osobné náklady (zvýšenie tarifných platov v roku 2016) a spotreba
materiálu. Ostatné náklady mierne klesli, najvýraznejšie klesli odpisy z 912 tis. € na 841 tis. €
a náklady na energie zo 138 tis. € na 134 tis. €.
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Tabuľka 5.3 Rozbor nákladov NLC za rok 2016 a hospodársky výsledok
Položka
€
Náklady celkom
9 525 551,18
571 096,22
Spotrebované nákupy (50)
z toho:
spotrebovaný materiál (501)
436 631,75
3 928 752,27
Služby (51)
opravy a udržiavanie (511)
68 587,60
cestovné (512)
110 669,17
v tom:
náklady na reprezentáciu
4 252,60
(513)
ostatné služby (518)
3 745 242,90
v tom:
4 109 091,76
Osobné náklady (52)
mzdové náklady (521)
2 887 680,66
v tom:
sociálne poistenie (524,525)
1 059 260,88
sociálne náklady (527,528)
162 150,22
20 129,63
Dane a poplatky (53)
36 579,96
Ostatné náklady na prevádzk. činnosť (54)
840 720,54
Odpisy, rezervy, opravné položky (55)
19 180,80
Finančné náklady (56)
Hospodársky výsledok pred zdanením
30 089,43
Daň z príjmu
0,00
Hospodársky výsledok po zdanení
30 089,43
Výsledok hospodárenia predstavuje za rok 2016 zisk vo výške 30 089,43 €. V roku 2016 NLC
splnilo kritérium podielu tržieb a nákladov v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, pričom podiel tržieb a výrobných nákladov
predstavoval 11,20 %.
Investičnú výstavbu NLC zabezpečovalo z vlastných zdrojov, zo zdrojov riešených projektov
a príspevku zo ŠR od zriaďovateľa. Celkové kapitálové výdavky NLC v roku 2016 boli
vo výške 320 087,85 €, z toho kapitálové výdavky z transferu z MPRV SR 111 173,20 €
a z vlastných zdrojov 208 914,65 €.
Tabuľka 5.4 Kapitálové výdavky NLC v roku 2016
Výdavky
v €

Ukazovateľ
Pozemky
Stavebné investície
Strojové investície
Ostatné investície
Nehmotné investície

13 116,16
186 511,80
102 070,25
0,00
18 389,64
320 087,85

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 2016.
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 2016
stav
(človekoroky)
(v €)
Zamestnanci spolu
230,7
221,2
974,0
z toho:
A. Výskumníci
53,1
48,0
1 223,0
B. Technici a ekvivalentný personál
18,3
18,3
754,0
C. Pomocný personál
10,9
10,4
760,0
Zamestnanci výskumu a vývoja
82,3
76,7
1 055,0
spolu (A+B+C)
D. THZ – vysokoškolsky vzdelaní
E. THZ – stredoškolsky vzdelaní
F. Robotníci

94,5
42,8
11,1

92,2
42,1
10,2

1 044,0
769,0
558,0

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

Priemerný
evidenčný stav

Výskumníci spolu
Z výskumníkov:
a) vedeckí zamestnanci spolu
VKS I – DrSc.
VKS I – CSc., PhD., Dr.
v tom:
VKS IIa
VKS IIb
b) vedecko-technickí zamestnanci spolu
c) ostatní výskumníci s VŠ kvalifikáciou
Vysokoškolskí profesori
Vysokoškolskí docenti
Členovia SAPV
Doktorandi

53,1

Počet zamestnancov
VV v FTE
(človekorokoch)
48,0

46,3

41,6

0
1,0
12,0
33,3
6,8
1,0
5,0
49,0
1,0

0
0,4
9,3
31,9
6,4

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
18,3
technici vo výskume s VŠ kvalifikáciou
3,0
technici vo výskume ostatní
12,3
z toho:
ekvivalentný personál s VŠ kvalifikáciou
1,0
ekvivalentný personál ostatný
2,0
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Tabuľka 6.4 Počty a štruktúra pomocného personálu (kategória C)
Evidenčný
Kategória a rozloženie pomocného personálu
stav
Pomocný personál spolu
10,9
a) manažéri a administratívny personál spolu
6,9
úsek riaditeľa (vedenia)
1,0
vedeckovýskumný úsek
2,0
v tom:
hospodársko-technický úsek
2,9
účelové zariadenia
1,0
b) robotnícke profesie spolu
4,0
úsek riaditeľa (vedenia)
vedeckovýskumný úsek
3,0
v tom:
hospodársko-technický úsek
1,0
účelové zariadenia
Z pomocného personálu zamestnanci s VŠ kvalifikáciou
5,9
Tabuľka 6.5 Prehľad o vedeckej výchove a zvyšovaní kvalifikácie zamestnancov
v roku 2016
Názov
Počet
Zamestnanci vo vedeckej výchove (doktorandi)
1
Zamestnanci, ktorí získali:
vedeckú hodnosť PhD., resp. CSc.
1
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 2016
Kapacita
Charakter činnosti
FTE
%
Odborné činnosti spolu
61,6
80,3
Výskum
38,1
49,6
základný
3,7
4,8
z toho:
aplikovaný
34,4
44,8
Experimentálny vývoj
3,2
4,2
Poradenstvo
0,2
0,3
Výchova a vzdelávanie
0,3
0,4
Riadenie a správa
1,7
2,2
Obslužné činnosti
0,2
0,3
Podnikateľské činnosti
0
0
Činnosti vyžiadané orgánmi ústrednej štátnej správy
13,8
18,0
Činnosti vo vedeckých a profesijných organizáciách
0
0
Činnosti z delegovaných poverení v medzinárodných
0
0
organizáciách
Ostatné činnosti
4,1
5,3
Dovolenky, sviatky, celodenné náhrady mzdy
12,4
16,2
Práce neschopnosť
2,7
3,5
Spolu
76,7
100
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Tabuľka 6.7 Veková štruktúra zamestnancov NLC k 31. 12. 2016
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
3
2
0
0
3
2
25 – 34 3
2
6
2
14
6
5
4
5
2
0
0
33
16
35 – 44 5
2
13
11
21
7
8
5
8
5
9
1
64
31
45 – 54 5
4
12
9
30
10
5
2
14
10
15
2
81
37
55 – 64 2
1
12
9
18
9
3
2
9
5
15
3
59
29
65 a viac 0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
3
0
Spolu 15
9
43
31
85
32
21
13
39
24
40
6
243
115
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

Nové pracovné pomery
z toho
Spolu
výberovým
Spolu
konaním

Skončenie pracovných pomerov
Dôvod ukončenia pracovného pomeru
Výpoveď daná
Skúšobná doba
zamestnancom
-

Dohoda

Doba určitá

2
2

1
1

1
1

1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

10

5

7

3

1

2

1

3

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

Spolu (A+B+C)

5

1

1

1

-

-

-

Spolu (D+E+F)

18

5

7

3

1

2

1

SPOLU NLC

23

6

8

4

1

2

1
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7.

CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA

7.1 Program/podprogram/prvok: 08V0202 Rozvoj hospodárskej úpravy lesa
Národné zdroje
1 099 015,00

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

Funkčne integrované lesné hospodárstvo zabezpečujúce ekologickú stabilitu
krajiny a posilňujúce hospodársky a sociálny rozvoj regiónov a vidieka. Lesy
obhospodarované na princípe trvalej udržateľnosti, zabezpečujúce produkčné
a mimoprodukčné funkcie.

Cieľ:
1. Vykonať na lesných pozemkoch (LP) tvorbu, spracovanie a archiváciu štátneho mapového
diela s tématickým obsahom lesného hospodárstva (TŠMD LH).
2. V rámci správy informačnej banky informačného systému lesného hospodárstva (IB IS
LH) zabezpečiť kontrolu, spracovanie a archiváciu súborov údajov (číselných
a grafických ) z programov starostlivosti o lesy (PSL).
3. Zabezpečiť komplexnú správu a prevádzku informačného systému lesného hospodárstva
a prístup pre špecializovanú štátnu správu a odbornú verejnosť na celej výmere lesov SR.
4. Vykonať aktualizáciu údajov hospodársko-úpravníckej typizácie a vrstiev lesníckej
typológie a pedológie pre účely rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov
a spracovať podklady pre vyhotoviteľov programov starostlivosti o lesy.
Merateľný ukazovateľ: tis. ha

Typ

Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

tis. ha

Rok

Báza rok

Hodnota

Báza
1.
2.
3.
4.

Plánovaná
hodnota

1.
2.
3.
4.

Skutočná
hodnota

2016

176,7
176,7
2012,0
193,1
178,0
178,0
2014,7
193,1

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
Cieľ 1.
Zameralo sa 284 vlícovacích bodov, vyhotovili sa fotogrametrické projekty na 9 521 ks
farebných-RGB a infračervených-CIR LMS. Súvislé TŠMD LH sa spracovalo na výmere
178 tis. ha LP. Vykonala sa archivácia mapového diela, leteckých meračských snímok (LMS)
a ortofotomáp.
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Cieľ 2.
Prebrané súbory dát programov starostlivosti o lesy (PSL) a LDM obnovovaných PSL
na výmere 178,0 tis. ha lesných pozemkov boli spracované a zapísané do IB IS LH.
Po spracovaní údajov boli súbory dát uložené do archívu IB IS LH. Kontrola a opravy
súborov údajov (číselných a grafických) PSL bola financovaná z iných zdrojov.
Cieľ 3.
Zabezpečila sa komplexná správa a prevádzka IS LH na celej výmere lesov SR. Spracoval sa
elaborát Súhrnné informácie o stave lesov SR so stavom k 31. 12. 2015. Spracovali sa údaje
Lesnej hospodárskej evidencie za rok 2015. Zabezpečil sa prístup do Lesníckeho GIS-u
pre všetkých, vrátane nových zamestnancov špecializovanej štátnej správy. Na základe
žiadostí bol prideľovaný prístup odborným lesným hospodárom (OLH).
Cieľ 4.
Vykonala sa celoplošná aktualizácia údajov hospodársko-úpravníckej typizácie a vrstiev
lesníckej typológie a pedológie na celej výmere, ktorá pôjde v roku 2017 do obnovy PSL
(193,1 tis. ha), pre účely rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov. Terénne
práce boli zamerané predovšetkým na preverenie kategorizácie lesov na základe impulzov
zozbieraných od OLH. Spracovali sa podklady pre vyhotovovateľov PSL, vrátane modelov
hospodárenia a spracovania častí správy o doterajšom hospodárení pre LC spracúvané v roku
2016. Zároveň sa dopĺňali chýbajúce modely pri ukončovaných PSL s obnovou v roku 2015
v schvaľovacom procese a aktualizovali sa aj bezošvé vrstvy lesníckej typológie a pedológie
pre potreby Lesníckeho GIS-u.
7.2 Program/podprogram/prvok: 08V0203 Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy
Národné zdroje
1 150 000,00

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:

Rozpracovať programy starostlivosti o lesy.
Dopracovať programy starostlivosti o lesy,
v predchádzajúcom roku.

Merateľný ukazovateľ:

ktoré

boli

rozpracované

tis. ha

Rozpracovanie PSL na výmere 200,9 tis. ha a dokončenie PSL na výmere 176,7 tis. ha

Typ

Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

tis. ha

Rok

Báza rok

Hodnota

Báza
1.
2.
1.
2.

Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2016

200,9
176,7
200,9
178,0

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
Stanovené ciele boli prekročené.
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Plánované výmery boli prekročené z dôvodu upresnenia výmer pri schvaľovaní PSL orgánmi
štátnej správy LH a spresnením výmer pri vydaní rozhodnutí o schválení PSL.
Úloha bola splnená a zabezpečilo sa plnenie § 38 ods.2 písm. d), § 40 ods.4, § 41 ods.2
zákona č. 326/2005 Z. z.
1. Zabezpečilo sa odovzdanie Správy o doterajšom hospodárení na 36 LC príslušným
orgánom štátnej správy (rozpracované LC); 1. etapa podľa zmluvy o dielo na vyhotovenie
PSL platných od roku 2017. Zabezpečilo sa odovzdanie návrhu PSL v roku 2016
príslušným orgánom štátnej správy (s platnosťou od 01. 01. 2017) na 36 LC v termíne
do 15. 12. 2016 a úhrada nákladov na vyhotovenie PSL pre vyhotovovateľov PSL.
2. Finančné prostriedky alokované na dopracovanie PSL boli naplánované na výmeru
z rozhodnutí o určení lesných celkov príslušnými orgánmi štátnej správy. Skutočná
výmera dokončených lesných celkov bola upravená podľa právoplatných rozhodnutí
o schválení PSL. Celková výmera LC, na ktorých sa vyhotovovali PSL s platnosťou
k 01. 01. 2016 je 178 011,09 ha, čo je 100,95 % z plánovanej výmery. Nárast o 1 670,86
ha oproti výmerám v zmluvách o dielo je spôsobený zmenami druhov pozemkov v katastri
nehnuteľností. Zabezpečila sa úhrada nákladov na vyhotovenie PSL u LC, pri ktorých bola
ukončená 5. etapa.
7.3 Program/podprogram/prvok: 08V0301 Výskum na podporu trvalo udržateľného
lesného hospodárstva
Národné zdroje
323 535,00

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

Funkčne integrované lesné hospodárstvo zabezpečujúce ekologickú stabilitu
krajiny a posilňujúce hospodársky a sociálny rozvoj regiónov a vidieka.
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 návrhy projektov z oblasti, ktorá je
predmetom schváleného výskumného zámeru NLC.
Merateľný ukazovateľ:

počet vytvorených publikácií

Typ
Hodnota
ukazovateľa

Báza
rok

Merná
jednotka

Rok
Hodnota

Báza
Výstup
počet publikovaných
realizačných
výstupov/odborných
prác

ks
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2016

1.
2.

Plánovaná
hodnota

23
3

1.
2.

Skutočná
hodnota

64
31
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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 Národnom lesníckom centre –
Lesníckom výskumnom ústave Zvolen. Stanovené ciele pre rok 2016 boli splnené. Plánovaný
počet publikovaných článkov bol prekročený. Do termínu odpočtu je zaevidovaná publikačná
činnosť v nasledovnej štruktúre: ADC Vedecké práce zahraničné v karentoch (1), ADN
Vedecké práce domáce WOS, SCOPUS (1), BAB Odborné knižné práce domáce (1), BDE
Odborné príspevky zahraničné (2), BDF Odborné príspevky domáce (42),
GII Rôzne (17).
Plánovaná hodnota počtu podaných projektov (3) bola prekročená 10-násobne (31 projektov).
Návrhy projektov boli predložené do Agentúry na podporu výskumu a vývoja (18 projektov),
do Výskumnej agentúry (4 projekty vo výzve na podporu priemyselných výskumno –
vývojových centier a 3 projekty na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja
v oblastiach špecializácie RIS3 SK). Ďalej to boli medzinárodné projekty predložené
v schéme HORIZON 2020 (1projekt), Interreg V SK-HU (1 projekt), Interreg V SK-CZ
(1 projekt), Interreg Central Europe (1 projekt), FP7 ERA-NET Sumforest (1 projekt) a
European Space Agency (1 projekt).
7.4 Program/podprogram/prvok: 08V0302 Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo
Zdroj financovania:
Výška upraveného rozpočtu (v €):
Zámer:

Národné zdroje
919 040,00

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 monitorovacích plôch na sledovanie zdravotného stavu
lesov.
Merateľný ukazovateľ:
1.
Počet subjektov
2.
Počet subjektov
3.
Počet posúdených plôch
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Typ

Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

Počet

Báza rok
Báza
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Rok
Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2016
80
40
116
165
125
116

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 dodržovania 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 125
udalostí (prekročenie o 85 akcií). Prehľad expertíznych aktivít zabezpečovaných LOS v roku
2016:
- k 5. stupňu ochrany - NPR a PR: 36,
- škodlivé činitele - poradenstvo v lese a lesných škôlkach: 20,
- monitorovanie kalamitných a inváznych škodlivých činiteľov na Slovensku: 32,
- stanoviská: k pesticídom, skúšaniu prípravkov na ochranu lesa: 2; Iné: 35.
Cieľ 3.
Plánovaný ukazovateľ bol splnený. V roku 2016 sa vykonalo zisťovanie stavu lesa spolu
na 116 plochách, a to na 111 trvalých monitorovacích plochách I. úrovne a 5 monitorovacích
plochách II. úrovne (tzv. intenzívneho monitoringu) vrátane meraní, odberu, analýz
a hodnotení vzoriek rôznych zložiek lesných ekosystémov z plôch intenzívneho monitoringu.
Činnosť prebiehala v súlade s cieľmi a metódami dlhodobého európskeho programu
monitorovania lesov.
7.5

Program/podprogram/prvok: 0900102 Vzdelávanie - NLC

Zdroj financovania:
Výška upraveného rozpočtu (v €):

Národné zdroje
12 712,-

Zámer:

Zabezpečiť odbornú pomoc pre trvalo udržateľné lesné hospodárstvo

Cieľ:

V roku 2016 zrealizovať overovanie odborných vedomostí a preškolení v zmysle
platnej legislatívy v oblasti lesného hospodárstva, vrátane aktualizácie zoznamov
držiteľov príslušných osvedčení
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Merateľný ukazovateľ:

Typ

Počet zrealizovaných aktivít
Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa

Báza rok

Hodnota

2016

Báza
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

1.
Výstup

Rok

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:
- V termíne 13. - 16. 06. 2016 sa uskutočnili skúšky uchádzačov o získanie odbornej
spôsobilosti lesného hospodára (OLH).
- V termíne 27. - 29. 06. 2016 sa uskutočnili skúšky uchádzačov o získanie odbornej
spôsobilosti pre prácu s lesným reprodukčným materiálom (LRM).
- V termíne 26. 10. 2016 boli organizačne a technicky zabezpečené skúšky na získanie
odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy.
Zabezpečilo sa 12 školiacich podujatí pre držiteľov osvedčení odbornej spôsobilosti:
- V 9 termínoch sa v priebehu roka 2016 uskutočnilo školenie držiteľov osvedčenia OLH.
- V 3 termínoch sa v priebehu roka 2016 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
58 643,-

Participácia na budovaní metainformačného systému rezortu pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka súvisiaca s napĺňaním povinností plynúcich zo zákona
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 176,7 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.
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Merateľný ukazovateľ:

Typ

tis. ha
Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

Výstup

Rok

Báza rok
Báza
1.
2.
1.
2.

Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2016
176,7
2 014,2
178,0
2 014,7

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
Cieľ 1.
Vrstva spevnených lesných ciest sa fotogrametricky aktualizovala, previedla sa kontrola
a oprava topológie vrstvy v celom rozsahu územia obnovy PSL RZP 2017.
Vrstva vodných tokov a vodných plôch sa fotogrametricky aktualizovala, previedla sa
kontrola a oprava topológie vrstvy v celom rozsahu územia obnovy PSL RZP 2017.
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 2018.
Cieľ 2.
Aktualizovali sa metaúdaje pre vytvorené údajové sady a série údajových sád podľa zadanej
špecifikácie, ktoré vytvára a spravuje NLC v metainformačnom systéme (MIS) MPRV SR.
Vytvorili sa vrstvy ortofotomozaiok z leteckých snímok použitých pri obnove PSL
resp. lesných hospodárskych plánov pre RZP 2017 v celom rozsahu územia obnovy PSL
RZP 2017.
Vytvorili sa vrstvy WMTS ortofotomozaiok z leteckých snímok použitých pri obnove PSL
resp. lesných hospodárskych plánov pre RZP 2017.
Vypracovala sa analýza, návrh a rozpracovanie riešenia pre automatický export údajov
fotogrametrického snímkovania a leteckého laserového skenovania pre potreby MPRV SR
a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
7.7

Program/podprogram/prvok: 0900501 Štatistické zisťovanie

Zdroj financovania:
Výška upraveného rozpočtu (v €):

Národné zdroje
37 504,-

Zámer:

Dostupné štatistické údaje pre riadenie a posudzovanie sociálno-ekonomického
vývoja, formulovanie a hodnotenie politík na národnej a EÚ úrovni.
Správa informačného systému rezortnej štatistiky, zákon č. 540/2001 o štátnej
štatistike v znení neskorších predpisov.

Cieľ:

V rámci rezortnej štatistiky za lesné hospodárstvo, poľovníctvo a spracovanie
dreva zabezpečiť zber, spracovanie a výstupné zostavy výsledkov rezortných
štatistických zisťovaní za účelom vypracovania podkladov do Správy o lesnom
hospodárstve v SR, Štatistickej ročenky ŠÚ SR a Súhrnného lesníckeho účtu.

Merateľný ukazovateľ:

výstup
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Typ

Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

Výstup

Rok

Báza rok
Báza
1.
1.

Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2016
áno
áno

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
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.
V oblasti poľovníctva sa zabezpečila 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 2016
NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM – LESNÍCKY VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVOLEN
V zmysle materiálu MPRV SR Nový model vedy a výskumu v rezorte MPRV SR ústav
realizoval pri získavaní zdrojov stratégiu finančnej diverzifikácie príjmov. Financovanie
zo zdrojov MPRV SR tvorilo 26,40 % rozpočtu ústavu. Najviac (31,50 %) zdrojov si ústav
zabezpečil formou projektového financovania z národných agentúr APVV. Až 8,85 % zdrojov
ústav získal z projektov financovaných zahraničnými agentúrami v rámci Horizont 2020,
ERDF fondov cezhraničnej spolupráce a LIFE+. Významná (10,76 %) bola aj podpora
od podniku Lesy SR š.p. na NIML. 19,60 % tvorili príjmy za odbornú činnosť spravidla
realizovanú formou zmlúv o dielo a objednávok s domácimi obchodnými partnermi.
V oblasti ekonomického riadenia bolo prijatých viacero opatrení smerujúcich k zvýšeniu
finančnej disciplíny, zefektívneniu finančného manažmentu, maximalizácii využitia
disponibilných zdrojov a eliminácii vzniku neoprávnených nákladov (pravidelné sledovanie
a vyhodnocovanie vývoja a štruktúry výdavkov podľa projektov, pracovné stretnutia vedenia
so zodpovednými riešiteľmi projektov). Významnú úlohu pri dosiahnutí vyrovnaného
hospodárskeho výsledku NLC – LVÚ Zvolen má profesionalizácia projektového manažmentu
prostredníctvom oddelenia implementácie projektov.
Rok 2016 bol tretím rokom v novom programovacom období 2014 - 2020. V rámci OP
Výskum a inovácie boli otvorené prvé dve výzvy pre podávanie projektov. Ústav podal ako
partner 4 projekty do výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier
v oblastiach špecializácie RIS3 SK (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02) a 2 projekty
Dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska
dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03).
Úspešné projekty priaznivo ovplyvnia činnosť ústavu od roku 2017.
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Snahou ústavu bolo získať potrebné zdroje aj podaním návrhov projektov do Verejnej
výzvy APVV 2016, v rámci ktorej sme podali 19 projektov (uzávierka 15. 11. 2016).
Výsledky hodnotenia očakávame v druhom štvrťroku 2017.
Ústav sa naďalej orientoval aj na výzvy v Európskom výskumnom priestore,
na výskumný program EÚ Horizont 2020, Interreg Central Europe, Európska vesmírna
agentúra, do ktorých podal v spolupráci so zahraničnými partnermi 7 projektov.
Zvýšené úsilie sa venovalo 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,
- pracovnými aktivitami 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 Zvolen ako partner spolupracoval pri rozpracovaní projektových
zámerov dvoch národných projektov.
Mimoriadne významnou úlohou v rokoch 2015 - 2016 s celoslovenským a európskym
významom bola realizácia a ukončenie 2. cyklu Národnej inventarizácia lesov Slovenska.
Terénne práce na tejto úlohe boli úspešne ukončené.
V roku 2016 sa pracovníci ústavu zúčastnili konferencií usporiadaných medzinárodnými
organizáciami ako Európsky lesnícky inštitút (EFI) vo Viedni, pracovných stretnutí poradnej
skupiny Forestry technology Platform v Bruseli, COST, Európskej asociácie laboratórií
diaľkového prieskumu Zeme (EARSeL) v Krakove a ďalších akcií, kde prezentovali nielen
výsledky výskumu, ale aj potenciál NLC pri tvorbe konzorcií do výziev programu
HORIZONT 2020, Interreg a ďalších. Pokračovali aktivity v dlhodobom medzinárodnom
programe ICP Forests.
Významne sa rozvinula spolupráca s Českou zemědelskou univerzitou Praha pri vydávaní
a spoločnom financovaní Lesníckeho Časopisu – Forestry Journal. Výsledkom spolupráce je
kvalitatívny posun časopisu dokumentovaný zvyšujúcim sa rankingom v rámci databázy
SCOPUS.
Dosiahnuté výsledky v roku 2016 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 zatiaľ nevyhodnotené nové výzvy v rámci OP VaI môže byť problematické zabezpečenie
finančných prostriedkov na nadchádzajúci rok 2017. Z charakteru financovania vyplývajú aj
ďalšie riziká a ohrozenia, ktoré možno zhrnúť nasledovne:
- 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;
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- 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.
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 38 vzdelávacích aktivít.
V priebehu roka 2016 prebiehala realizácia medzinárodného vzdelávacieho projektu
financovaného z programu Celoživotného vzdelávania – projektu VET-SAFETY,
zameraného na európsku certifikáciu a štandardy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
s motorovou pílou.
V rámci úlohy riešenej na základe kontraktu so zriaďovateľom, vydal ústav
polytematickú odbornú publikáciu s názvom Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov,
ktorej elektronická verzia je širokej lesníckej verejnosti voľne prístupná na stránke
www.forestportal.sk.
V roku 2016 pokračovala realizácia projektu programu Erazmus+ s názvom TOOLS
FOR SKILLS – TEACHER TRAINING. Bol vytvorený manuál pre učiteľov k učebným
modulom na získanie odborných a jazykových zručností operátorov lesníckych strojov.
V apríli sa uskutočnilo projektové stretnutie v Nemecku, na ktorom boli zhodnotené
doterajšie projektové aktivity a pripravený harmonogram ďalších aktivít.
Ústav v spolupráci s ôsmimi partnermi (SK,UA,NO) pokračoval v implementácii
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. V rámci realizácie projektu bol vytvorený
SK - UA cezhraničný klaster, bola pripravená a realizovaná nová vzdelávacia aktivita Lesný
sprievodca, akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Uskutočnili sa
viaceré spoločné cezhraničné aktivity ako Medzinárodný detský lesný tábor, študijné cesty
v Nórsku a Ukrajine a kurz Lesný sprievodca pre slovenských a ukrajinských účastníkov.
Komerčné činnosti v rámci ďalšieho vzdelávania a poradenstva boli zamerané
na pracovníkov lesníckej prevádzky. Vzdelávacie aktivity sa tematicky sústredili hlavne na
sortimentáciu drevnej suroviny, rastlinolekársku starostlivosť, ochranu lesa a odborné
jazykové vzdelávanie.
V oblasti práce s verejnosťou ústav zabezpečil koordináciu jubilejného 10. ročníka
Lesníckych dní s mottom: Zelená dekáda – Rastieme ďalej! Ústav bol hlavným iniciátorom
myšlienky Zvolen – mesto lesníctva, ktorej cieľom je prezentácia mesta Zvolen ako sídla
najvýznamnejších lesníckych inštitúcií. Iniciatíva vyvrcholila 18. 04. 2016 podpísaním
Memoranda o spolupráci pri propagácii mesta Zvolen ako mesta lesníctva.
Ústav pokračoval v koordinácii a propagácii činností lesnej pedagogiky na Slovensku
prostredníctvom web stránky lesnapedagogika.sk a profilu na sociálnej sieti
facebook.com/lesnapedagogika. Ústav zabezpečoval konzultačnú a poradenskú činnosť
v rámci lesnej pedagogiky. Boli vydané dva informačné listy (newslettere) o lesnej
pedagogike a uskutočnilo sa 11. pracovné stretnutie lesných pedagógov na Slovensku.
Úspešne pokračovali už šiestym ročníkom projekty Detská lesnícka univerzita, a Les ukrytý
v knihe.
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V súlade s uzavretými zmluvami o dielo v oblasti komerčných aktivít
pre obhospodarovateľov a vlastníkov lesa, ktoré sa týkajú podpory lesníctva z PRV SR
2014 – 2020, NLC - ÚLPV Zvolen vypracoval 2 priebežné a 18 záverečných žiadostí
pre projekty schválené v rámci I. výzvy pre Podopatrenie 4.3.
NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM – ÚSTAV LESNÝCH ZDROJOV A INFORMATIKY ZVOLEN
Lesnícka informatika monitoruje a optimalizuje informačné toky, spracúva
a vyhodnocuje informácie v procesoch zisťovania stavu lesov, hospodársko-úpravníckeho
plánovania a hospodárenia v lesoch SR. Vychádza z informačných potrieb odvetvia 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 priestorových 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 informačnokomunikačných 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. Dlhodobým 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 aj po ukončení aktivít projektu Monitoring
a výskum lesných ekosystémov, ktorý bol financovaný zo zdrojov Švajčiarskeho finančného
mechanizmu.
Strategickým cieľom a smerovaním ústavu je dobudovanie dlhodobého excelentného
výskumného, vývojového a inovačného ekosystému v oblasti geopriestorových informačnokomunikačných technológií so silným prepojením na praktické využitie, primárne pri
vyhotovovaní PSL. Za účelom naplnenie uvedeného cieľa ústav podal v rámci výzvy OPVaIVA/DP/2016/1.2.1-03 spolu s partnermi projekt Centrum výskumu a vývoja geopriestorových
informačno-komunikačných technológií. Hlavným zámerom projektu je koordinovaný systém
získavania, spracovávania a využívania hromadných dát získaných z leteckých meračských
snímok, historických aj aktuálnych ortofotosnímok a digitálneho laserového skenovania
územia, vrátane zavedenia nových prístupov v oblasti pozemného alebo diaľkového
prieskumu Zeme a v oblasti hyperspektrálneho snímkovania. Výstupy systému budú
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vychádzať z aktuálnych a predikčných požiadaviek kladených na tvorbu moderných
digitálnych mapových produktov a kreovania nástrojov pre zabezpečenie spracovania
priestorových údajov podľa zadefinovaných funkčných, kvalitatívnych a kvantitatívnych
požiadaviek PSL, ale aj potenciálnych odberateľov výstupov projektu, odberateľmi verejnej,
štátnej správy. Funkčný systém, ktorý vzíde na základe kombinácie nadobudnutej
infraštruktúry sa bude vyznačovať prvkami optimalizácie procesov získavanie dát,
zjednocovania dátových procesov a zvyšovania informačnej hodnoty zozbieraných dát.
NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM – ÚSTAV PRE HOSPODÁRSKU ÚPRAVU LESOV ZVOLEN
NLC – ÚHÚL Zvolen 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.
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 internetovej
stránky NLC a Forestportálu.
Činnosť 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.
-

-

NLC – ÚHÚL Zvolen plní naďalej prioritné úlohy vyplývajúce 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.

9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM – LESNÍCKY VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVOLEN
V rámci kontraktu so zriaďovateľom MPRV SR ústav zabezpečoval riešenie 14 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
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na viacerých pracovných stretnutiach a seminároch venovaných rastúcim škodám zverou
na lesných porastoch a poľnohospodárskych kultúrach. Ústav pripravil viacero podkladov
pre MPRV SR a MŽP SR napr. k stratégii využitia biomasy a napĺňaniu opatrení a úloh
národného programu využitia potenciálu dreva.
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 2016 (26. ročník),
Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2016 (4. ročník) a Aktuálne otázky ekonomiky
a politiky lesného hospodárstva SR (16. ročník). K ďalším podujatiam patrili biznis samit
projektu Centra excelentnosti LignoSilva, workshop organizovaný v rámci sieťovej skupiny
South Central and Eastern European Regional Information Network (SCERIN) vo Zvolene,
kde sa okrem zasadnutia členov zorganizoval Trans-Atlantic Training (TAT2016), semináre
a workshopy organizované v rámci projektov APVV (napr. APVV- 15-0715 IMPEVALES).
V spolupráci s VÚLHM bol v ČR zorganizovaný seminár Zdravotný stav a produkcia lesa
v dynamike zmien antropogénnych a prírodných podmienok – výsledky monitoringu
a aplikovaného výskumu a Trojkráľové stretnutie LOS.
Otvorilo sa trojročné riešenie projektu Výskum a vývoj pre inovácie a podporu
konkurencieschopnosti lesníckeho sektora (VIPLES) v gescii MPRV SR. Na základe
komunikácie so užívateľmi a lesníckej praxe a záverov kontrolného dňa sa riešenie projektu
sústreďuje na vypracovanie nasledovných realizačných výstupov:
- Komplexné hodnotenie potenciálu drevnej biomasy na energetické využitie
v podmienkach SR s rámcovým návrhom optimalizačných postupov.
- Metódy a postupy intenzifikácie produkcie dreva v porastoch rýchlorastúcich drevín.
- Návrh inovatívnej metodiky ťažbovej úpravy prírode blízkych lesov.
- Koncepcia riešenia konfliktov pri využívaní produkcie lesov v chránených územiach.
- Návrh systému limitov pre udržateľné využívanie dendromasy s ohľadom na stav lesných
pôd.
- Identifikácia hlavných (a potenciálnych) inváznych organizmov v lesoch Slovenska
a návrh opatrení integrovanej ochrany.
- On-line mapová služba mapujúca výskyt domácich kalamitných organizmov a usídlených
inváznych organizmov v lesoch Slovenska.
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; MONDI SCP a. s.; 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.
Významnými užívateľmi výstupov NLC – LVÚ Zvolen sú aj subjekty mimo rezortu
lesného hospodárstva, najmä v oblasti životného prostredia. NLC - LVÚ Zvolen sa podieľa
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na plnení úloh a záväzkov Slovenskej republiky, vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov
o životnom prostredí (UNFCCC, CBD, CLRTAP a pod.). Týchto aspektov sa týkajú najmä
úlohy ako Bilancie skleníkových plynov v sektore LULUCF, Čiastkový monitorovací systém
Lesy alebo projekty v rámci LIFE programu.
NÁRODNÉ
ZVOLEN

LESNÍCKE CENTRUM

– ÚSTAV

LESNÍCKEHO PORADENSTVA A VZDELÁVANIA

NLC – ÚLPV Zvolen v rámci svojej činnosti zabezpečovalo predovšetkým úlohy
pre MPRV SR – Sekciu LHSD a Sekciu rozvoja vidieka.
Pozornosť v oblasti vzdelávania bola zameraná hlavne na odbornú prípravu ku skúškam
a preškoleniam odborných lesných hospodárov. Na základe poverenia MPRV SR sa vykonalo
overovanie odborných vedomostí v oblasti osobitnej spôsobilosti LH:
 odborný lesný hospodár,
 spôsobilosť pre prácu s lesným reprodukčným materiálom,
 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 dlhodobo patria: LESY SR, š. p.,
VLM Pliešovce š. p. a PRO POPULO Poprad, s. r. o. Vzdelávacie aktivity sa tematicky
sústredili hlavne na ochranu lesa, rastlinolekársku starostlivosť, sortimentáciu drevnej
suroviny, poľovníctvo a odborné jazykové vzdelávanie.
Pre vybraných zástupcov slovenských obhospodarovateľov a vlastníkov lesov
(50 účastníkov) zorganizoval ústav v spolupráci s Agentúrou pre rozvoj vidieka taktiež
trojdňovú študijnú cestu do Maďarska. Hlavným účelom a prínosom zrealizovanej študijnej
cesty bolo inšpirovať jej účastníkov prostredníctvom príkladov dobrej praxe diverzifikácie
lesníckych a nelesníckych činností v Maďarsku a zároveň poukázať na možnosti podpory
diverzifikácie lesníckej výroby prostredníctvom fondov EÚ s dôrazom na PRV SR
2014 – 2020 prípadne aj Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovenská republika
2014 - 2020.
V oblasti práce s verejnosťou a lesnej pedagogiky ústav koordinoval prípravu
a realizáciu podujatí, jubilejného 10. ročníka Lesníckych dní s mottom: Zelená dekáda –
Rastieme ďalej! Hlavné podujatia sa uskutočnili vo Zvolene, Kežmarku, Bratislave,
Košiciach, Vydrovskej doline a vybrané sprievodné podujatia v ďalších mestách a obciach
(Banská Bystrica, Revúca, Humenné, Svätý Anton). Do prípravy a realizácie podujatí sa
zapojilo 6 hlavných partnerov a 42 ostatných partnerov, pričom návštevnosť všetkých
podujatí bola približne 10 000 návštevníkov.
V úzkej spolupráci s Mestom Zvolen ústav inicioval myšlienku udelenia Zvolenu
prívlastok - mesto lesníctva. Prijaté Memorandum o spolupráci pri propagácii mesta Zvolen
ako mesta lesníctva podpísalo spolu s mestom Zvolen 11 lesníckych inštitúcií sídliacich
v meste (EuroForest, s. r. o., LESY SR, š. p., Lesný podnik mesta Zvolen, s. r. o., Národné
lesnícke centrum, PEFC Slovensko, Slovenská lesnícka komora, Technická univerzita vo
Zvolene, Lesnícka fakulta TU vo Zvolene, Ústav ekológie lesa SAV, Združenie obecných
lesov SR, Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov BB kraja).
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Ústav partnersky spolupracoval aj s Mestom Nová Baňa pri budovaní nového náučného
chodníka Zbojnícke studničky, ktorý bol slávnostne otvorený 09. 11. 2016.
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 LHSD MPRV SR, OÚ, ŠÚ SR, PPA, TOPÚ, GKÚ, ŠOP SR, SAV,
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
Hlavná činnosť NLC – ÚHÚL Zvolen je dlhodobo orientovaná na tému udržateľného
obhospodarovania lesov Slovenska.
NLC – ÚHÚL Zvolen realizoval plánované a operatívne úlohy zadané MPRV SR
s hlavným zreteľom na zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo zákona o lesoch, týkajúcich sa
najmä 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 hospodárskej úpravy lesov a vo všeobecnosti v oblasti odbornej
podpory udržateľného obhospodarovania lesov.
NLC – ÚHÚL Zvolen v súvislosti so zabezpečovaním verejného obstarávania, kontroly
a preberania prác pri vyhotovovaní PSL externými subjektmi, spolupracoval
s vyhotovovateľmi PSL, obhospodarovateľmi lesov, odbornými lesnými hospodármi,
odbornými organizáciami, s orgánmi ŠS.
Aktívna bola účasť na konaniach súvisiacich s vyhotovovaním PSL (prerokovanie Správ
o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie PSL pre LC, 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
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osoby a stanoviská pre právnické a fyzické osoby. Pre právnické osoby bolo vypracovaných
57 výstupov (znalecké posudky, plán technických a biologických rekultivácie a zámery
využitia lesných pozemkov), pre fyzické osoby bolo vypracovaných 7 znaleckých posudkov.
Na základe poverenia Ministerstva spravodlivosti SR v roku 2016 organizoval odborné
skúšky znalcov v odbore Lesníctvo a v spolupráci so znaleckým ústavom SPÚ Nitra aj
v odbore Ochrana životného prostredia.
Hlavnými skupinami užívateľov výstupov činnosti NLC – ÚHÚL Zvolen sú MPRV SR,
orgány štátnej správy, vlastníci a obhospodarovatelia lesov, štátne hospodárske organizácie (Lesy
SR, š. p., Vojenské lesy a majetky SR, š. p., atď.), odborné organizácie (ŠOP SR),
vyhotovovatelia PSL, odborne spôsobilé osoby v odbore lesníctvo a životné prostredie, vedeckí
pracovníci, študenti, odborná i laická verejnosť.
Dlhodobou snahou NLC – ÚHÚL Zvolen je udržať kvalitu výstupov organizácie v oblasti
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10. PRÍLOHY
Organizačná štruktúra Národného lesníckeho centra k 31. 12. 2016
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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