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POUŽITÉ SKRATKY
AP NPVPD SR
APVV
CBD
ČMS
DMR
DMT
DPZ
EFI
EHK OSN = ECE
ERDF fond
ES
EÚ
EUTR

FAO
FCN
FLEGT

FTP
GHG
GIS
GKÚ
HSLT
HÚL
IB
ICP Forests
IEEAF
ILO
IP
IPCC
IS LH
IS RŠ
ISTA
IUFRO
KZSL
LC
LDM
LGIS
LHE

- Akčný plán Národného programu využitia potenciálu dreva
Slovenskej republiky
- Agentúra na podporu výskumu a vývoja
- Konvencia o biologickej diverzite
- Čiastkový monitorovací systém
- digitálny model reliéfu
- digitálny model terénu
- diaľkový prieskum Zeme
- Európsky lesnícky inštitút,
- Európska hospodárska komisia Spojených národov
- Európsky fond regionálneho rozvoja
- ekosystémové služby
- Európska únia
- NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
(EÚ) č. 995/2010. z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú
povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo
a výrobky z dreva.
- Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených
národov
- Forest Communication Network
- Nariadenie rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005
o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do
Európskeho spoločenstva
- The Forest-based Sector Technology Platform - Lesnícka
technologická platforma
- emisie skleníkových plynov
- geografické informačné systémy
- Geodetický a kartografický ústav Bratislava
- hospodársky súbor lesných typov
- hospodárska úprava lesa
- Informačná banka
- International Co-operative Programme on Assessment and
Monitoring of Air Pollution Effects on Forests
- Systém integrovaných environmentálnych a ekonomických
účtov pre lesy
- Medzinárodná organizácia práce
- inovačné priority
- Medzivládny panel o zmene klímy
- Informačný systém lesného hospodárstva
- informačný systém rezortnej štatistiky
- Medzinárodná asociácia pre testovanie osív - International
Seed Testing Association
- Medzinárodná únia lesných výskumných organizácií
- komplexné zisťovanie stavu lesa
- lesný celok
- lesnícka digitálna mapa
- lesnícky geografický informačný systém
- lesnícka hospodárska evidencia
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LIDAR
LMS
LOS
LRM
LULUCF
MH SR
MO SR
MPRV SR
MS SR
MSP
MŠVVŠ SR
NIML
NIPI
NLC – LVÚ Zvolen
NLC – ÚHÚL Zvolen
NLC – ÚLPV Zvolen
NLC – ÚLZI Zvolen
NLC
NP
NPPC VÚPOP
OECD
OLH
OP VaI
OÚ OOP
OÚ
PAL
PPLDS
PRV SR 2014 – 2020
PSL
RIS3 SK
RPI
RZP
Sekcia LHSD MPRV SR
SGI KN
SR
STN
TŠMD LH
TUOL
UA
UNFF
zákon o lesoch
ZB GIS

- Light Detection And Ranging
- letecké meračské snímkovanie
- Lesnícka ochranárska služba
- lesný reprodukčný materiál
- Využívanie krajiny a zmeny vo využívaní krajiny a lesníctvo
- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky
- Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
- malé a stredné podniky
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky
- Národná inventarizácia a monitoring lesov
- národná infraštruktúra pre priestorové informácie
- Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen
- Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu
lesov
- Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva
a vzdelávania Zvolen
- Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov
a informatiky Zvolen
- Národné lesnícke centrum
- národný projekt
- Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
- Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
- odborný lesný hospodár
- Operačný program výskum a inovácie
- Okresný úrad, odbor opravných prostriedkov
- okresný úrad
- permanentná aktualizácia lesov
- prieskum a plán lesnej dopravnej siete
- Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020
- program starostlivosti o lesy
- Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu
Slovenskej republiky
- Register priestorových informácií
- rok začiatku platnosti
- Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
- súbor geodetických údajov katastra nehnuteľností
- Slovenská republika
- Slovenská technická norma
- tematické štátne mapové dielo s obsahom lesného
hospodárstva
- trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov
- Ukrajina
- Fórum Spojených národov o lesoch
- zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
- základná báza údajov pre geografický informačný systém
4

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2017

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 NLC:
Ing. Ľubomír Veselý
Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.

námestník generálneho riaditeľa pre služby a logistiku
námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku

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. Marián Slamka, PhD.
Ing. Peter Hrbáľ
Ing. Ján Poláčik
Ing. Milan Machanský, PhD.

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 NLC,
podľa ktorej zabezpečuje úlohy rezortu najmä v oblastiach lesníckeho výskumu a vývoja,
vzdelávania a práce s verejnosťou, verejného obstarávania PSL, odbornej pomoci, správy
a poskytovania údajov a informácií o lesoch, prípravy podkladov pre PSL 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 NLC - LVÚ Zvolen je rozvíjať lesnícky výskum v SR so zameraním na
aplikovaný výskum v oblasti pestovania, ochrany, ekológie a manažmentu lesa, lesníckej
ekonomiky a politiky. V súlade so strategickým zámerom ústav postupne rozširuje zameranie
výskumu na oblasť energetického využitia drevnej biomasy, biotechnológií a inteligentných
technológií spracovania dreva. Ústav tak reaguje na prebiehajúce štrukturálne zmeny
lesnícko-drevárskeho sektoru v európskom priestore smerom k bioekonomike.
Smerovanie NLC - LVÚ Zvolen vychádza z aktuálnych koncepčných a strategických
materiálov prijatých Vládou SR a MPRV SR. Sú to najmä Národný lesnícky program SR
a jeho akčný plán a Národný program využitia potenciálu dreva SR a jeho akčný plán.
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Činnosť ústavu významne ovplyvňujú koncepčné materiály MŠVVŠ SR, a to najmä
materiál „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácii pre inteligentnú
špecializáciu SR“. V roku 2017 sa ústav významne podieľal na vypracovaní implementačného
plánu uvedenej stratégie. Intenzívnou komunikáciou a argumentáciou prispel k vzniku
domény Zdravé potraviny a životné prostredie ako jednej z piatich prioritných oblastí
špecializácie SR. V rámci domény sú lesníctvo a ťažba dreva ako aj nadväzujúce
spracovateľské odvetvia definované ako prioritné oblasti inteligentnej špecializácie.
V rámci rozpracovania priorít pre implementáciu RIS3 SK pre roky 2014 - 2020 ústav
ako partner Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra spolupracoval
na vypracovaní aktualizovaného zámeru národného projektu Ekonomicky efektívne
a environmentálne akceptovateľné pôdohospodárstvo (SLOV-AG).
V rámci európskej výzvy HORIZONT 2020 Widespread - Teaming ústav získal v roku
2016 certifikát „Seal of excellence“ za projekt vybudovania Centra excelentnosti lesníckodrevárskeho komplexu LignoSilva. Dlhodobým zámerom ústavu je postupné napĺňanie
zámerov centra excelentnosti definovaných v jeho biznis pláne.
Európa vo svojej Stratégii 2020 stavia na prepojení priemyslu a výskumu. Pilierom nášho
OP VaI je podpora 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. Tento zámer ústav realizuje
prostredníctvom partnerstiev v projektoch výziev OP VaI v gescii MH SR orientovaných
na podporu podnikateľského sektora. Posilnenie spolupráce sa predpokladá aj vstupom NLC
do Slovenskej a obchodnej a priemyselnej komory. Dlhodobým cieľom je aj posilnenie
postavenie výskumu aj v PRV 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, ktorý bol uzavretý s MPRV SR. Okrem toho sa ústav bude orientovať na získanie
projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a výziev APVV. Podporí účasť zamestnancov
v programe EÚ pre výskum HORIZONT 2020, vo výzvach INTERREG, Nórsky
mechanizmus, program LIFE+, program COST a ďalších schémach medzinárodnej
spolupráce.
Slovenské predsedníctvo pan-európskemu procesu Forest Europe (Európska ministerská
konferencia o ochrane lesov) je pre NLC - LVÚ Zvolen výzvou pre posilnenie svojej pozície
v medzinárodnom priestore, a to v (i) medzinárodných lesníckych inštitúciách a profesijných
združeniach (EFI, IUFRO, FTP); (ii) v štruktúrach EÚ (stále výbory pre lesníctvo), kde
zastupuje SR; (iii) v medzinárodných organizáciách (EHK OSN, FAO, OECD) a ďalších
politických procesoch (UNFF, CBD), kde zastupuje SR alebo zabezpečuje podporné aktivity
pre MPRV SR.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Činnosť 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 o lesoch, vyhlášky MP SR č. 441/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu a o
6
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vydávaní a odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti na
vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu, vyhlášky MP SR č. 451/2006 Z. z. o odbornom
lesnom hospodárovi, vyhlášky MP SR č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli
a pokynov Sekcie LHSD MPRV SR.
V rámci ďalšieho vzdelávania a poradenstva sa činnosť bude zameriavať na úzku
spoluprácu s majiteľmi a obhospodarovateľmi lesov s cieľom vytvoriť a udržiavať funkčný
systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praktickej realizácie pri obhospodarovaní
lesov. Pri týchto aktivitách sa budú využívať vo zvýšenej miere prostriedky určené
na vzdelávanie a poradenstvo v lesnom hospodárstve z PRV SR 2014 - 2020. Rovnako sa
budú využívať ďalšie možnosti získania finančných prostriedkov z medzinárodných
programov (napr. Nórske granty, programy cezhraničnej spolupráce).
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. Rovnaká
pozornosť sa zameria na učiteľov materských a základných škôl s cieľom vytvorenia
programu Učenie o lese pre ich kontinuálne vzdelávanie. 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 podpory lesníctva a rozvoja vidieka
programového obdobia EÚ 2014 - 2020. 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 PRV SR 2014 2020 a programy cezhraničnej spolupráce.
Ústav bude vychádzať pri svojej činnosti zo skúseností zamestnancov ústavu
v medzinárodných združeniach (ECE/FAO/ILO, FCN).
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
NLC – ÚLZI Zvolen zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s vývojom IS LH a správou
IB. V strednodobom výhľade sa organizácia zameriava predovšetkým na vybudovanie
jednotného integrovaného IS LH 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 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 DPZ pre potreby PSL, ako aj iné oblasti nadrezortného charakteru. K dispozícii sú
súčasne farebné a infračervené letecké meračské snímky spolu s údajmi leteckého laserového
7
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skenovania. Kombinácia týchto najmodernejších prvotných údajov leteckého DPZ
a vzájomné prepojenie všetkých rozhodujúcich činností ústavu (DPZ a geoinformatiky)
do zjednoteného systému sa stáva novým impulzom racionalizácie vyhotovenia PSL ako aj
ďalších činností 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 a 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
NLC – ÚHÚL Zvolen plní úlohy poverenej organizácie v oblasti HÚL, podľa § 38
zákona o lesoch, súvisiace s cieľmi TUOL. NLC – ÚHÚL Zvolen zabezpečuje pre
zriaďovateľa predovšetkým rozvoj HÚL, tvorbu metód a postupov jej vykonávania, KZSL 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 KZSL, rámcové zisťovanie a rámcové plánovanie,
tvorbu modelov hospodárenia. Zabezpečuje aj spracovanie komplexných diel v oblasti
lesníckeho typologického a pedologického mapovania.
Metodicky usmerňuje vyhotovovanie PSL na všetkých lesných pozemkoch oprávnenou
odborne spôsobilou osobou pre TUOL.
V oblasti praktickej tvorby PSL NLC – ÚHÚL Zvolen zabezpečuje verejné obstarávanie
na výber vyhotovovateľa, preberanie prác a kontrolu vyhotovovania PSL. V súčasnosti
zabezpečuje aj administráciu platieb poskytovaných na vyhotovenie PSL.
NLC – ÚHÚL Zvolen sa v súčasnosti podieľa na vyhodnocovaní údajov PAL na rôznych
hierarchických úrovniach získaných využitím LHE, prostriedkov DPZ a rastových modelov.
Súčasťou NLC – ÚHÚL Zvolen je organizačná zložka Znalecký ústav. Vykonáva
znaleckú a expertíznu činnosť v znaleckom odbore Lesníctvo. Na základe poverenia MS SR
organizuje odborné skúšky znalcov v odbore Lesníctvo.
Dôležitá je ďalšia 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 2017 kontrakt č. 463/2016-710/MPRV SR
a dodatky č. 1, 2, 3 a 4 k tomuto kontraktu, na základe ktorých bol NLC pridelený príspevok
vo výške 5 556 318,- €. 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 (HÚL), tvorba
metód a postupov jej vykonávania
NLC - ÚHÚL Zvolen
Ing. Milan Machanský, PhD.
Ing. Pavol László
2017
122,87 tis. €
122,87 tis. €
123,76 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 LHSD
MPRV SR.

-

-

V roku 2017 boli v rámci úlohy riešené aktivity:
Aktualizácia pracovných postupov HÚL a príloh pracovných postupov HÚL
zapracovaním zmien vyplývajúcich z noviel zákona o lesoch, 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:
- Analýza príslušnej legislatívy týkajúcej sa HÚL so zapracovaním do pracovných
postupov HÚL.
- Doplnenie kapitol ohľadom PPLDS, ekonomického prieskumu a oceňovania lesa.
- Prílohy pracovných postupov HÚL aktualizované zapracovaním zmien vyplývajúcimi
z noviel zákona o lesoch a zapracovaním platných metodických postupov, usmernení.
Rozpracovanie aktualizácie pracovných postupov HÚL vo vzťahu k plánovaniu
hospodárenia vo výberkových lesoch a trvalo viacetážových porastov (postupy prírode
blízkeho obhospodarovania lesov).
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-

-

-

-

- Rozpracovanie samostatnej kapitoly pracovných postupov HÚL týkajúcej sa trvalo
viacetážových porastov so zapracovaním metodického postupu pre vytváranie trvalo
viacetážových porastov.
Overenie nového systému ťažbovej úpravy lesa na vybranom LC:
- Vyhotovená analýza plánovaných ťažieb 2006 - 2015. Na vybraných desiatich LC, kde
prebiehalo vyhotovenie PSL, bol overený inovatívny spôsob výberu ťažbového
ukazovateľa s cieľom objektivizovať plánovaný objem obnovnej ťažby na LC. Pre
odvodenie optimálnej intenzity obnovnej ťažby boli stanovené kritériá: skutočná
a normálna výmera rubných a budúcich rubných porastov a priemerná obnovná doba
rubných porastov na LC. Boli overené limity ukazovateľov celkovej ťažby na rôznych
hierarchických úrovniach ako podpora pre rozhodovanie pre vyhotovovateľa PSL
a štátnu správu.
Overenie údajov vyhlasovaných LC pre PSL s platnosťou na roky 2019 - 2028 s údajmi
aktualizovaného harmonogramu obnov PSL:
- Na vyhlasovaných LC boli operatívne riešené zistené nezrovnalosti s orgánom štátnej
správy, ktorý vydal rozhodnutie o vyhlásení LC.
Zabezpečenie metodickej a analytickej podpory systému PAL za rok 2016 na účely
vyhotovenia Správy o lesnom hospodárstve SR a Zelenej správy:
- Rozbor, posúdenie o odsúhlasenie údajov a výstupov PAL pre Správu o lesnom
hospodárstve SR za rok 2016. Identifikácia a odstránenie nezrovnalostí.
Metodiky, postupy a usmernenia k problematike HÚL a k vyhotovovaniu PSL 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 usmerňovanie vyhotovovateľov PSL na základe kontrol dodržiavania metód
podrobného zisťovania stavu lesa a podrobného plánovania, resp. z aktuálnych
požiadaviek vyhotovovateľov PSL. Analytická podpora programových riešení
vyhotovovania PSL.
- Aktualizácia zoznamu právnych predpisov súvisiacich s PSL 2017 - príloha vzoru
Správy o hospodárení.
- Zabezpečenie činností súvisiacich s vyhotovením PPLDS ako súčasti PSL:
- metodická a analytická podpora pre vyhotovenie softvéru DOPRAP na záznam
terénneho zisťovania a zhodnotenia stavu lesných ciest pre PPLDS s možnosťou
offline režimu,
- metodická a analytická podpora pre vyhotovenie softvéru PLDSedit – určený pre
editáciu údajov Elaborátu PPLDS ,
- aktualizácia metodického postup PPLDS v súvislosti so skutočnosťami
vzniknutými pri návrhu a odskúšaní softvérov DOPRAP a PLDSedit,
- vyhotovenie usmernení súvisiacich s využitím softvérov DOPRAP a PLDSedit pre
vyhotovovateľov PSL,
- priebežné zabezpečenie usmerňovania vyhotovovateľov v súvislosti s vyhotovením
PPLDS.
- Vyhotovenie podkladov pre úpravu programu LHPTAX pre vyhotovenie PSL v roku
2017 (nové údaje, nové kódy, evidentné chyby, pravdepodobnostné chyby, údaje pre
ekonomický prieskum, údaje pre PPLDS...).
- Vyhotovenie pedo-fytomáp pre LC obnovované v roku 2017 do správ o hospodárení.
- Účasť metodikov HÚL na konaniach protokolov – prerokovaní správ o hospodárení na
vybraných LC.
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-

-

-

- Príprava podkladov pre úpravu (doplnenie) internetovej stránky Forestportál o údaje
a dokumenty súvisiace s vyhotovením PSL v roku 2017.
- Doplnenie údajov (prehľadov) vyhotovovania PSL v roku 2017 na internetovú stránku
NLC Zvolen.
- Priebežné zabezpečenie usmerňovania vyhotovovateľov v súvislosti s vyhotovením
PSL.
- Zabezpečenie metodickej podpory a spolupráce v procese tvorby softvéru na
automatizované vyhotovenie všeobecnej časti PSL.
Odborné služby - trvalo viacetážové porasty:
- posúdenie a selekcia porastov pre PSL obnovované v roku 2017 do správ
o hospodárení,
- zabezpečenie výberu porastov vhodných na spôsob obhospodarovania ako trvalo
viacetážové porasty pre PSL obnovované v roku 2018 do správ o hospodárení,
- posúdenie zoznamu porastov PRO SILVA pre PSL obnovované v roku 2017 pre
vypracovanie modelov hospodárenia,
- posúdenie zoznamu porastov PRO SILVA pre PSL obnovované v roku 2018 pre
vypracovanie modelov hospodárenia.
Aktualizácia harmonogramu obnov PSL odsúhlasených na obdobie rokov 2010 - 2019
zapracovaním zmien zo schválených PSL:
- Aktualizácia harmonogramu obnov PSL o dosiaľ schválené údaje PSL s platnosťou
2017 - 2026.
Kritéria a metodický postup pre plánovanie zakladania a vytvárania energetických
porastov na lesných pozemkoch pri vyhotovení PSL:
- Analýza legislatívy a odbornej literatúry, ktorá sa dotýka problematiky zakladania
a pestovania energetických porastov. Stanovené kritériá na zakladanie energetických
porastov a limity pre rozsah energetických porastov na LC. Navrhnutý systém
modelov hospodárenia – ciele, rámce a zásady hospodárenia pre energetické porasty.
Dopracovanie metodík na vyhotovenie prieskumov podľa § 40 ods. 3 zákona o lesoch:
- Dopracovanie metodických postupov na vyhotovenie PPLDS a ekonomického
prieskumu so zapracovaním pripomienok od vyhotovovateľov PSL.
- Vypracované usmernenia k PPLDS, k ekonomickému prieskumu a oceňovaniu lesov.
- Vypracované vzorové elaboráty k prieskumom.
- Aktuálne metodické postupy a programové riešenia sú zverejnené na stránke
http://www.forestportal.sk/odborna-sekcia/vyhotovovatel-psl.
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 Okresných úradov v sídle kraja odbor
opravných prostriedkov
NLC - ÚHÚL Zvolen
Ing. Ivor Rizman
Ing. Henrich Klescht
2017
298,73 tis. €
298,73 tis. €
300,68 tis. €

Cieľom úlohy v roku 2017 bolo:
Zabezpečenie jednotného vyhotovenia modelov a rámcov hospodárenia v lesných
oblastiach Slovenska.
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-

-

-

-

-

-

-

-

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. 2018.
Zabezpečenie dopracovania chýbajúcich modelov hospodárenia pre PSL s platnosťou od
01. 01. 2017.
Zabezpečenie aktualizácie údajov hospodársko-úpravníckej typizácie pre obnovu PSL
s platnosťou od 01. 01. 2019.
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. 2019.
Aktualizácia a správa jednotnej spojitej vrstvy lesníckej typológie a pedológie.
Hlavné výsledky úlohy:
Aktualizované údaje hospodársko-úpravníckej typizácie pre obnovu PSL v roku 2018,
využijú sa pri tvorbe modelov hospodárenia a obnove PSL.
Doplnenie systému modelov hospodárenia v súvislosti so zmenami po prácach
vyhotovovateľov PSL v roku 2017.
Modely hospodárenia, zásady hospodárenia a výstupy KZSL do správ o doterajšom
hospodárení pre obnovu PSL v roku 2017.
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,
súčasť identifikátorov modelov.
Aktualizované spojité grafické vrstvy lesníckej typológie a pedológie pre využitie v GIS
analýzach, ale aj pre publikáciu na webe.
Posúdenie úplnosti a správnosti návrhov rámcového plánovania spracovaných odborne
spôsobilými osobami mimo NLC v súvislosti s návrhmi trvalo viac etážových porastov,
lesov osobitného určenia ako podklad pre rozhodovanie orgánov štátnej správy pre
zabezpečenie jednotnosti ich vyhotovenia v lesných oblastiach.
Vypracovaný návrh na vytváranie alternatívnych modelov hospodárenia pre vybrané
prevádzkové súbory spĺňajúce kritéria stanovené metodickým postupom pre plánovanie
zakladania a vytvárania energetických porastov na lesných pozemkoch pri vyhotovení
PSL, súčasť spoločného materiálu s odborom HÚL.
Zapracovanie návrhov rámcového plánovania spracovaných odborne spôsobilými
osobami mimo NLC do databázy modelov rámcového plánovania, úprava a doplnenie
databázy modelov.
Analýza a prehodnotenie identifikátorov a obsahu rámcového plánovania a ostatných
údajov KZSL ako modulovej súčasti pripravovaného nového programového riešenia
programu pre vyhotovenie PSL.
Spracovanie štruktúr nových dát a identifikátorov rámcového plánovania, koncepčný
materiál.
Vyhotovenie typologického a pedologického mapovania a výstupov KZSL pre
vyhotovenie PSL platných pre obdobie rokov 2019 - 2028 na LC v bývalom vojenskom
obvode Kežmarok.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:

Vývoj, rozvoj a správa informačného systému lesného
hospodárstva (IS LH) a poskytovanie informácií z IS
LH
NLC - ÚLZI Zvolen
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Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Ing. Ján Poláčik
Ing. Pavol László
2017
429,51 tis. €
429,51 tis. €
430,40 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, podpora rozhodovacej činnosti štátnej správy
a prepojenie IS LH s registrom právnických osôb.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V rámci plnenia cieľa boli vykonané hlavne tieto činnosti:
Aktualizovali sa súbory geopriestorových a alfanumerických dát v dátovom sklade
a vykonala sa harmonizácia priestorových údajov s vytvorením súboru dát za SR so
stavom k 31. 12. 2016.
Prebehol zber, spracovanie, kontrola a oprava súborov dát z ročných evidencií podľa
vyhlášky o LHE za rok 2016:
- ročná evidencia výkonov v lesných porastoch,
- ročná evidencia ochrany lesa a lesotechnických meliorácii.
Spracovali sa dáta PSL do výmenného formátu za 37 LC.
Vypracovali sa Súhrnné informácie o stave lesov so stavom k 31. 12. 2016. Informácie sú
publikované na ForestPortáli – IB.
Priebežne sa kontrolovali, importovali a zefektívňovali údaje a štruktúry v dátovom
sklade.
Priebežne sa podľa požiadaviek vytvárali alebo menili údajové modely v centrálnej
databáze (napr. odborne spôsobilý na prácu s LRM, register obhospodarovateľov,
neurčený obhospodarovateľ, vyhlasovanie LC) a bola poskytovaná analytická a dátová
podpora MPRV SR (napr. príprava vyhlášky č. 226/2017 Z. z.).
Spracovali sa podklady pre vyhotovenie PSL s RZP 2018. Prebehla aktualizácia údajov
z platných PSL prostredníctvom rastových modelov, vytvorili sa súbory aktualizovaných
zápisníkov.
Priebežne sa zabezpečili opravy súborov alfanumerických a geopriestorových dát
v priebehu vyhotovenia PSL za účelom ich súladu so štandardami IS LH. Súbory PSL
a projekty starostlivosti o lesný pozemok s RZP 2017 boli skontrolované.
Priebežne sa vykonávala správa a údržba webovej aplikácie LGIS a údržba príslušných
databáz a dátového skladu.
Priebežne sa upravovali aplikačné softvéry pre vyhotovenie PSL a pre potreby OÚ
(LhpTax, PT, Eko, Dátový portál, IBULH, nový spôsob vyhlasovania LC, aplikácia na
tvorbu všeobecnej časti PSL).
Pre zabezpečenie prepojenia registrov IS LH s registrom právnických osôb Štatistického
úradu vyplývajúceho zo zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb,
podnikateľov a orgánov verejnej moci sa vykonali úpravy aplikácie LGIS a príslušných
databázových tabuliek. Prepojenie sa zrealizovalo v registri poľovníckych organizácií
a registri pozemkových spoločenstiev a beží v testovacom režime.
Pre uľahčenie aplikácie vyhlášky č. 226/2017 Z. z. o poskytovaní podpory v lesnom
hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov sa vytvorila aplikácia
(https://gis.nlcsk.org/prvpes) na overenie oprávnenosti podpory pre OÚ.
Pre zjednotenie databáz poľovníckej štatistiky a registra užívateľov poľovných revírov sa
vykonali úpravy štruktúr a dát v informačnom systéme poľovníctva a údaje boli
navzájom zosúladené.
13

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2017

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

Tvorba a spravovanie tematického štátneho
mapového diela s tematickým obsahom lesného
hospodárstva (TŠMD LH)
NLC - ÚLZI Zvolen
Ing. Konštantín Gaál
Ing. Henrich Klescht
2017
631,31 tis. €
631,31 tis. €
634,66 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:
Spracovali sa geopriestorové mapové podklady ZB GIS a SGI KN ako lokalizačný
a geometrický základ pre tvorbu LDM a TŠMD LH z dostupných externých zdrojov
a informačných systémov.
Vytvorili sa fotogrametrické projekty v rozsahu celého územia obnovy PSL s RZP 2019.
Vykonalo sa zhustenie bodového poľa – na 355 výberoch celkom bolo zameraných 1 781
vlícovacích bodov, z toho 1 489 vlícovacích bodov pre analytickú aerotrianguláciu LMS
a 292 bodov pre georeferencovanie mračna bodov z leteckého laserového skenera.
Zabezpečilo sa pripojenie LDM na vektorový referenčný základ ZB GIS na priľahlých
nelesných pozemkoch.
Vykonalo sa kartografické spracovanie TŠMD LH, vytlačených bolo spolu 1 830 listov,
čo predstavuje výmeru 443 861,75 ha.
Spracovali sa údaje z leteckého laserového skenovania a vytvoril sa DMR a DMT
v rozsahu celého územia PSL s RZP 2018.
Spracovala sa súvislá infračervená ortofomozaika pre každú lokalitu PSL ako podklad pre
vyhodnotenie zdravotného stavu lesných porastov.
Za účelom publikácie a archivácie TŠMD LH pre PSL s RZP 2016 boli vyhotovené
prehľady kladu LMS, vykonala sa archivácia LMS, ktoré sa v zmysle zákona č. 215/1995
Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov následne spolu
s fotogrametrickými projektami a výtlačkami vydaného kartografického diela odovzdali
na GKÚ a do archívu zriadenému MO SR.
Zabezpečila sa tvorba LDM pre PSL s RZP 2018 univerzálnou fotogrametrickou metódou
vyhodnotením viditeľných zmien na lesných pozemkoch a dovyhodnotením na základe
požiadaviek a dodaných podkladov od vyhotovovateľov PSL.
Vykonalo sa porovnanie stykov hraníc medzi jednotlivými vyhotovovateľmi PSL.
Spracovali sa hromadné údaje súboru popisných informácií katastra nehnuteľností
a distribuovali sa spolu s údajmi SGI KN s platnosťou k 31. 12. 2016 pre PSL s RZP
2017 a 01. 01. 2017 pre PSL s RZP 2018 pre vyhotovovateľov, priebežne sa riešili sa
nesúlady medzi súborom popisných a súborom geodetických údajov katastra
nehnuteľností.
Vykonala sa ortorektifikácia LMS zo snímania povrchu územia z roku 2016 pre PSL
s RZP 2018.
Za účelom spracovania ortofotomozaiok sa vykonala úprava jasu a kontrastu
rektifikovaných LMS a ich farebné vyrovnanie v rámci jednotlivých blokov.
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Vykonala sa kontrola kvality mozaikovania spracovaných ortofotomozaiok.
Poskytli sa všetky dostupné a spracované geopriestorové a mapové podklady, LMS
a ortofotomozaiky pre vyhotovenie PSL s RZP 2018.
Spracovali sa štvorkanálové RGBN ortofotomozaiky pre celé územie vyhotovovaného
PSL s RZP 2018 v rozsahu 4 617,34 km2 v klade mapových listov ŠMO5 s počtom
1 581 ks.
Spracované ortofotomozaiky sa skatalogizovali.
Vyhotovili sa plány leteckého snímania územia v súlade s technickými požiadavkami na
LMS a letecké laserové skenovanie (ďalej aj „letecké snímanie územia“) v rozsahu
celého územia obnovy PSL s RZP 2019.
Vypracovali sa žiadosti pre vydanie súhlasu na letecké snímanie územia na MO SR podľa
§ 4, ods. 5 zákona č. 215/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 8 vyhlášky MO SR
č. 194/2007 Z. z., na všetky predložené žiadosti boli súhlasy vydané.
Vykonalo sa letecké snímanie územia v rozsahu celého územia obnovy PSL s RZP 2019
na výmere 4 280,13 km2 vo vegetačnom období v termíne od 17. 05. – 31. 08. 2017.
Zabezpečilo sa posúdenie všetkých nadobudnutých údajov leteckého snímania územia
a určenie stupňa ich utajenia v súčinnosti so zodpovednou osobou MO SR v zmysle
zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Vykonala sa kontrola kvality vyvolaných LMS za účelom preverenia dodržania určených
technických podmienok. Pozdĺžny prekryt 60 % medzi jednotlivými LMS v rade
a priečny prekryt 30 % medzi snímkovými radami bol dodržaný, LMS sú bez nežiadúcich
javov ako sú mraky a ich výrazné neprekreslené tiene. Každá lokalita je stereoskopicky
pokrytá a po spracovaní pripravená na vyhodnotenie univerzálnou fotogrametrickou
metódou.

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

-

-

Financovanie vyhotovenia PSL
NLC - ÚHÚL Zvolen
Ing. Ľuboš Žabka
Ing. Pavel Toma, Ing. Michal Hušťák
2017
1 366,37 tis. €
1 327,78 tis. €
1 211,36 tis. €

Cieľ riešenia úlohy:
zabezpečenie vyhotovenia návrhu PSL v roku 2017 s platnosťou na roky 2018 – 2027 na
35 LC,
zabezpečenie dokončenia PSL a odovzdanie schválených PSL s platnosťou na roky 2017
– 2026 obhospodarovateľom lesa na 36 LC.
V roku 2016 boli v rámci úlohy riešené aktivity:
Dokončenie PSL s platnosťou na roky 2017 – 2026:
Zabezpečilo sa odovzdanie návrhu PSL ku schvaľovaciemu konaniu na príslušné OÚ
OOP na 35 LC, z celkového počtu 36 LC - 4. etapa podľa zmluvy o dielo na vyhotovenie
PSL platných od roku 2017. Na LC Jesenské vyhotovovateľ PSL nedopracoval
a neodovzdal do konca roka návrh PSL na príslušné OÚ OOP. Bolo ukončené
prekontrolovanie návrhov PSL a predloženie pripomienok a opráv PSL jednotlivým
vyhotoviteľom PSL na 35 LC. Zo zmien katastra (zmena druhu kultúry na lesný
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pozemok) pribudlo celkom 2 107,6094 ha čím sa celková výmera vyhotovovaných PSL
zvýšila na 202 349,3894 ha. Údaje sú z plochových tabuliek zatiaľ neschválených PSL.
Do konca roka bolo schválených 8 LC.
Rozpracovanie PSL s platnosťou na roky 2018 – 2027:
Zabezpečilo sa odovzdanie Správ o doterajšom hospodárení a o určení zásad na
vyhotovenie PSL na príslušné OÚ OOP, na 35 LC z celkového počtu 35 - 1. etapa podľa
zmluvy o dielo na vyhotovenie PSL platných od roku 2018. Prebehla kontrola
a preberanie II. etapy – vonkajších prác podľa harmonogramu dohodnutého
s vyhotovovateľmi PSL. Vonkajšie práce boli ukončené na 100 %. Zabezpečilo sa
odovzdanie návrhu PSL príslušné OÚ OOP za všetkých 35 LC do 15. 12. 2017.
Zabezpečilo sa dokončenie PSL platného pre obdobie rokov 2016 – 2025 na LC Horná
Štubňa a odovzdanie vyhotoveného PSL obhospodarovateľom lesa.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

-

-

-

-

-

Preberanie prác a kontrola kvality PSL
NLC - ÚHÚL Zvolen
Ing. Vojtech Kominka
Ing. Henrich Klescht
2017
273,81 tis. €
312,40 tis. €
316,98 tis. €

Hlavné výsledky riešenia úlohy a ich využitie:
Príprava vstupných údajov a dát pre vykonanie kontroly prác na vyhotovení PSL:
- Zabezpečila sa príprava podkladov a dát pre vykonanie kontroly PSL pre IV. etapu
vyhotovenia PSL na všetkých 36 LC.
Kontrola prác na dokončení PSL na 36 LC na výmere 200 242 ha:
- Bola vykonaná kontrola súčastí PSL podľa § 40 ods. 2 zákona o lesoch na 34 LC. LC
Jesenské a LC Súľov po vykonanej kontrole návrhu PSL ku koncu roka nespĺňajú
podmienky na začatie schvaľovacieho konania. Vyhotovovateľom bolo uložených 945
opráv PSL z toho bolo 99 závažných nedostatkov. Zároveň sa vykonáva aj kontrola
správnosti mapového diela. Ďalej prebieha kontrola súčastí PSL podľa § 40 ods. 3
zákona o lesoch z ktorých ku koncu roka bolo 19 LC kompletných. Zo strany orgánov
štátnej správy bolo vydaných 8 schvaľovacích rozhodnutí a ďalších 13 schvaľovacích
rozhodnutí aj napriek tomu, že PSL neobsahoval všetky náležitosti.
Kontrola prác na vyhotovení PSL na 35 LC na výmere 191 480 ha:
- Zabezpečilo sa odovzdanie Správ o doterajšom hospodárení na príslušné OÚ, na 35
LC z celkového počtu 35 - I. etapa podľa zmluvy o dielo na vyhotovenie PSL platných
od roku 2018. Prebehla kontrola a preberanie II. etapy – vonkajších prác podľa
harmonogramu dohodnutého s vyhotovovateľmi PSL. Vonkajšie práce boli ukončené
na 100 %. V teréne sa preverilo 14 016 ha, čo je 7,32 % výmery. Zabezpečilo sa
odovzdanie návrhu PSL príslušným orgánom štátnej správy za všetkých 35 LC do
15. 12. 2017.
Vyhotovenie záznamov a protokolov preberania prác a posúdenia kontrolovaných údajov
PSL.
Zabezpečenie odovzdania výsledkov kontroly PSL príslušným orgánom štátnej správy.
Vyhodnotenie vykonaných kontrol a opatrení na odstránenie zistených nedostatkov:
- Splnené, protokoly sú poskytnuté prostredníctvom dátového portálu LGIS-u
príslušným orgánom štátnej správy ako podklad pri procese schvaľovania PSL.
Príprava podkladov a fakturačných protokolov pre platby vyhotoviteľom PSL za prebraté
práce:
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- Boli vykonané na všetkých 35 LC RZP 2018 na výmere 191 480,2990 ha za I. - III.
etapu vyhotovenia PSL. V teréne sa preverilo 14 016 ha , čo je 7,32 % výmery.
Príprava žiadostí a zmlúv s obhospodarovateľom, kontrola a príprava podkladov pre
platby:
- Zabezpečila sa príprava žiadostí a zmlúv s obhospodarovateľmi lesa, je vedená
evidencia zmlúv za RZP 2016, 2017, 2018, 2019.
- Pripravili sa údaje na tvorbu žiadostí o platbu. V roku 2017 boli podané dve žiadosti
o platbu.
- V zmysle ustanovení kontraktu, čl. 4, bod 4 písm. c sa použili finančné prostriedky vo
výške 38 588,53 eur na úhradu faktúry za maintenance softwaru ArcGEO a úhradu
faktúry za opravu skenera.

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 podporu konkurencieschopnosti
lesníckeho-drevárskeho komplexu (výskumný zámer)
– inštitucionálna forma
NLC - LVÚ Zvolen
RNDr. Slávka Tóthová, PhD.
Ing. Jozef Dóczy, PhD.
2015 - 2019
175,59 tis. €
175,59 tis. €
175,59 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 2017 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, OP VaI 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 2017
čerpané v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu
a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ako aj Nového modelu vedy a výskumu
v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR, to znamená na infraštruktúru výskumu a vývoja
(§ 3 - osoby, uskutočňujúce výskum a vývoj vrátane obslužných osôb, prístroje, zariadenia,
informačné, komunikačné a technologické celky a systémy, ako i ďalšie hnuteľné veci
a nehnuteľnosti, ktoré slúžia pre potreby výskumu a vývoja).
Výskumný zámer NLC - LVÚ Zvolen je v súlade s výskumným zameraním NLC
v zmysle zriaďovacej listiny a organizačného poriadku. Zohľadňuje hlavné trendy
v európskom lesníckom výskume definované najmä prostredníctvom mechanizmu EÚ
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HORIZON 2020, FTP, ale odráža aj požiadavky domáceho prostredia sformulované
v Národnom lesníckom programe 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 ES s dôrazom na produkciu dreva.
Ide o oblasti, v ktorých boli v priebehu roku 2017 riešené výskumné úlohy na NLC LVÚ Zvolen. Výsledky úloh výskumu a vývoja pre prax financované z rozpočtovej kapitoly
MPRV SR (VIPLES, čiastkový monitorovací systém, činnosť lesníckej ochranárskej služby,
kontrola LRM, medzinárodná spolupráca, koncepčné úlohy) sú súčasťou odpočtu úloh NLC
riešených v rámci kontraktu.
V súlade s výskumným zámerom úspešne prebiehalo riešenie výskumných projektov
podporených v rámci výziev APVV, 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)
– účelová forma
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Ing. Jozef Dóczy, PhD.
2016 - 2018
153,05 tis. €
153,05 tis. €
153,07 tis. €

Výsledkom riešenia v roku 2017 bola realizácia experimentov v zmysle podrobnej
metodiky projektu a rozpracovanie realizačných výstupov. Ďalej sú výsledkom riešenia
projektu výskumné plochy, databázy, webové nástroje, vedecké a odborné články publikované
v domácich a zahraničných odborných časopisoch a zborníkoch na tieto témy:
- výskum a inovácie v oblasti intenzifikácie produkcie drevnej hmoty s dôrazom na
biomasu pre energetické účely,
- podpora rozhodovania pre trvalo udržateľné využívanie produkcie lesov v meniacich sa
prírodných a spoločenských podmienkach,
- výskum inovatívnych metód integrovanej ochrany lesa kalamitných a inváznych
organizmov v lesoch Slovenska ako nástroja na znižovanie environmentálnych rizík pri
produkcii dreva.
Riešenie úlohy je plánované na roky 2016 - 2018. Príprava realizačných výstupov bude
ukončená a výstupy budú odovzdané v roku 2018. Riešenie sa v roku 2017 sústredilo na
realizáciu hlavných experimentov a prípravu výstupov projektu. Výsledkom vedeckej
a odbornej práce riešiteľov sú publikačné výstupy realizované s finančnou podporou úlohy.
V roku 2016 sa počítalo s 8 publikačnými výstupmi. V roku 2017 potom s 18 a v roku 2018
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s 25 publikačnými výstupmi. Plánovaný počet výstupov bol v roku 2017 výrazne prekročený
– bolo publikovaných 35 publikačných výstupov z úlohy namiesto plánovaných 18.
V priebehu roka sa konali koordinačné stretnutia riešiteľov zamerané prednostne na
realizačné výstupy projektu. Kolektívy ktoré pripravujú realizačné výstupy pripravili počas
roka obsah výstupov a začali pracovať na ich napĺňaní. Práce stále pokračujú v zmysle
usmernení prijatých na koordinačných poradách v roku 2017 a 2016.
Dňa 11. 12. 2017 sa konal kontrolný deň projektu za účasti zástupcov MPRV SR, NLC
a podniku Lesy SR š. p. na ktorom bol schválený doterajší postup riešenia a boli prijaté
usmernenia k príprave realizačných výstupov v roku 2018.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Dlhodobý strategický výskumno-inovačný zámer
národného projektu za oblasť lesníctva
NLC - LVÚ Zvolen
Dr. Ing. Tomáš Bucha
Ing. Monika Deneva, Ing. Peter Kicko
2017
90,00 tis. €
90,00 tis. €
90,00 tis. €

Cieľom riešenia úlohy a jej hlavným výsledkom bolo vypracovanie dlhodobého
strategického výskumno-inovačného zámeru NP za oblasť lesníctva a jeho implementácia do
komplementárne pripravovaného zámeru národného projektu za oblasť poľnohospodárstva
a potravinárstva. Prezentácia projektového zámeru sa uskutočnila na biznis samite
organizovanom v rámci 51. valného zhromaždenia Slovenskej akadémie pôdohospodárskych
vied v Nitre dňa
05.
12. 2017.
Referáty sú
dostupné na stránke:
http://www.sapv.sk/aktuality/?article=98.
Zámer spoločného národného projektu predložilo Národné poľnohospodárske
a potravinárske centrum ako koordinátor projektu dňa 05. 01. 2018 Centrálnemu
koordinačnému orgánu - Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
v súlade s kapitolou 1.2, ods. 3, písm. a) Systému riadenia európskych štrukturálnych
a investičných fondov.
Počas riešenia bolo vypracované nasledovné čiastkové materiály:
- Analýza potenciálu pôdohospodárskeho sektora – hierarchizácia podľa potenciálu rastu
jednotlivých segmentov. Špecifikácia očakávaných kvantitatívnych a kvalitatívnych
prínosov pre ekonomický a spoločenský rozvoj.
- Návrh IP - syntetický materiál zdôvodňujúci výber IP a potrebu ich riešenia pre naplnenie
cieľov NP.
- Implementácia IP z pohľadu personálnych, infraštruktúrnych kapacít a stavu poznania &
identifikácia potrieb, a to v rámci projektu Centra excelentnosti LignoSilva
(OPVaI-VA/DP/2017/1.1.3-03).
- Biznis plán NP obsahujúci: Systém manažmentu a organizačná štruktúra NP; Plán
rozvoja infraštruktúry (lokality, obstarávanie, zdieľanie); Marketingová stratégia;
Finančná analýza a manažment rizík projektu; Časový harmonogram implementácie
aktivít NP.
V priebehu riešenia došlo k rozšíreniu riešenia o vypracovanie hlavných rozvojových
trendov v rámci Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR domény č. 5
Zdravé potraviny a životné prostredie. Hlavným výstupom je vypracovanie správy z procesov
Enterpreneurial Discovery Process - EDP pre produktové línie pre doménu Zdravé potraviny
a životné prostredie, ktorý schválila Rada vlády pre vedu a techniku a inovácie dňa
09. 11. 2017.
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ODBORNÁ POMOC PRE UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO (08V0302)
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Medzinárodná spolupráca a úlohy vyplývajúce
z členstva v medzinárodných organizáciách
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Ingrid Kriššáková
Ing. Eva Hušťáková
2017
20,78 tis. €
20,78 tis. €
20,78 tis. €

Riešenie úlohy prebiehalo podľa špecifikácie prác, vecného a časového harmonogramu
riešenia úlohy. Realizovali sa nasledovné činnosti:
- EÚ – Rada EÚ:
- Aktívna účasť na pripomienkovaní dokumentov Európskej Komisie (príprava
9. rámcového programu EÚ), aktívna účasť na verejných diskusiách a prezentácii
stanovísk za SR.
- Účasť na Biogeografickom seminári pre alpský bioregión Natura 2000
(Ing. M. Schwarz, Padova, Taliansko, 19. -23. 06. 2017), vyplnenie dotazníka pre
prípravu podkladových dokumentov seminára, v ktorom boli hájené stanoviská rezortu
LH
https://mail.google.com/mail/#search/padova/15c0ac84cb4da0e7?compose=15d31727
3cd5a375 .
- Účasť na konferencii Európa Karpát v rámci XXVII. Ekonomického Fóra v KryniciZdrój, Poľsko (pod záštitou maršalka Poľského sejmu) (Ing. M. Schwarz, panelista,
05. -07. 09. 2017).
- Vypracovanie informácie do Zelenej správy o poľnohospodárstve a potravinárstve SR
za 2016 - program BI EUFORGEN (Bioversity International European Forest Genetic
Resources Programme.
- Zastupovanie SR - účasť na zasadnutí Riadiaceho výboru Európskeho programu pre
lesné genetické zdroje (koná sa raz za 2 roky), (Ing. R. Longauer, PhD., Amsterdam,
Holandsko, 30. 05. – 01. 06. 2017).
- Vypracovanie podkladov do Stanoviska Sekcie LHSD k nástrojom na realizovanie
externej roviny Agendy 2030.
- Spracovanie prínosov a odôvodnenia členstva SR v medzivládnom programe
EUFORGEN (European Forest Genetic Resources Programme = Európsky program
pre lesné genetické zdroje ).
- Konzultácie o možnostiach spolupráce v oblasti agrolesníckych systémov
s potenciálnymi partnermi v Českej republike (Ing. J. Jankovič, CSc.).
- Aktívna spolupráca so SCAR (Stály výbor pre pôdohospodárstvo), účasť na
pracovnom zasadnutí SWG FOREST (Strategic Working Group Forest - strategická
pracovná skupina pre lesníctvo) za SR (Dr. Ing. T. Bucha, 08. -09. 06. 2017, Fínsko,
Helsinki).
- Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii WIRE 2017 v rámci Week of Innovative
Regions in Europe so zameraním na teamingové schémy projektov (Ing. I. Kriššáková,
28. - 30. 06. 2017), bilaterálne rokovania s predstaviteľmi DG (Directorate-general) –
Magda De Carli, Head of Unit B5 DG RTD EC.
- Spolupráca pri etablovaní Tematickej pracovnej skupiny pre Európske inovačné
partnerstvo v SR (Ing. M. Sarvaš, PhD., Ing. I. Kriššáková) pod koordináciou
Národnej sieti rozvoja vidieka SR. Aktívna účasť na prvom zasadnutí Tematickej
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-

pracovnej skupiny pre Európske inovačné partnerstvo (Ing. M. Sarvaš, PhD.,
Ing. I. Kriššáková, 13. 07. 2017).
EFI:
- Príprava aktívnej účasti na výročnej konferencii EFI (Dr. Ing. Tomáš Bucha)
- Priebežná spolupráca s riešiteľmi projektu H2020 LignoSilva, schéma Teaming
(príprava NP so začlenením expertov EFI so zameraním na ToSIA (Tool for
Sustainability Impact Assessment), aktualizácia návrhu projektu CE Lignosilva pre
výzvu v roku 2018)
FTP:
- Pripomienkovanie materiálov a dokumentov FTP.
- Príprava podkladov pre aktualizovanú webstránku FTP (Národná podporná skupina
SR) , http://www.forestplatform.org/#!/ .
- Vytvorenie samostatnej webstránky Národnej podpornej skupiny FTP SR
http://www.nlcsk.org/nsg/ .
- Účasť na 41. riadiacom výbore Národných podporných skupín (AC FTP) za SR
(Dr. Ing. T. Bucha, Viedeň, 29. 06. 2017).
- Aktívna účasť na verejných konzultáciach koordinovaných FTP.
Čína:
- Priebežná aktívna spolupráca s CAF (Chinese Academy of Forestry, Čínska lesnícka
akadémia), spracovanie spoločného projektu APVV v schéme SK-CN, GeoMon,
SK-CN-2017-NEWPROJECT-11253, Precízny monitoring a modelovanie lesa na
základe fúzie dát z rôznych platforiem DPZ.
- Priebežné informovanie čínskych partnerov o možnostiach spolupráce v rámci siete
Čína + 16 krajín strednej a východnej Europy (Cooperation between China and
Central and Eastern European Countries: China - CEEC).
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Zahrnutie hodnoty ekosystémových služieb lesov do
zelenej ekonomiky
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Zuzana Sarvašová, PhD.
Ing. Eva Hušťáková
2017
18,00 tis. €
18,00 tis. €
18,00 tis. €

Cieľom riešenia úlohy a jej výsledkom v roku 2017 bola príprava osobitného čiastkového
výstupu: Rozbor existujúcich metodík oceňovania ES lesa v EÚ. V rámci riešenia úlohy boli
spracované údaje o metódach hodnotenia ES, príklady dobrej praxe, spracovaná rešerš
literatúry o existujúcich metodikách oceňovania ES lesa v Európe a zapracované pripomienky
expertov pracovnej skupiny Forest Europe pre vyhodnocovanie a platby za lesné ES (Forest
Europe expert group on valuation of FES).
V súvislosti s riešením úlohy sa využila kooperácia v rámci akcie COST CA 15206
Payments for Ecosystem Services – Forests for Water o oceňovaní a platbách za ES lesa
smerom k vode a uskutočnila sa zahraničná pracovná cesta v Českej republike zameraná na
problematiku rôznych prístupov a metód hodnotenia ES lesa existujúcich v EÚ, s dôrazom na
ekonomické metódy oceňovania lesa. Obe kooperácie prispeli ku kvalite riešenia úlohy.
Výstup Analysis of different approaches and methodologies on valuation of forest
ecosystem services in the pan-European region bol vo finálnej verzii predložený zadávateľovi
a odovzdaný LUB v štruktúre a podľa časového harmonogramu úlohy 4.4.1 Pracovného
programu Forest Europe 2016 - 2020, ktorý bol schválený Hlavným koordinačným výborom
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Forest Europe 09. 02. 2016 v Bratislave. Výstup je aj podkladom pre naplnenie web portálu
o metódach oceňovania ES lesa. Pracovná verzia webu bola predstavená a odsúhlasená na
stretnutí expertov v septembri 2017 (http://foresteurope.org/Web-Portal-on-Forest-EcosystemServices/).
Výsledky úlohy sú žiadané na odborných podujatiach. Pozvaný príspevok o prístupoch
a metódach hodnotenia ES lesa na seminári Prístupy a príklady hodnotenia ES, predniesla
Ing. Štěrbová, PhD. 30. – 31. 03. 2017 ÚKE SAV v Radave. Na konferencii
RegioResources21, ktorá sa bude konať 17. – 19. 04. 2018 v Smoleniciach je zaradený
príspevok Sarvašová, Štěrbová: Approaches to payments for forest ecosystem services in
Europe. Téma platieb za ES lesa bola navrhnutá do viacerých zámerov projektov na národnej
úrovni, mimo iné do APVV s názvom Testovanie nových politík a podnikateľských modelov
na zabezpečenie vybraných ES lesa.
Úloha bude pokračovať rešeršou príkladov dobrej praxe o platbách a finančných
mechanizmoch pre ES lesa tak, aby v roku 2018 bolo možné pripraviť výstup č. 2: „Rešerš
a príklady dobrej praxe platieb za ES lesa“ a z neho vyplývajúce podklady pre druhú časť
webportálu.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Zelená správa
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Martin Moravčík, PhD.
Ing. Judita Višvaderová
2017
26,60 tis. €
26,60 tis. €
26,60 tis. €

Vypracovala sa Správa o lesnom hospodárstve v SR za rok 2017. Správa bola
prerokovaná v príslušných orgánoch MPRV SR, vlády SR a Národnej rady SR. Úplne znenie
správy je prístupné na http://www.mpsr.sk/index.php?navID=123&id=12392. Vypracovala sa
publikácia skrátenej verzie Správy o lesnom hospodárstve v SR za rok 2017 v slovenskom
jazyku (330 výtlačkov) a v anglickom jazyku (170 výtlačkov). Správa slúži ako informačný
materiál na podporu rozhodovania a riadenie lesného hospodárstva SR a napĺňa požiadavky
informovanosti odbornej a laickej verejnosti.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

-

-

LULUCF - emisie
NLC - LVÚ Zvolen
Mgr. Ivan Barka, PhD.
Ing. Eva Hušťáková
2017
22,00 tis. €
22,00 tis. €
22,00 tis. €

Úloha bola riešená v súlade so špecifikáciou prác. Boli dosiahnuté nasledovné výsledky:
Land-Use matica bola zosúladená naprieč všetkými kategóriami krajiny a v priebehu
mája 2017 zaslaná ostatným riešiteľom inventarizácie GHG v sektore LULUCF ako
podklad pre kvantifikáciu emisií a záchytov vo všetkých podsektoroch.
Emisie a záchyty GHG a ich medziročné zmeny v sektore LULUCF boli kvantifikované
podľa metodiky IPCC a zaslané národnému koordinátorovi inventarizácie v priebehu júla
2017 pre účely tzv. proxy inventarizácie.
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Za príslušné obdobie započítavania (rok 2016) boli vypracované účty zaznamenávajúce
emisie a záchyty v kategóriách zalesňovanie, obnova lesa, odlesňovanie
a obhospodarovanie lesov a produkty z vyťaženého dreva. Výsledky boli vložené do
softvéru CRF reporter.
V priebehu marca 2017 boli pripravené podklady a zaslané národnému koordinátorovi
v rámci plnenia rozhodnutia 529/2013.
Priebežne prebiehala spolupráca s revíznym tímom pri revízii odpočtov za predošlé roky
(2013 - 2015).
V septembri 2017 úspešne prebehla revízia aktuálnej inventarizačnej správy, odporúčané
vylepšenia boli postupne zapracované do prípravy inventarizačnej správy s údajmi za rok
2016 (podaná v roku 2018).
V rámci prípravy novej legislatívy EÚ súvisiacej s inventarizáciou GHG prebiehalo
pripomienkovanie legislatívnych návrhov, vrátane účasti na rokovaniach pracovnej
skupiny WG (Working group) Environment. Príprava bola zavŕšená v decembri 2017.
Bol vytvorený georeferencovaný systém kvantifikácie využitia zeme a zmien využitia pre
roky 1990, 2008, 2013 a 2020 na podklade údajov DPZ. Systém bude na základe
pripomienok revízneho tímu podrobnejšie popísaný v inventarizačnej správe
odovzdávanej v r. 2018.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Lesnícky účet
NLC
Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.
Ing. Ivona Sedláková
2017
14,00 tis. €
14,00 tis. €
14,18 tis. €

V rámci riešenia úlohy sa zozbierali vstupné údaje zo štatistických výkazov pre potreby
európskych lesníckych účtov za rok 2016, overila sa správnosť výberového súboru za
neštátny sektor a prepočítali sa údaje výberového súboru na základný súbor neštátneho
sektora. Podľa požiadaviek EUROSTAT-u sa zapracovali úpravy metodiky európskych
lesníckych účtov a zostavili sa jednotlivé účty podľa metodiky európskych lesníckych účtov
za rok 2015 v bežných cenách. Taktiež sa vypracovala správa o riešení systému integrovaných
environmentálnych a ekonomických účtov v roku 2017.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Vyhláška - mimoprodukčné funkcie lesa
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Ladislav Kulla, PhD.
Ing. Drahoš Brezula
2017
9,00 tis. €
9,00 tis. €
9,00 tis. €

V stanovenom termíne do 28. 02. 2017 sa vypracoval východiskový návrh Výnosu
MPRV SR na poskytovanie podpory na ES lesov v paragrafovom znení vrátane príloh. Návrh
sa následne v komunikácii s Odborom lesníckej politiky a ekonomiky Sekcie LHSD MPRV
SR rozpracoval do viacerých alternatív. Rozhodlo sa že nepôjde o výnos ale o vyhlášku.
Pre potreby výberu kritérií kvality porastov a kvantifikácie ich indikátorov v prílohách
Vyhlášky sa vykonal rozbor predchádzajúceho systému hodnotenia fázových výrobkov
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a navrhli sa nové zjednodušené hodnotiace schémy, ktoré sa spracovali formou príloh
vyhlášky.
Vykonala sa rešerš literatúry týkajúca sa problematiky verejných ES (verejnoprospešných
mimoprodukčných funkcií lesov) pre argumentačnú podporu v dôvodovej správe k návrhu
vyhlášky.
Navrhol sa spôsob stanovenia sadzieb a vyčíslili sa finančné dopady pre viac verzií
poskytnutia podpory, ktoré boli súčasťou dôvodovej správy. Navrhol sa systém kontroly
plnenia kritérií kvality pri predeľovaní podpory.
Návrh Vyhlášky bol Odborom lesníckej politiky a ekonomiky komplexne dopracovaný
a predložený na vnútrorezortné a medzirezortné pripomienkové konanie. Počas konaní a po
ich ukončení prebiehali operatívne konzultácie medzi zadávateľom a riešiteľom.
Vyhláška MPRV SR č. 226/2017 Z. z. bola schválená 20. 09. 2017 a účinnosť nadobudla
01. 10. 2017.
Dňa 30. 10. 2017 bolo zverejnené oznámenie o vypísaní výzvy na predkladanie žiadostí
o dotáciu podľa schémy minimálnej pomoci na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov, čím
bola Vyhláška implementovaná do praxe.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Vyhláška - drevodomy
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Milan Oravec, CSc.
Ing. Maroš Lisko
2017
3,50 tis. €
3,50 tis. €
3,50 tis. €

Vypracoval sa technický posudok návrhu vyhlášky z hľadiska špecifikácie podmienok
poskytnutia dotácie obsahujúci tieto časti:
- energetická náročnosť,
- konštrukčné charakteristiky,
- ekonomické špecifikácie (vrátane podmienok poskytnutia a vrátenia dotácie),
- environmentálne aspekty,
- terminológia,
- podmienky poskytnutia dotácie,
- podmienky vrátenia dotácie.
Výsledky boli použité pri tvorbe vyhlášky MPRV SR o poskytovaní dotácie na rozvoj
lesného hospodárstva a zhodnotenie surového dreva v SR.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

NIML II - dokončenie
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Vladimír Šebeň, PhD.
Ing. Henrich Klescht
2017
44,00 tis. €
44,00 tis. €
44,00 tis. €

Cieľom úlohy bolo súhrnné spracovanie výsledkov NIML SR, keď sa terénny zber
údajov vo výberovej sieti 4x4 km uskutočnil počas rokov 2015 - 2016.
Uskutočnili sa kontroly nazbieraných a nameraných údajov a v prípade potreby sa
realizovala korekcia chybných dát. Kompletizoval sa archív fotografií, vývrtov a pôdnych
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vzoriek uskladnených v priestoroch Centrálnych lesníckych laboratórií NLC. Spracované
údaje o vývrtoch a vzorkách pôdy sa použili na spracovanie a priradenie vekovej štruktúry.
Pripravili sa algoritmy na automatizovaný výpočet stromových plôch a objemov v rôznych
objemových jednotkách. Uskutočnila sa sortimentácia všetkých nameraných živých stromov.
Navrhli sa algoritmy na spracovanie údajov v požadovanej štruktúre. Spektrum informácií
zisťovaných na inventarizačných plochách je veľmi široké, celkovo ho tvorí vyše 130 znakov
a veličín. Pre limitovaný rozsah štúdie s výsledkami sa vybrali len základné a vybrané
kombinované výstupy pre primárne charakteristiky stavu lesa. Základné triediace znaky sú:
kategória pozemku (lesné a nelesné pozemky), nadmorská výška, kraj, drevina, veková trieda,
rastový stupeň, kategória lesa. Osobitne sa spracovali informácie o stave lesa zistenom
v NIML2 a osobitne o zmenách stavu lesa medzi NIML1 a NIML2 (najmä prírastok,
mortalita a ťažba živého dreva).
Po dvoch zasadnutiach Metodicko-technickej rady NIML2 pred realizáciou terénneho
zberu sa uskutočnilo v októbri 2017 tretie, kde sa zhrnula realizácia terénnych prác
a prediskutovala metodika spracovania údajov. Dňa 04. 12. 2017 sa na NLC uskutočnilo
oponentské konanie, ktorého účelom bolo zhodnotiť výstupy úlohy spracované v predloženej
monografii a formulovať odporúčania pre ukončenie riešenia vrátane publikovania
dosiahnutých výsledkov. Za najzávažnejšie metodické zmeny oproti NIML1 považujeme
zmenu prezentácie intervalu spoľahlivosti zo 68 % použitých v NIML1 na 95 % štandardne
používaných vo svete a vylúčenie porastov kosodreviny z kategórie les kvôli nesplneniu
požadovaných kritérií definície les. Výsledné údaje týkajúce sa 2. cyklu NIML SR, vrátane
metodiky, spracovania a výsledkov uvedené v recenzovanej vedeckej publikácii boli posúdené
3 nezávislými recenzentmi (z TU Zvolen, ÚHÚL Brandýs nad Labem, NLC - ÚHÚL Zvolen).
Oponentská rada zobrala na vedomie výsledky riešenia kontraktovej úlohy, odporučila
prevziať výsledky riešenia bez vád, potvrdila vecné a termínové plnenie riešenia úlohy
v súlade so schváleným protokolom, požadovanú kvalitatívnu úroveň riešenia, a nutnosť
rešpektovania prednesených pripomienok a odporúčaní pri publikovaní výsledkov úlohy vo
forme publikácie. Vzhľadom na požadovanú korekciu niektorých výstupov na základe
pripomienok Oponentskej rady sa vydanie publikácie s výsledkami (Šebeň, V., 2017: Národná
inventarizácia a monitoring lesov SR 2015 - 2016. Informácie, metódy, výsledky. Lesnícke
štúdie 65/2017) uskutočnilo vo februári 2018.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:
-

Zabezpečenie činnosti projektového manažmentu
LDI
NLC
Ing. Martin Kicko
Ing. Jozef Dóczy, PhD.
2017
75,00 tis. €
75,00 tis. €
75,01 tis. €

V rámci riešenia úlohy sa zabezpečili tieto činnosti:
vyhotovenie podkladových analýz pre zdôvodnenie počtu, technického a organizačného
zabezpečenia činnosti vyplývajúce z implementácie EUTR a FLEGT,
vypracovanie vzorových systémov náležitej starostlivosti pre rôzne skupiny a druhy
právnických a fyzických osôb,
spolupráca s orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva a ochrany prírody na príprave
kontrol,
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-

analýza dostupných informácií spojených s prípravou a zavedením informačného systému
a centrálnej evidencie kontrolovaných subjektov, vykonaných kontrol a systémov
náležitej starostlivosti,
analýza a návrh riešenia možnosti kontrol prepravovaného dreva z lesa a mimo lesných
pozemkov,
odborná a technická pomoc pre MPRV SR súvisiaca s implementáciou EUTR a FLEGT.
poradenská činnosť hospodárskym subjektom – domácim hospodárskym subjektom,
OLH, dovozcom z krajín mimo EÚ, obchodníkom.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Lesnícke dni
NLC - ÚLPV Zvolen
Ing. Rudolf Navrátil
Ing. Jana Petrášová
2017
35,00 tis. €
35,00 tis. €
35,38 tis. €

Cieľom úlohy bolo zabezpečenie jedenásteho 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 11. ročníka Lesníckych dní sa uskutočnilo 21. 04. 2017
vo Zvolene. Bol pripravený celkový scenár a program slávnostného otvorenia podujatia,
ktorého hlavné motto znelo: LESY BEZ BARIÉR – LESY PRE VŠETKÝCH. Boli
vykonané technické a organizačné práce súvisiace s prípravou slávnostného otváracieho
programu ako aj priebehu celého dňa (10:00 - 21:00).
- Bola zabezpečená príprava jednotnej grafickej identity podujatia, ideový plagát,
pozvánky, vrátane ich tlače a distribúcie. Zároveň bola zabezpečená koordinácia
a spolupráca s partnermi, ktorí organizujú podujatia v rámci Lesníckych dní v iných
mestách SR.
- 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 2017 bola aj súťaž pre poslucháčov
Rádia Regina, pripravenej v spolupráci s RTVS.
- Boli začaté práce na príprave 12. ročníka Lesníckych dní 2018. Po konzultáciách
s Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene bol vypracovaný ideový zámer 12.
ročníka a hlavné motto Storočné letokruhy 1918 - 2018. Rok 2018 je rokom pripomínania
si viacerých významných historických udalostí medzi SR a Českou republikou. Zámerom
Lesníckych dní 2018 bude priblíženie významu a prínosu 74-ročnej existencie
spoločného štátu z pohľadu lesníctva. Historický vývoj lesníctva od vzniku
1. Československej republiky, dôležité míľniky, významné osobnosti a inštitúcie, až po
spoluprácu medzi krajinami po roku 1993. Táto nosná téme bude hlavným motívom
programu otvorenia Lesníckych dní dňa 20. 04. 2018 vo Zvolene.
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Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Kysihýbel - revitalizácia a zabezpečenie funkčnosti
NLC - LVÚ Zvolen
doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
Ing. Pavel Toma
2017
12,00 tis. €
12,00 tis. €
12,00 tis. €

Hlavným cieľom trvalej nevýskumnej úlohy, ktorá pre NLC vyplýva z bodu 33. jeho
zriaďovacej listiny je 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.
Špecifikácia prác, vecný a časový harmonogram riešenia úlohy v roku 2017 vychádza
z poslania (účelu založenia) arboréta a aktuálneho stavu výsadieb a infraštruktúry objektu:
- Obnovenie výskumnej činnosti v arboréte - inštalácia prírastkomerov, sledovanie
rastových procesov vybraných drevín v kombinácii s klimatickými dátami
z meteorologickej staničky inštalovanej v arboréte v roku 2016, vytvorenie podmienok
pre zabezpečenie fenologických pozorovaní, pokračovanie vyhodnocovania
biometrických meraní.
- Realizácia biologických opatrení vo výsadbách drevín – priebežné odstraňovanie
odumretých a ošetrovanie poškodených stromov v historických výsadbách, odborné
selektívne odstraňovanie podrastu nežiaducich drevín vo výsadbách.
- Priebežná údržba značenia hraníc plôšok s drevinami, označenia taxónov a číslovania
stromov v arboréte, ako základnej podmienky pre využívanie arboréta na výskum
a vzdelávanie.
- Revitalizácia a zabezpečovanie funkčnosti technickej infraštruktúry arboréta:
- kosenie voľných priestranstiev a chodníkov v arboréte,
- údržba existujúcich drevených objektov, oplotenia a odvodňovacieho systému.
- Sprevádzanie návštevníkov arboréta v zmysle návštevného poriadku.
- Otvorenie arboréta pre verejnosť počas prázdninových mesiacov.
- Dotlač odborných sprievodcov po arboréte.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Nová STN Lesné semenárstvo
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Elena Takáčová
Ing. Jana Petrášová
2017
10,00 tis. €
10,00 tis. €
10,00 tis. €

Hlavným cieľom úlohy bol návrh novej normy STN Lesné semenárstvo.
Pri tvorbe návrhu novej normy sa vychádzalo zo zrušenej normy, do ktorej boli
zapracované pracovné postupy vykonávania rozborov kvality osiva podľa aktuálnych
pravidiel ISTA a pracovných postupov akreditovaného semenárskeho laboratória vo Zvolene.
Štatisticky boli vyhodnotené údaje o kvalite osiva a následne boli upravené priemerné
hodnoty kvality osiva pre vybrané lesné dreviny.
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Výsledkom bolo vypracovanie návrhu novej STN Lesné semenárstvo a jeho verifikácia
odbornou organizáciou lesného hospodárstva zameranou na problematiku zberu, kvality
a spracovania plodov a semien (Lesy SR, š. p., OZ Semenoles).
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Revitalizácia banky semien lesných drevín
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Elena Takáčová
Ing. Jana Petrášová
2017
12,00 tis. €
12,00 tis. €
12,00 tis. €

Hlavným cieľom úlohy bolo zabezpečiť pravidelnú revitalizáciu banky semien lesných
drevín zriadenej MPRV SR v zmysle § 21 písm. i) a spravovanej NLC v zmysle § 24 ods. 2
písm. m) zákona č. 138/2010 Z. z. o LRM v znení neskorších úprav a § 11 vyhlášky
č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii LRM a jeho uvádzaní na trh
a v zmysle štatútu banky semien lesných drevín a metodického postupu pre zber, spracovanie,
skladovanie a predsejbovú prípravu semien banky semien lesných drevín.

-

-

-

-

-

-

Riešenie pozostávalo z nasledovných krokov:
Pre oddiely uložené v banke semien lesných drevín boli vykonané testy klíčivosti (podľa
pravidiel ISTA Rules 2017) a zhodnotil sa stav existujúcich oddielov.
Bol vykonaný prieskum úrody vhodných porastov pre zber nových oddielov smreka
obyčajného, borovice lesnej a smrekovca opadavého a to prostredníctvom hlásenia L 105
z roku 2017.
Pre plánovanie a realizáciu zberov do banky semien lesných drevín boli navrhnuté zdroje
reprodukčného materiálu lesných drevín. Počas prípravných prác pre optimalizáciu
pokrytia porastov v rámci semenárskych a lesných oblastí boli vytvorené mapové
podklady uznaných porastov pre dreviny smrek obyčajný, smrekovec opadavý, borovica
lesná a javor horský. Zdrojom údajov bola databáza uznaných porastov k 31. 12. 2017,
ktorú vedie Semenárska kontrola.
Základom pre výber boli porasty vrátane génových základní: fenotypovej kategórie
A autochtónneho pôvodu, fenotypovej kategórie A miestneho a neznámeho pôvodu,
fenotypovej kategórie B autochtónneho pôvodu.
V ďalšom kroku bol vykonaný výber lesných oblastí, v ktorých bola navrhnutá priorita
zberu, prípadne návrh na doplnenie v prípade nedostatku semena v prioritných oblastiach.
Boli prehodnotené a vypracované návrhy štatútu a metodiky banky semien lesných
drevín.
Počas riešenia bolo vypracované nasledovné materiály a môžeme konštatovať, že:
Existujúca banka semien lesných drevín je vitálna a jej využitie bolo účelné.
V roku 2017 vzhľadom na neúrodu nebolo možné vykonať doplnenie nových oddielov do
banky semien lesných drevín. Preto sa odporúča aj v nasledujúcich rokoch podrobne
sledovať vývoj plodivosti hlavných drevín.
Pre plánovanie a realizáciu zberov do banky semien lesných drevín bol vypracovaný
zoznam zdrojov LRM a výber lesných oblastí s návrhom priority zberu prípadne návrhy
na doplnenie v prípade nedostatku semena v prioritných oblastiach.
Návrh štatútu banky semien lesných drevín a návrh metodiky banky semien lesných
drevín.
28

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2017

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

Záchrana jaseňov - vybudovanie semenných sadov
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Valéria Longauerová, PhD.
Ing. Pavel Toma
2017
15,00 tis. €
15,00 tis. €
15,06 tis. €

V rámci riešenia úlohy sa vypracoval podrobný prehľad najnovších poznatkov
v problematike chradnutia jaseňov. Prehľad je členený do kapitol história chradnutia jaseňa
v Európe, biológia pôvodcu, rozdiely v odolnosti jednotlivých druhov jaseňa, genetické
rozdiely v odolnosti jaseňa voči H. fraxineus, ďalšie organizmy spojene s chradnutím jaseňa,
stanovištné podmienky a ich vplyv na rozvoj chradnutia jaseňov, vlhkosť, teplota, počasie
a klíma, vek porastu a postavenie jedinca, nadmorská výška, lesnícke opatrenia na zmiernenie
vplyvu infekcie patogénom H. fraxineus.
Zdôvodnil sa význam zakladania semenných sadov jaseňa ako zdroja reprodukčného
materiálu s vyššou dedičnou odolnosťou. Prehodnotil sa zdravotný stav existujúcich
výberových stromov jaseňa štíhleho a úzkolistého. Poškodené a napadnuté jedince boli
navrhnuté na vyradenie z evidencie. V prostredí GIS bola pre podmienky Slovenska
navrhnutá rozhodovacia mapa na identifikáciu stanovíšť vhodných na založenie semenných
sadov jaseňa štíhleho a úzkolistého. Počas riešenia boli vyhľadávané nové vhodné jedince bez
poškodenia a napadnutia. Pre semenné sady boli navrhnuté základné metodiky ochrany
vysadených klonov pred škodlivými činiteľmi – hmyz, huby, burina, zver.
Na podporu perspektívnych k infekcii tolerantných jedincov jaseňa v rôznych vekových
štádiách boli navrhnuté metodiky hodnotenia zdravotného stavu. Bol spracovaný návrh na
výkon plecích rubov, čistiek a prebierok na zachovanie perspektívnych k infekcii tolerantných
mladých jaseňov v rôznych rastových fázach.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Borovice na Záhorí - analýza a odporúčania
NLC –LVÚ Zvolen
Ing. Roman Leontovyč, PhD.
Ing. Pavel Toma
2017
10,00 tis. €
10,00 tis. €
10,00 tis. €

Cieľom úlohy bolo vypracovanie analýzy škodlivých činiteľov v borovicových porastoch
na viatych pieskoch Záhoria za posledných 50 rokov so sústredením sa na ich vývoj a vplyv
od roku 1995, analýza hospodárskych opatrení a spôsobu ich realizácie a ich potenciálneho
vplyvu na stav a vývoj škodlivých činiteľov v borovicových porastoch na viatych pieskoch
Záhoria, zhodnotenie významu škodlivých činiteľov na vývoj borovicových porastov a návrh
opatrení ochrany lesa.
Riešenie úlohy pozostávalo z nasledovných etáp:
- analýza výskytu a vývoja škodlivých činiteľov a hodnotenie potenciálneho vplyvu
obhospodarovania lesov na výskyt a vývoj škodlivých činiteľov,
- dobudovanie obrazového elektronického atlasu škodlivých činiteľov na boroviciach na
stránke www.skodcoviadrevin.sk,
- vypracovanie návrhu opatrení ochrany borovicových lesov pred škodlivým pôsobením
biotických činiteľov.
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V priebehu riešenia úlohy sa zhodnotil vývoj vybraných škodlivých činiteľov na
zdravotný stav borovicových lesov na viatych pieskoch Záhoria. V rámci riešenia úlohy boli
vypracované Rámcové opatrenia boja proti podkôrnemu hmyzu na boroviciach Záhorí, ktoré
budú slúžiť tak pre štátnu správu, ako aj užívateľov a obhospodarovateľov v lesnom
hospodárstve.
Výsledky riešenia boli doposiaľ publikované v zborníku referátov z medzinárodnej
konferencie Aktuálne problémy v ochrane lesa 2018, ako aj časopise LES & LETOKRUHY.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Zachovanie autochtónnych nížinných druhov drevín
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Martin Bartko, PhD.
Ing. Pavel Toma
2017
10,00 tis. €
10,00 tis. €
10,00 tis. €

Úloha zachovania nížinných lesov je rozdelená do troch etáp. V rámci 1. etapy (rok 2017)
tejto úlohy sa vykonalo terénne mapovanie za účelom identifikácie jedincov autochtónnych
drevín na úseku Dunaja od Bratislavy po Sap. Pri terénnom mapovaní sa využili údaje od
obhospodarovateľov a využila sa aj metóda aproximácie. Každý strom sa označil v teréne,
vykonali sa biometrické merania a zhodnotila sa tvárnosť kmeňa a zdravotný stav. Ďalej sa
vypracovala fotodokumentácia a zistili GPS súradnice.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Elektronické formuláre štatistických výkazov Poľov
a Drevo
NLC - ÚLZI Zvolen
Ing. Ján Poláčik
Ing. Jozef Dóczy, PhD., Ing. Bibiana Kapustová
2017
7,50 tis. €
7,50 tis. €
7,51 tis. €

Pripravila sa databáza údajov poľovníckej štatistiky, vrátane úpravy a doplnenia
chybných záznamov z minulých rokov. Bola vytvorená webová aplikácia POLOVSTAT na
elektronický záznam, prehliadanie a odsúhlasovanie OÚ (ktoré nahrádza pečiatku úradu)
ročných údajov štatistického výkazu Poľov (MPRV SR) 12-01. Uložené údaje z výkazov sa
následne importujú do dátového skladu, ktorý obsahuje všetky ročníky údajov. Odtiaľto sa
sumárne údaje zobrazujú prostredníctvom príslušnej časti existujúcej aplikácie IBULH
(https://gis.nlcsk.org/ibulh). Aplikácia POLOVSTAT ďalej umožňuje elektronický záznam
mesačných údajov hlásenia o love zveri poľovným hospodárom a jeho tlač a zadávanie plánu
lovu pracovníkom OÚ. Aplikácia je dostupná na adrese https://gis.nlcsk.org/polovstat.
Pracovníkom OÚ bola v rámci aplikácie vytvorená možnosť generovať prístupové heslá pre
poľovníckych hospodárov, ktorí o to požiadajú.
Ďalej bola v rámci tejto úlohy vytvorená webová aplikácia SPRACDREVA na
elektronický záznam, kontrolu a prehliadanie ročných údajov štatistického výkazu Drevo
(MPRV SR) 1-01. Aplikácia je dostupná na adrese https://gis.nlcsk.org/spracdreva. Pripravila
sa databáza subjektov spravodajských jednotiek vrátane doplnenia zaradenia do okresov
podľa uvedených adries a údajov z minulých rokov. Boli doplnení štatutárni zástupcovia
spravodajských jednotiek, buď priradením do organizačných štruktúr, alebo založením
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v LGIS-e a následne priradených do organizačných štruktúr. V prípade záujmu o prístup do
aplikácie spravodajská jednotka zašle mailom žiadosť (s údajmi názov, adresa, štatutár) na
adresu stefancikova@nlcsk.org. Spravodajská jednotka bude obratom zaevidovaná a bude
môcť evidovať údaje štatistického výkazu. Touto aplikáciou je možné zaevidovať údaje do
všetkých modulov Ročného výkazu o spracovaní dreva a produkcii výrobkov z dreva.
Vytvorila sa možnosť následnej tlače vyplneného elektronického formulára do formátu PDF
s možnosťou následného vytlačenia uloženého formulára na papierové médium. Z údajov
zaevidovaných v elektronickom výkaze je možné urobiť celoslovenské sumárne výstupy:
prehľad o štruktúre a nákupných cenách sortimentov dreva na priemyselné spracovanie za
príslušný rok, prehľad o priemerných cenách a produkcii výrobkov z dreva za príslušný rok
a prehľad o priemerných cenách a produkcii celulózy a papiera za príslušný rok.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Monitoring a určenie prírastku vlka
NLC - ÚLZI Zvolen
Ing. Jozef Bučko, PhD.
Ing. Bibiana Kapustová
2017
2,50 tis. €
2,50 tis. €
2,58 tis. €

Spracoval sa výstup z monitoringu reprodukčných párov vlka dravého (určenie lokalít
reprodukčných párov, odhad minimálnej veľkosti prírastku, odhad trendu populácií,
aktualizácia reprodukčného areálu). Výsledky boli prezentované pred komisiou určenou na
stanovenie ročnej kvóty lovu vlka.
Vypracovali sa podklady pre určenie ročnej kvóty lovu vlka dravého pre poľovnícku
sezónu 2017/2018.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Osnova koncepcie AP NPVPD SR
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Milan Oravec, CSc.
Ing. Jozef Dóczy, PhD.
2017
3,00 tis. €
3,00 tis. €
3,01 tis. €

Vypracovala sa finálna osnova koncepcie rozvoja odvetví spracovania dreva
vychádzajúca z opatrení AP NPVPD SR a okruhov potrebných na dosiahnutie komplexnosti
koncepcie.
Výsledkom bolo definovanie obsahu koncepcie, ktorý je predpokladom vypracovania
komplexného materiálu umožňujúceho v prípade realizácie jeho jednotlivých častí podstatné
zvýšenie efektívnosti lesnícko-drevárskeho sektora a optimalizácie zhodnocovania dreva ako
najvýznamnejšieho domáceho obnoviteľného zdroja suroviny.
Výsledky budú využité pri tvorbe jednotlivých častí finálnej osnovy koncepcie
v nasledujúcom období.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:

Podpora investícií do komplexného spracovania
surového dreva
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Milan Oravec, CSc.
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Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Ing. Jozef Dóczy, PhD.
2017
4,00 tis. €
4,00 tis. €
4,00 tis. €

Vypracoval sa prehľad v minulosti použitých a aktuálnych opatrení a mechanizmov na
podporu spracovania a využitia dreva vo vybraných štátoch Európy (Rakúsko, Česko, Fínsko)
a navrhli sa rámcové oblasti smerovania podporných mechanizmov na spracovanie a využitie
dreva v súčasných podmienkach Slovenska.
Výsledky boli využité pri návrhu nástrojov na podporu spracovania dreva v tuzemsku
a obchodných politík organizácií v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti MPRV SR.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Vypracovanie metodiky
z lesných pozemkov
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Ladislav Kulla, PhD.
Ing. Erik Rozkopál
2017
10,00 tis. €
10,00 tis. €
10,00 tis. €

na

stanovenie

nájmu

Úloha bola realizovaná od 01. 06. 2017. Výsledkom riešenia je Návrh metodiky na
stanovenie nájmu z lesných pozemkov. Metodika sa má využiť pri novelizácii právneho
predpisu, a to konkrétne ako:
- podklad pre zmluvné dojednania pri nájme lesných pozemkov,
- podklad pre stanovenie zákonného nájmu ak zmluvné dojednania neexistujú.
Metodika je založená na kapitalizovanej hodnote budúcich výnosov, simulovaných
pomocou simulátora SIBYLA, a na win-win princípe deľby výnosov medzi nájomcu
a prenajímateľa. Obsahuje tieto časti:
- Zadefinovanie základných pojmov (zákonný nájom, dosiahnuteľný ročný výnos, správna
prax).
- Postup výpočtu a tabuľkové hodnoty dosiahnuteľného ročného výnosu pre dreviny
smrek, jedľa, borovica, buk, dub a topoľ; v závislosti od bonity, rubnej doby, veku
porastu, a doby nájmu.
- Koeficienty prepočtu dosiahnuteľného výnosu pre ostatné dreviny.
- Koeficienty korekcie dosiahnuteľného výnosu podľa zakmenenia porastu.
- Koeficienty korekcie dosiahnuteľného výnosu podľa polohy porastu.
- Postup výpočtu výšky ročného nájomného pre porast na základe vstupov PSL,
tabuľkových hodnôt dosiahnuteľného výnosu, a prepočtových koeficientov.
- Príklady výpočtu výšky ročného nájomného pre porast.
- Osobitné riešenie výpočtu nájomného na dobu kratšiu ako 10 rokov.
- Uplatnenie metodiky v kategóriách lesa.
- Uskutočnili sa dva testovacie výpočty výšky nájmu na konkrétnych príkladoch
v podmienkach Lesov SR, š. p. (k. ú Liptovská Porúbka, k. ú. Lehota pod Vtáčnikom).
Princípy navrhnutej metodiky boli publikované v zborníku zo seminára Aktuálne otázky
ekonomiky a politiky LH SR 2017. Metodika je pripravená na využitie pri novelizácii
súvisiacich právnych predpisov v roku 2018.
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Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

-

-

-

V rámci riešenia úlohy sa:
vypracovala analýza súčasného systému zdaňovania lesných pozemkov,
analyzoval vývoj zdaňovania lesných pozemkov,
predložili návrhy zjednodušenia výpočtu dane z lesných pozemkov,
spracoval návrh systému zdaňovania lesných pozemkov podľa HSLT,
vypracoval návrh zdaňovania lesných pozemkov na základe výnosovej metódy:
- ekonometrický model slovenského lesníctva v podmienkach rizika hospodárenia na
lesnej pôde,
- určenie kapitálovej hodnoty lesnej pôdy na základe simulácie dosiahnuteľného výnosu
prostredníctvom rastového simulátora Sibyla Triquetra,
vypracoval návrh opatrení na zmenu zdaňovania lesných pozemkov:
- návrh novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- návrh novely vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku
Výstupom riešenia úlohy boli tieto koncepčné materiály:
analýza podkladov vplyvu miestnych daní,
návrh zjednodušeného systému zdaňovania lesných pozemkov.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

-

Daň z lesných pozemkov
NLC
Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.
Ing. Michal Hušťák
2017
12,50 tis. €
12,50 tis. €
12,50 tis. €

Porada štátnej správy
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
Ing. Alexander Čarný, Ing. Pavol László
2017
5,00 tis. €
5,00 tis. €
6,17 tis. €

V rámci riešenia úlohy sa:
zabezpečil výber miesta porady štátnej správy (24. - 25. 10. 2017, TU vo Zvolene),
zabezpečila príprava a distribúcia pozvánok na poradu pre 70 účastníkov,
zabezpečila konferenčná miestnosť, ubytovanie a strava,
zabezpečili prezentácie pre účastníkov,
zabezpečil technicko-organizačný priebeh porady,
zabezpečila sa exkurzia účastníkov školenia na Vysokoškolskom lesníckom podniku TU
vo Zvolene,
zabezpečila sa tvorba príručky Modelové prípady výchovy a prestavby bukových
a dubových porastov VŠLP TU Zvolen: 70 ks.
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Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Operatívne úlohy vrátane spolupráce pri tvorbe
materiálov v oblasti LH
NLC
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.
Ing. Peter Kicko
2017
23,71 tis. €
23,71 tis. €
24,14 tis. €

V rámci riešenia úlohy sa realizovali priebežne zadávané operatívne úlohy pre Sekciu
LHSD MPRV SR a boli vypracované tieto materiály v oblasti lesného hospodárstva:
- Metodika stanovenia škôd spôsobených zverou.
- Spracovanie štúdie – Návrh génových základní.
- Vyčíslenie dopadov súvisiacich s Karpatskými bukovými pralesmi.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Učenie o lese
NLC - ÚLPV Zvolen
Ing. Rudolf Navrátil
Ing. Jana Petrášová
2017
15,00 tis. €
15,00 tis. €
15,56 tis. €

Cieľom úlohy bolo zabezpečenie prípravy vzdelávacieho programu pre pedagogických
zamestnancov a otvorenie procesu akreditácie programu akreditačnou radou MŠVVŠ SR.

-

-

V rámci úlohy boli realizované nasledujúce aktivity:
Bol rozpracovaný proces akreditácie programu kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov
Učenie o lese. Akreditácia programov kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov podlieha
inej legislatíve a proces akreditácie je rozdielny ako pri programoch celoživotného
vzdelávania, ktoré NLC – ÚLPV Zvolen realizuje (napr. vzdelávací program Lesná
pedagogika). Preto boli preštudované kompletné legislatívne predpisy týkajúce sa
akreditácie programov kontinuálneho vzdelávania (napr. Zákon č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vrátane noviel 390/2011 Z. z., 325/2012 Z. z., 312/2013 Z. z.,
377/2014 Z. z., 14/2015 Z. z., 188/2015 Z. z., Vyhláška MŠVVŠ SR č. 445/2009 Z. z.
o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov, Smernica MŠVVŠ SR č. 18/2009-R, ktorou sa vydávajú
kritériá na vypracovanie a posudzovanie programu kontinuálneho vzdelávania
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na účely akreditácie a pod.).
Boli realizované viaceré telefonické konzultácie s MŠVVŠ SR, 2 pracovné stretnutia
a konzultácie so zástupcami Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave a Metodickopedagogického centra – regionálneho pracoviska v Banskej Bystrici.
Boli vybrané základné nosné témy programu kontinuálneho vzdelávania.
Práce na úlohe pokračujú aj v roku 2018 do 31. 03. 2018. V rámci plnenia úlohy budú
rozpracované študijné materiály pre potreby vzdelávacieho programu a vypracovaný
kompletný Popis vzdelávacieho programu a Žiadosť o akreditáciu.
Popis vzdelávacieho programu ako aj žiadosť o akreditáciu budú obsahovať druh a formu
kontinuálneho vzdelávania, kategóriu a podkategóriu cieľovej skupiny, rozpis
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vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov, obsah a špecifické ciele programu,
rozsah, spôsob ukončenia, rozsah kreditov a zoznam lektorov programu. Žiadosť
o akreditáciu vzdelávacieho programu bude odoslaná na MŠVVŠ SR.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Poškodzovanie lesných ekosystémov introdukovaným
hmyzom
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Jozef Vakula, PhD.
Ing. Pavel Toma
2017
10,00 tis. €
10,00 tis. €
10,00 tis. €

Cieľom riešenia úlohy bolo zmonitorovať lesnícky najvýznamnejšie druhy
introdukovaného hmyzu na Slovensku. Týka sa to dvoch druhov, lykožrúta severského (Ips
duplicatus) a drvinárika čierneho (Xylosandrus germanu). Ide o významné druhy patriace do
skupiny podkôrnych a drevokazných škodcov. Pokiaľ lykožrút severský spôsobuje rozsiahle
škody v smrečinách od konca 90-tych rokov, technický škodca drvinárik čierny sa na
Slovensku zatiaľ len rozširuje z juhu krajiny.
Na záver riešenia projektu bol vyhodnotený monitoring lykožrúta severského (Ips
duplicatus)
a drvinárika
čierneho
(Xylosandrus
germanus)
v roku
2017
(http://www.los.sk/pdf/mon_id_17.pdf). Do celoslovenského monitoringu lykožrúta
severského sa v roku 2017 v rámci Lesov SR š. p. zapojilo spolu 76 lesných správ z 22
odštepných závodov, na ktorých bolo inštalovaných spolu 110 feromónových lapačov. Ďalších
5 lapačov bolo inštalovaných v ŠL TANAPu a 6 lapačov v neštátnych subjektoch. Podľa
dodaných vzoriek odchytov sa spolu zachytilo vo všetkých lapačoch 86 014 lykožrútov
severských, čo v priemere na 1 inštalovaný lapač predstavuje 711 lykožrútov. V porovnaní
s monitoringom realizovaným v roku 2016 (priemerný odchyt 609 ks na lapač) to je 1,17
násobný nárast odchytov na jeden lapač. Jedná sa o druhý najvyšší priemerný odchyt
lykožrúta severského od začiatku jeho monitoringu (rok 2008 - 782 lykožrútov na lapač).
Z expedičných skladov a z výskumnej plochy Duchonka bolo spracovaných približne 700
vzoriek hmyzu z lapačov určených na odchyt drvinárika čierneho (Xylosandrus germanus).
Lapače boli navnadené etanolovými odparníkmi. Drvinárik čierny predstavoval zo skupiny
ambróziových chrobákov z odchytov z expedičných skladov v roku 2017 dominanciu
početnosti 2,7% (3% v roku 2016) pri celkovej početnosti 60 odchytených jedincov. Na
základe týchto výsledkov môžeme potvrdiť viacero nových nálezov drvinárika čierneho na
Slovensku, keď bol odchytený na expedičnom sklade Ľubochňa, Ružomberok, Prešov,
Bardejov, Nitrianske Pravno, Veľké Uherce, Muráň, Revúca, Rimavská Baňa, Betliar,
expedičnom sklade Medzibrod, Smolenice, Topoľčianky, Bánovce nad Bebravou, Trenčianska
Turná, Udavské, Vranov nad Topľou, Michalovce, Gbely, Diviaky a Žarnovica. V roku 2016
boli zaznamenané prvé nálezy drvinárika čierneho na východnom Slovensku, čo sa v roku
2017 potvrdilo ďalšími novými nálezmi (expedičný sklad Michalovce a pod. ). Výsledky boli
publikované v odbornej lesníckej literatúre a prezentované na seminári Aktuálne problémy
ochrany lesa 2018.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:

Monitoring lesov – Čiastkový monitorovací systém
Lesy
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Ing. Henrich Klescht
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Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

2017
72,74 tis. €
72,74 tis. €
72,74 tis. €

Hlavným cieľom úlohy je v súlade z Projektom ČMS Lesy a Manuálom medzinárodného
programu ICP Forests realizovať monitorovacie aktivity na trvalých monitorovacích plochách
I. a II. úrovne (merania, hodnotenia, odbery a analýzy vzoriek), ktoré poskytujú údaje
o vývojových trendoch zdravotného stavu lesa a hodnotených veličín. Prispievajú k poznaniu
o prebiehajúcich zmenách faktorov pôsobiacich na lesy (klíma, kvalita ovzdušia, atmosférická
depozícia a pod.) a reakcii lesných ekosystémov a tieto zmeny.
Hlavným výstupom riešenia úlohy sú databázy veličín, ktoré sa periodicky zisťujú na
monitorovacích plochách z hľadiska stavu lesných ekosystémov a pôsobiacich faktorov
prostredia. Tieto údaje sa postúpia Programovému centru ICP Forests, kde sú k dispozícii pre
spoločné európske hodnotenia. Vybraté veličiny sú súčasťou indikátorov TUOL a využívajú
sa pre národné hodnotenie TUOL.
Prehľad hlavných aktivít v roku 2017:
- terénne práce (dvakrát mesačne), spojené s odbermi vzoriek atmosférickej depozície,
pôdneho roztoku, opadu, meraniami prírastku, fenológickými záznamami a následné
priebežné analýzy vzoriek z monitorovacích plôch intenzívneho monitoringu lesných
ekosystémov,
- hodnotenie defoliácie drevín a výskytu hlavných skupín poškodenia (huby, hmyz,
parazity, abiotické, mechanické poškodenie) na monitorovacích plochách extenzívneho
aj intenzívneho monitoringu v júli až auguste,
- spolupráca s Programovým koordinačným centrom programu ICP Forests vo viacerých
formách (zasielanie dát, pripomienkovanie dokumentov, pracovné rokovania Task Force
Meeting, pracovné stretnutia jednotlivých Expertných panelov a pod.),
- prípravné práce na organizáciu Spojeného zasadnutia Expertných panelov ICP Forests
(EP meteorológia, fenológia, rast, vegetácia a biodiverzita, kvalita ovzdušia), ktorú NLC
usporiada v októbri 2018,
- aktivity laboratória v medzinárodných kruhových testoch a realizácia všetkých procesov
pre QA/QC v laboratóriu,
- organizácia konferencie Dlhodobý ekologický výskum a monitoring lesov: súčasné
poznatky a výzvy do budúcnosti vo Zvolene, ktorej sa zúčastnilo 65 účastníkov zo SR
a Českej republiky. Vydaný bol zborník príspevkov z konferencie.,
- rokovania s Ministerstvom životného prostredia SR v súvislosti s prijatím novej Smernice
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/2284 o znížení národných emisií
určitých látok znečisťujúcich ovzdušie (článok 9 ukladá povinnosť členských krajín
monitorovať vplyvy znečisteného ovzdušia - príloha V definuje monitorované
ukazovatele).
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. Pavel Toma
2017
124,70 tis. €
124,70 tis. €
124,70 tis. €
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Špecialisti a inšpektori LOS v priebehu roka zabezpečovali prenos poznatkov výskumu
do lesníckej praxe. Realizovalo sa poradenstvo ohľadom determinácie škodlivých činiteľov
a návrhov opatrení ochrany lesa pre vlastníkov lesa prostredníctvom schémy štátnej pomoci,
ale aj pre pracovníkov štátnej správy na úseku lesného hospodárstva. V priebehu roka sa
vydal elaborát Kunca, A. et al., 2017: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska v roku
2016 a prognóza ich vývoja na rok 2017. NLC – LVÚ Zvolen, Zvolen, 79 pp., ktorý
sumarizoval údaje z ročných hlásení o výskyte škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za
rok 2016. Pre lesníkov bol zorganizovaný seminár „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2017“
s medzinárodnou účasťou, ktorý sa konal v dňoch 26. - 27. 0 1.2017 v priestoroch
Kongresového centra Kúpeľov Nový Smokovec, a. s. Na seminári bolo 216 účastníkov.
Menšie semináre boli zorganizované pre Strednú lesnícku školu v Banskej Štiavnici,
Technickú univerzitu Zvolen, Lesnícku fakultu a Fakultu ekológie a environmentalistiky.
Uskutočnili sa tematické prednášky pre zahraničné návštevy (Nemecko, USA) a zapojili sme
sa do programu medzinárodných prázdninových študentských výmenných pobytov
prostredníctvom programu IAESTE.
Vykonali sa expertízy viac ako 30 projektov ochrany lesa okolo území s 5. stupňom
územnej ochrany proti šíreniu škodcov z týchto území do okolitých lesov. Zabezpečoval sa
monitoring nepôvodných organizmov cez program EÚ. Bola zabezpečená účasť na rokovaní
EPPO, ktoré sa zaoberá šírením nepôvodných organizmov do regiónu EÚ a mediteránu.
O aktivitách LOS je lesnícka verejnosť informovaná prostredníctvom časopisu Les
& Letokruhy,
sociálnej
sieti
facebook,
stránky
www.los.sk
a stránky
www.skodcoviadrevin.sk.
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
2017
72,74 tis. €
72,74 tis. €
72,74 tis. €

Cieľom riešenia bolo zabezpečiť úlohy vyplývajúce z:
zákona č. 138/2010 Z. z. o LRM v znení zákona č. 49/2011 Z. z. a jeho novely zákona
č. 73/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z. z. o LRM v znení zákona
č. 49/2011 Z. z.,
vyhlášky MPRV SR č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii
LRM 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 LRM,
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 LRM
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 Sekciou LHSD MPRV SR.
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-

-

Výsledkom riešenia bolo:
vystavenie uznávacích listov pre zdroje LRM – 928 uznaných jednotiek v obnove PSL,
22 uznaných jednotiek počas platnosti PSL, 60 identifikovaných zdrojov v obnove PSL,
1 počas platnosti PSL, 21 výberových stromov, 24 nových projektov obhospodarovania
génových základní,
doplnenie uznaných zdrojov LRM 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 7 956 uznaných jednotiek pre 16 961 uznaných porastov, 4 407
výberových stromov, 58 semenných sadov, 130 semenných porastov, 116 génových
základní, 298 uznaných jednotiek pre 388 identifikovaných porastov,
vypracovanie požiadaviek ku zdrojom LRM pri obnovách PSL – 37 LHC pre
6 vyhotovovateľov, spracované boli zmeny v zdrojoch – 2 135 záznamov uznaných
porastov a 6 identifikovaných zdrojov, do archívu bolo vyradených 61 uznaných
porastov, 27 ks výberových stromov,
spracovanie oznámenia o produkcii sadbového materiálu – 124 pestovateľov, evidencia
škôlok a prevádzkových zariadení, v rámci skladovania zostatku osiva bolo spracovaných
k 31. 12. 2016 – 782 záznamov, k 30. 6. 2017 627 záznamov, k 31. 12. 2017
598 záznamov,
dozor nad produkciou LRM – 118 producentov LRM, 5 obhospodarovateľov lesa (karty
pôvodu porastu), 4 obchodovateľov s LRM, 1 skladovanie osiva, spracovanie oznámení
o produkcii osiva, semennej suroviny, rezkov a náletu – 134 záznamov;
vedenie databázy listov o pôvode - 386 záznamov, kontrola listov o pôvode pre 37 OÚ
pred vydaním rozhodnutia – 105,
vykonávanie skúšok kvality osiva lesných drevín akreditovanom laboratóriu ISTA testovanie klíčivosti – 75 oddielov, testovanie životnosti – 37 oddielov, testovanie čistoty
– 94 oddielov, odber vzoriek – 86 oddielov, testovanie obsahu vody – 5 oddielov,
vystavenie certifikátov kvality osiva - 103 ks, z toho v nemeckom jazyku 5 ks, vystavenie
ISTA certifikátov – 15 ks, z toho 13 ks Orange ISTA certificates a 2 ks Blue ISTA
certificates,
banka semien lesných drevín – k 31. 12. 2017 je v základnej zásobe 41,77 kg osiva,
v pracovnej zásobe 129,37 kg osiva (41 oddielov smreka obyčajného, 2 oddiely borovice
lesnej, 1 oddiel smrekovca opadavého). Z pracovnej zásoby bolo odobratých 30,01 kg
osiva pre Lesy SR, š. p. na vypestovanie sadbového materiálu pre génové základne.,
vydávanie listov o pôvode pre obchodnú výmenu smerom zo SR – 2 na sadenice, 39 na
semeno,
vydávanie súhlasov na použitie LRM z obchodnej výmeny – 7, vystavenie informačných
dokumentov obchodnej výmeny pre oficiálne orgány členských krajín EÚ – 39,
vydávanie súhlasov na zalesňovanie s LRM o 2 lesné vegetačné stupne vyššie ako je
výškový pôvod zdroja LRM – 7,
vystavenie listov o pôvode zmesi – 2,
podnety príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva pri zistení porušovania
všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti produkcie LRM a jeho uvádzaní na
trh – v roku 2017 bol zaslaný jeden podnet za iný správny delikt,
stredisko kontroly LRM v spolupráci s odborom pestovania a produkcie lesa NLC – LVÚ
zorganizovalo dvojdňovú konferenciu Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa
2017 v Snine s exkurziou do LPM Ulič, š. p. v dňoch 05. - 06. 10. 2017.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:

Lesná pedagogika a podpora práce s verejnosťou
NLC - ÚLPV Zvolen
Ing. Rudolf Navrátil
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Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Ing. Jana Petrášová
2017
51,96 tis. €
51,96 tis. €
53,25 tis. €

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:
Boli vypracované podklady pre novú akreditáciu vzdelávacieho programu Lesná
pedagogika (MŠVVŠ SR), č. POA 2257/2017/73/1 zo dňa 22. 08. 2017 (z dôvodu
ukončenia platnosti predchádzajúcej akreditácie).
Na základe úspešne zvládnutej reakreditácie vzdelávacieho programu boli realizované
aktivity na zabezpečenie ďalšieho vzdelávania lesných pedagógov. Bola zabezpečená
aktualizácia kompletnej pedagogickej dokumentácie vzdelávania lesných pedagógov
o 31 absolventov vzdelávacieho programu Lesná pedagogika a 15 absolventov kurzu
Lesnícke minimum.
Bola vypracovaná publikácia Lesná pedagogika – príručka k vzdelávaciemu programu.
Táto publikácia bude slúžiť ako aktualizovaná študijná príručka pre absolventov
akreditovaného vzdelávacieho kurzu Lesná pedagogika.
Bola zabezpečená poradenská a konzultačná činnosť pre lesných pedagógov.
Bola zabezpečená účasť a zastupovanie SR na pracovných stretnutiach Pracovnej
podskupiny FCN pre lesnú pedagogiku: FCN - Subgroup-Forest Pedagogics. Pracovné
stretnutia sa uskutočnili v Rakúsku (09. - 10. 02. 2017) a v Českej republike
(05. 10. 2017).
Bola zabezpečená aktívna prezentácia projektov lesnej pedagogiky na Slovensku v rámci
12. európskeho kongresu lesnej pedagogiky, ktorý sa konal v termíne 03. - 06. 10. 2017
v Českej republike. Zamestnanci NLC – ÚLPV Zvolen prezentovali projekty a aktivity
lesnej pedagogiky v rámci Bazáru projektov, Bazáru aktivít a workshopov.
Bola vypracovaná správa so zhodnotením stavu lesnej pedagogiky na Slovensku za
obdobie rokov 2010 - 2017 ako podklad pre MPRV SR na zriadenie riadiacej skupiny pre
koordináciu aktivít lesných pedagógov z lesníckych inštitúcií.
Prezentovali sa aktivity lesnej pedagogiky pre verejnosť na celoslovenskej výstave
AGROKOMPLEX 2017 (18. 08. 2017).
Aktivity lesnej pedagogiky boli prezentované v rámci programov Les ukrytý v knihe
a Detská lesnícka univerzita.
Boli vydané a distribuované 4 čísla spravodajcu o lesnej pedagogike s názvom Listy
lesnej pedagogiky.
Priebežne bola aktualizovaná webová stránka www.lesnapedagogika.sk a profil lesnej
pedagogiky na sociálnej sieti facebook.com/lesnapedagogika. Bola rozpracovaná nová
verzia webovej stránky s termínom jej spustenia v roku 2018.
Priebežne boli vydávané tlačové správy a články o aktivitách lesnej pedagogiky
v lesníckych časopisoch (Lesník, Vojenské lesy, Les a letokruhy) a regionálnych médiách
(Rádio Regina).
Zabezpečila sa spolupráca a koordinácia s partnermi a realizátormi na programoch
a podujatiach lesnej pedagogiky (napr. Deň stromu, Detské dni sv. Huberta).
Lesná pedagogika bola prezentovaná vo vysielaní RTVS v dvoch vydaniach detskej
relácie FIDLIBUM vo vysielacích časoch 24. 06. 2017 o 08:10 a 16. 09. 2017 o 08:30.
39

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2017

-

-

Obidve vydania relácie boli tematicky zamerané na tému lesa, správania sa v lese
a ukážkam lesnej pedagogiky.
Uskutočnili sa 4 stretnutia lesných pedagógov so žiakmi Špeciálnej základnej školy pri
FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici.
Uskutočnili sa 2 stretnutia lesných pedagógov s klientami Domova sociálnych služieb
a Domova dôchodcov Symbia vo Zvolene.
Boli zrealizované lesné vychádzky, besedy a exkurzie pre rôzne cieľové skupiny, najmä
pre žiakov materských a základných škôl. V spolupráci s mestom Zvolen boli tieto
aktivity vo zvolenských základných a materských školách realizované na podporu
myšlienky Zvolen mesto lesníctva.
Celkove bolo v rámci 23 rôznorodých typov podujatí (besedy, prednášky, lesné
vychádzky, aktivity LP v školách, tvorivé dielne) pri celkovej účasti vyše 2900 detí,
žiakov a dospelých.

VZDELÁVANIE (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
2017
15,17 tis. €
15,17 tis. €
15,42 tis. €

V dňoch 12. - 16. 06. 2017 boli organizačne a technicky zabezpečené skúšky na získanie
odbornej spôsobilosti OLH, na ktorých sa zúčastnilo 79 uchádzačov z 93 žiadateľov,
ktorí splnili predpoklady na vykonanie skúšky OLH.
V dňoch 06. - 07. 07. 2017 boli organizačne a technicky zabezpečené skúšky na získanie
odbornej spôsobilosti na činnosti s LRM, na ktorých sa zúčastnilo 16 uchádzačov z 18
žiadateľov, ktorí splnili predpoklady na vykonanie skúšky LRM.
09. 11. 2017 boli organizačne a technicky zabezpečené skúšky na získanie odbornej
spôsobilosti na vyhotovenie PSL, na ktorých sa zúčastnil 1 uchádzač, ktorý bol zároveň
aj jediným žiadateľom, ktorý splnil predpoklady na vykonanie predmetnej skúšky.
Riešením úlohy sa zabezpečilo plnenie povinností 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.

PROPAGÁCIA REZORTU (0900106)
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Zabezpečenie komunikačnej stratégie NLC
NLC
PhDr. Marcel Pecník
Mgr. Vladimír Machalík
2017
31,42 tis. €
31,42 tis. €
32,59 tis. €
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Cieľom úlohy bolo zvýšenie povedomia o NLC v očiach verejnosti postupným
budovaním komplexného imidžu NLC ako odbornej a progresívnej organizácie,
transparentnej, zelenej a riadenej efektívne.

-

V rámci plnenia cieľa boli vykonané hlavne tieto činnosti:
Príprava Komunikačnej stratégie NLC (schválená).
Nastavenie systému komunikácie Referátu komunikácie a marketingu s ostatnými
organizačnými zložkami NLC.
Oslovenie lesníckych subjektov k spoločnému rámcovému postupu v komunikácii.
Koordinácia mediálnych výstupov NLC.
Príprava článkov do tlačených médií.
Podpora zamestnancov NLC pri kontakte s printovými a audiovizuálnymi médiami.
Tvorba tlačových správ, komunikácia s médiami.
Aktualizácia facebookového profilu.
Príprava a realizácia prezentácie NLC na Agrokomplexe 2017.
Komunikácia s MPRV SR.
Rokovania na Štátnom pedagogickom ústave a MŠVVŠ SR ohľadom zachovania agendy
lesnej pedagogiky v rezorte pôdohospodárstva s požiadavkou zachovania metodickej
koordinácie na Národnom lesníckom centre.

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:

Plnenie úloh INSPIRE/NIPI
NLC - ÚLZI Zvolen
Bc. Ing. Jozef Dobias
Ing. Peter Hudec, PhD.
2017
37,85 tis. €
37,85 tis. €
38,19 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 NIPI v súlade s koncepciou budovania
metainformačného systému MPRV SR, vytvorenie špecifických vrstiev z údajov IS LH a ich
publikovanie. Vypublikované boli služby - vrstva ortofotomozaiok použitých pri obnove PSL
resp. lesných hospodárskych plánov pre RZP 2018.

-

-

-

V rámci plnenia cieľa boli vykonané hlavne tieto činnosti:
vykonala sa kontrola a oprava topológie vrstvy spevnených lesných ciest po
fotogrametrickej aktualizácii na území obnovy PSL s RZP 2018 (v súčasnosti je
spracované územie PSL s RZP 2014 – 2018),
vykonala sa kontrola a oprava topológie vrstvy vodných tokov a vodných plôch po
fotogrametrickej aktualizácii, vrátane opráv nespojitosti línií s využitím rastra dostupných
DMR na území obnovy PSL s RZP 2018 (v súčasnosti je spracované územie PSL s RZP
2014 – 2018),
vytvorili sa aktuálne metaúdajové záznamy pre vytvorené údajové sady a série údajových
sád a služieb, ktoré vytvára a spravuje NLC podľa zadanej špecifikácie v súlade
s Analyticko - koncepčnou štúdiou INSPIRE v RPI ,
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-

-

-

na zabezpečení úloh v súlade s Analyticko - koncepčnou štúdiou INSPIRE sa priebežne
pracuje. V rámci tejto úlohy sa dňa 12. 04. 2017 podala správa pravidelného monitoringu
INSPIRE za rok 2017. V súvislosti s uvedením RPI do operačnej prevádzky
od 01. 02. 2017 a povinnosti NLC zúčastňovať sa na procese vytvárania
a prevádzkovania NIPI, bol ako zástupca NLC poverený Ing. Gápel (člen expertnej
skupiny NIPI). Po úspešnej registrácii sa vytvorili a aktualizovali nové metaúdajové
záznamy v RPI. V procese napĺňania registra sa priebežne riešili a odstraňovali vzniknuté
technické problémy v spolupráci s Technickou podporou pre RPI,
zabezpečili sa v zmysle záverov Koordinačnej rady NIPI zo dňa 07. 04. 2017 Úloha
5/2017 KR-1 a Úloha 6/2017 KR-1, na základe ktorých sa v spolupráci s Technickou
podporou pre RPI importované údaje manuálne upravovali v XML editore a vo verejnom
editore RPI. Následne sa tieto údaje importovali a editovali v editore RPI. V nadväznosti
na predchádzajúce úlohy bola zabezpečená aj úloha 7/2017 KR-1. Na MPRV SR bola
podaná informácia o plnení legislatívnych požiadaviek pre interoperabilitu za témy
prílohy I. zákona č. 362/2015 Z. z. v súvislosti s úlohou 10/2017 KR-1. V rámci činnosti
zástupcov NLC v Expertnej skupine NIPI sa zástupcovia NLC zúčastnili rokovania
Expertnej skupiny konanej dňa 29. 06. 2017 na Geologickom ústave Dionýza Štúra
v Bratislave, ktoré bolo organizované na základe záverov z rokovania Koordinačnej rady
NIPI zo dňa 07. 04. 2017. Ďalej sa v rámci činnosti revidovali materiály s výsledkami
INSPIRE Monitoringu za rok 2016 a študovali materiály INSPIRE Country Fiches
s cieľom zosumarizovať stav implementácie INSPIRE v SR.
z leteckých snímok použitých pri obnove PSL sa vytvorila vrstva ortofotomozaiok na
území vyhotovenia PSL s RZP 2018 vo formáte ECW,
z vrstvy ortofotomozaiok sa vytvorila WMS a WMTS služba v rozsahu územia
vyhotovenia PSL s RZP 2018 na publikáciu prostredníctvom Lesníckeho DPZ
portálu. Publikované sú WMS a WMTS služby pre ortofotomozaiky z rokov
snímkovania 2009 až 2016,
pokračovalo sa v ďalšom rozvoji a vývoji aplikácie Erdas Apollo tak, aby bol umožnený
automatický export údajov fotogrametrického snímkovania a leteckého laserového
skenovania pre potreby MPVR SR a právnických osôb v jeho pôsobnosti. Tento modul je
v súčasnosti v skúšobnej prevádzke v rámci Lesníckeho DPZ portálu na doméne
http://dpz.nlcsk.org/dpzportal/ a http://dpz.nlcsk.sk/dpzportal/.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Digitálne ortofotomozaiky
NLC - ÚLZI Zvolen
Ing. Konštantín Gaál
Ing. Peter Hudec, PhD.
2017
126,56 tis. €
126,56 tis. €
126,67 tis. €

Cieľom úlohy bolo vytvorenie digitálnych ortofotomozaiok v klade ŠMO 5 v rozsahu
6952,69 km2 s minimálnym rozlíšením 0,25 m západnej časti územia SR z leteckého
meračského snímkovania vykonaného vo vegetačnom období v roku 2017.

-

V rámci plnenia cieľa boli vykonané hlavne tieto činnosti:
vykonalo sa rozdelenie vymedzeného územia na 7 blokov za účelom efektívneho
zabezpečenia leteckého snímania územia,
vyhotovili sa plány leteckého snímania územia v súlade s technickými požiadavkami na
LMS a/alebo LIDAR-ové dáta,
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

vyhotovili sa podklady a vypracovali žiadosti pre vydanie súhlasu na letecké snímanie
územia na MO SR podľa § 4, ods. 5 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii
a kartografii v znení neskorších predpisov a § 8 vyhlášky MO SR č. 194/2007 Z. z.
o podrobnejšej úprave vykonávania geodetických a kartografických činností pre potreby
obrany štátu. Na všetky predložené žiadosti boli súhlasy vydané,
vypracovali sa oznámenia na NBÚ o nadobudnutí snímkového materiálu podľa § 64 ods.
4 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a oznámenia na MO SR o nadobudnutí
snímkového materiálu v zmysle § 12 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.
o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, vrátane žiadostí o posúdenie týchto
materiálov z hľadiska určenia stupňa utajenia,
zabezpečilo sa posúdenie všetkých nadobudnutých údajov leteckého snímania územia
a určenie stupňa ich utajenia v súčinnosti so zodpovednou osobou MO SR v zmysle
zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
vykonala sa kontrola kvality vyvolaných LMS za účelom preverenia dodržania určených
technických podmienok,
vykonalo sa zhustenie bodového poľa – na 107 výberoch celkom bolo zameraných 988
vlícovacích bodov, z toho 918 vlícovacích bodov pre analytickú aerotrianguláciu LMS
a 70 bodov pre georeferencovanie mračna bodov z leteckého skenera,
vyhotovili sa fotogrametrické projekty pre určené bloky LMS,
vykonala sa ortorektifikácia LMS,
spracovali sa pracovné ortofotomozaiky v rozsahu 6952,69 km2 v klade mapových listov
ŠMO 5,
vykonala sa kontrola kvality mozaikovania spracovaných ortofotomozaiok a následne sa
postúpili na vykonanie kontroly ich polohovej presnosti a následnej transformácie
do súradnicového systému S-JTSK,
na základe požiadavky NPPC-VÚPOP sa poskytli pre potreby aktualizácie LPIS
pracovné ortofotomozaiky, vrátane ortofotomozaiok spracovaných pre PSL
v predchádzajúcich rokoch,
za účelom spracovania finálnej ortofotomozaiky západnej časti územia SR sa vykonala
úprava jasu a kontrastu rektifikovaných LMS a ich farebné vyrovnanie v rámci
jednotlivých blokov,
vykonalo sa celkové farebné vyrovnanie ortofotomozaiok pre celé územie západnej časti
SR a následne boli postúpené GKÚ za účelom transformácie do súradnicového systému
S-JTSK,
spracované ortofotomozaiky sa skatalogizovali.

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. Emília Rizmanová
Ing. Alexander Čarný
2017
24,87 tis. €
24,87 tis. €
25,09 tis. €
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Cieľom úlohy bola realizácia štátnych štatistických zisťovaní organizovaných
a vykonávaných MPRV SR v oblasti poľovníctva, lesného hospodárstva a spracovania dreva,
vytvorenie podkladov pre IS RŠ, Štatistickú ročenku SR, iné publikácie vydávané
Štatistickým úradom SR, Správu o stave lesného hospodárstva v SR a vypracovanie
Poľovníckej ročenky SR.

-

-

V rámci plnenia cieľa boli vykonané hlavne tieto činnosti:
vykonala sa správa 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. 2016 a I. - III. Q. 2017,
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
2017,
spracovali sa a odovzdali podklady do Zelenej správy, 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 2017,
vykonal sa zber, spracovanie trhových informácií za IV. Q. 2016 a I. - III. Q. 2017 a rok
2017, 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 zverejnená na stránke 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
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.
Ing. Michal Hušťák
2017
1 026,99 tis. €
1 026,99 tis. €
1 026,99 tis. €

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 domácich a zahraničných projektov, kde sa zabezpečovalo
poradenstvo pri príprave rozpočtu a finančnom riadení týchto projektov.
- Zabezpečenie komplexnej činnosti v oblasti ekonomického a finančného riadenia NLC.
- ekonomické oddelenie zabezpečovalo komplexné ekonomické a finančné riadenie
v ekonomickom programe SAP. Zabezpečila sa implementácia zmien legislatívnych
predpisov v týchto oblastiach. Vypracovala sa účtovná závierka za rok 2017 v zmysle
zákonných požiadaviek ako aj všetkých finančných výkazov a výkazov v rámci
konsolidácie verejného sektora.
- Zabezpečenie komplexnej činnosti v oblasti personálneho, právneho, kontrolného
riadenia NLC.
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-

-

-

-

-

- 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.
Implementovali sa legislatívne zmeny v oblasti BOZP.
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, realizovala sa inventarizácia majetku, priebežne sa
zabezpečovali požiadavky zriaďovateľa v tejto oblasti.
Zabezpečenie komplexnej činnosti v oblasti verejného obstarávania
- Zabezpečila sa implementácia novely zákona o verejnom obstarávaní a zmien
vyplývajúcich so Smernice 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, úpravu existujúceho intranetového riešenia a taktiež sa
pracovalo na vývoji nového intranetového riešenia pre NLC.
Zabezpečenie prevádzky budovy T.G. Masaryka 22 a budovy Sokolská 2 Zvolen
- Zabezpečila sa prevádzka budovy T.G. Masaryka 22 a Sokolská 2, priebežne sa
odstraňovali nedostatky a poruchy, ktoré sa vyskytli. Vypracovala sa projektová
dokumentácia pre komplexnú obnovu budovy Sokolská 2 vo Zvolene, na základe
ktorej sa podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného
programu Kvalita životného prostredia. Zabezpečila sa rekonštrukcia veľkej
zasadačky v budove Sokolská 2 a realizovali sa prípravné práce pre realizáciu projektu
komplexnej obnovy budovy Sokolská 2 vo Zvolene a jej zníženie energetickej
náročností. Prípravné práce spočívali v odstránení hniezd vtákov na budove NLC
Sokolská 2. Práce boli vykonávané v mesiaci január a február 2018 podľa zmluvy
o dielo č. 7/NLC/2018 z 8.1.2018 a rozhodnutia MŽP SR č. 6325/2017-6.3 zo dňa
25.7.2017. Odovzdanie prác sa uskutočnilo 06.02.2018 o čom bol spísaný protokol
o odovzdaní a prevzatí diela.
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4. ČINNOSTI ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY
V nasledujúcej tabuľke sa uvádza prehľad aktivít NLC v roku 2017 vrátane ich plánovaných
a skutočných nákladov:
Tabuľka 4.1 Prehľad aktivít NLC v roku 2017
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 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)
Inovácie v zisťovaní stavu lesa
založené na progresívnych
technológiách DPZ (ProMon)
Počítačom podporovaná optimalizácia
manažmentu lesných porastov
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Náklady v tis. €
plánované

skutočné

17,08

17,08

52,92

52,92

6,97

6,97

71,05

71,05

58,04

51,74

8,46

8,46

42,04

42,04

31,91

31,32

58,97

58,11

61,22

61,22

36,93

35,69

101,49

98,63

65,31

65,31
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Medzinárodné programy
a projekty

Vzdelávacie
programy a

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)
Výskum alternatívnych metód ochrany
ihličnatých sadeníc pred hmyzími
škodcami (ALTERNA)
Extrémne prejavy zmeny klímy a ich
dopady na rast a produkciu lesných
porastov (FORCLIMEX)
Optimalizácia využitia drevnej
suroviny nižšej kvality na Slovensku
(Loquawood)
Energetický potenciál primárnej
produkcie nadzemnej dendromasy
lesných porastov
Výskum efektívnosti outsourcingu
lesníckych služieb (Outsourc)
Eutrofizácia prostredia a jej dopady na
druhovú diverzitu opadavých lesov
temperátnej zóny (EUTROFYT)
FOR SOC
Evaluation of RDP 2014-2020
VET - SAFETY
Tools for Skills - Teachers training
Conservation and sustainable
utilization of forest tree diversity in
climate change (SUSTREE)
Distributed, integrated and harmonised
forest information for bioeconomy
outlook (DIABOLO)
Common heritage, joint future - Trees
without borders (TreeJoy)
Implementation of Natura 2000 in
forests
Obnova a manažment dunajských
lužných biotopov (LIFE 2014)
National program of survey of selected
harmful organisms of Slovak republic
Zabezpečenie skúšok odbornej
spôsobilosti v lesnom hospodárstve
47

53,32

53,32

99,41

98,81

30,92

30,09

38,71

35,01

25,25

19,68

19,29

19,19

23,68

22,15

62,99

62,55

27,22

27,22

127,58
6,00
4,35
10,14

123,92
4,47
9,98
8,29

50,39

50,39

2,49

2,49

8,49

8,49

5,00

5,13

62,83

62,83

70,99

70,99

15,17

15,42
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Kontrakt projekty
s MPRV
SR

Výskumné
úlohy

Úlohy
vývojového
zamerania

Lesná pedagogika a podpora práce
s verejnosťou
Lesnícke dni
Učenie o lese
Porada štátnej správy
Komunikačná stratégia NLC
Výskum, inovácie a podpora
konkurencieschopnosti lesníckodrevárskeho komplexu (výskumný
zámer - inštitucionálna forma)
Výskum a vývoj pre inovácie
a podporu konkurencieschopnosti
lesníckeho sektora (VIPLES)
Dlhodobý strategický výskumnoinovačný zámer národného projektu za
oblasť lesníctva
LULUCF - emisie
Kysihýbel - revitalizácia
a zabezpečenie funkčnosti
Revitalizácia banky semien lesných
drevín
Zachovanie autochtónnych nížinných
druhov drevín
Nová STN Lesné semenárstvo
Záchrana jaseňov - vybudovanie
semenných sadov
Borovice na Záhorí - analýza
a odporúčania
Poškodzovanie lesných ekosystémov
introdukovaným hmyzom
Zelená správa
NIML II - dokončenie
Zahrnutie hodnoty ekosystémových
služieb lesov do zelenej ekonomiky
Vyhláška - drevodomy
Vyhláška - mimoprodukčné funkcie
lesa
Osnova koncepcie AP NPVPD SR
Podpora investícií do komplexného
spracovania surového dreva
Metodika na stanovenie nájmu
z lesných pozemkov
Lesnícka ochranárska služba
Monitoring lesov - Čiastkový
monitorovací systém Lesy
Lesnícky účet
Daň z lesných pozemkov
Operatívne úlohy vrátane spolupráce
pri tvorbe materiálov v oblasti LH
Rozvoj hospodárskej úpravy lesov
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51,96

53,25

35,00
15,00
5,00

31,42

35,38
15,56
6,17
32,59

175,59

175,59

153,05

153,07

90,00

90,00

22,00

22,00

12,00

12,00

12,00

12,00

10,00

10,00

10,00

10,00

15,00

15,06

10,00

10,00

10,00

10,00

26,60
44,00

26,60
44,00

18,00

18,00

3,50

3,50

9,00

9,00

3,00

3,01

4,00

4,00

10,00

10,00

124,70

124,70

72,74

72,74

14,00
12,50

14,18
12,50

23,71

24,14

122,87

123,76
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(HÚL), tvorba metód a postupov jej
vykonávania
Komplexné zisťovanie stavu lesa
v územnej pôsobnosti Okresných
úradov v sídle kraja odbor opravných
prostriedkov
Financovanie vyhotovenia PSL
Preberanie prác a kontrola kvality PSL
Vývoj, rozvoj a správa informačného
systému lesného hospodárstva (IS LH)
a poskytovanie informácií z IS
Tvorba a spravovanie tematického
štátneho mapového diela s tematickým
obsahom
lesného
hospodárstva
(TŠMD LH)
Plnenie úloh INSPIRE/NIPI
Správa
informačného
systému
rezortnej štatistiky
Digitálne ortofotomozaiky
Elektronické formuláre štatistických
výkazov Poľov a Drevo
Monitoring a určenie prírastku vlka
Zabezpečenie činnosti projektového
manažmentu LDI
Medzinárodná Medzinárodná spolupráca a úlohy
vyplývajúce z členstva v
spolupráca a
medzinárodných organizáciách
zahraničné
styky
Kontrola LRM
Akreditačná,
skúšobná a
kontrolná
činnosť
Inštitucionálne financovanie
Aplikovaný výskum pre Lesnícky časopis - Forestry Journal
prax
Spracovanie databázy snímok Landsat
a odvodených produktov
Spracovanie databáz upravených
produktov NDVI z MODIS
Ekologický výskum a monitoring
lesov - konferencia
Príprava databáz, projekcií
a aktualizácia systémov potrebných pri
inventarizácií skleníkových plynov
Laboratórne rozbory
Aktuálne problémy v zakladaní
a pestovaní lesa
Vyhodnotenia taxačných charakteristík
na výskumných plochách na OZ
Levice
VDO Kysuce, DO Husárik
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298,73

300,68

1 366,37
273,81

1 211,36
316,98

429,51

430,40

631,31

634,66

37,85

38,19

24,87

25,09

126,56

126,67

7,50

7,51

2,50

2,58

75,00

75,01

20,78

20,78

72,74

72,74

1 026,99

1 026,99

7,79

7,79

5,83

5,70

1,25

0,00

2,74

2,64

12,50

12,47

34,50

20,85

2,20

1,23

4,67

5,27

11,61

10,94
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Výchova porastov
Posúdenie vhodnosti pestovania
rýchlorastúcich drevín
Prepočtové koeficienty dreva
Monitorovanie lesných ekosystémov
v oblasti vplyvu VD Gabčíkovo
Testovanie topoľa AF2
Testovanie agáta bieleho
Rozbor kvality osiva lesných drevín
Obnova zdrojov semena jaseňa
štíhleho
Seminár APOL
Monitoring výskytu a šírenia
drvinárika čierneho
Výskum vplyvu imelovca európskeho
na hrúbkový prírastok dubov
Testovanie prípravku TreeAzin
Výskumný poľovný revír Pri dube
Analýza disponibilnej surovinovej
základne
Arborétum a turizmus

3,41

3,94

1,25

0,28

14,80

13,60

45,15

22,20

8,45
3,00
2,28

7,17
2,80
1,13

13,00

9,18

10,81

11,40

10,00

8,32

8,75

8,16

2,54
1,54

2,23
2,70

7,50

8,03

0,60

0,60

Prehľad a zhodnotenie realizačnej činnosti na NLC sa uvádza v tabuľke 4.2.
Tabuľka 4.2 Prehľad realizačnej činnosti v roku 2017 (počet aktivít)
Druh aktivity
Počet v ks
Legislatívna činnosť
2
Normatívna činnosť
1
Edičná činnosť
14-0
Publikačná činnosť
202
Pedagogická činnosť (počet vyuč. hodín)
174
Vzdelávacia činnosť (počet účastníkov)
108
Monitoring, akreditačná, kontrolná, skúšobná činnosť
321
hmotné
72
Realizačné výstupy
nehmotné
77
Projekty, úlohy VaV
28
Účelové úlohy
18
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
25
Poradné orgány vlády, ministerstiev a orgánov SŠ
28
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
59
Vedecké spoločnosti pri SAV
19
Iné odborné a profesijné orgány
107
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5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Na základe kontraktu č. 463/2016-710/MPRV SR (kontrakt) bol pre NLC schválený
rozpočet vo forme bežného transferu na rok 2017 v objeme 3 841 879 €, ktorý bol dodatkami
č. 1 až č. 4 ku kontraktu upravený na úroveň 5 556 318 €. Z toho finančné prostriedky vo
výške 1 463 439 € boli navýšené dodatkami č. 2, 3 a 4 po 1. auguste 2017. 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 2018. Čerpanie bežného transferu k 31. 03. 2018 bolo v objeme
5 439 905,98 €, t. j. na 97,90 % (z toho 4 684 130,21 € do 31. 12. 2017 a 755 775,77 € do 31.
03. 2018). Finančnú čiastku v objeme 116 412,02 € NLC vráti do štátneho rozpočtu. Okrem
uvedených prostriedkov malo NLC možnosť dočerpať do 31. 03. 2017 finančné prostriedky
poskytnuté kontraktom č. 533/2015-710/MPRV SR na rok 2016 vo výške 82 756,31 € určené
na vyhotovenie PSL a aktualizáciu dochádzkového systému. Tieto finančné prostriedky boli
vyčerpané vo výške 74 755,41 € a suma 8 000,90 € bola vrátená do štátneho rozpočtu.
Okrem bežného transferu boli schválené pre NLC 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,- €,
ktoré boli postupne čerpané v rokoch 2015 (NLC ukončilo 3 akcie), 2016 (NLC ukončilo
2 akcie) a v roku 2017 (2 ukončené akcie - rekonštrukcia elektroinštalácie, protipožiarnej
ochrany v budove na ulici Sokolská 2 a rekonštrukcia a modernizácia budovy na ulici
Švermova). Schválený kapitálový transfer v roku 2016 vo výške 10 000 € na vypracovanie
projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu podkrovia budovy Lesníckej ochranárskej služby
v Banskej Štiavnici bol v roku 2017 vyčerpaný a nové v roku 2017 schválené kapitálové
transfery boli čerpané vo výške 38 513,94 € na úpravu parkoviska budovy na ulici Sokolská 2
(ukončená akcia) a internetové pripojenie budovy LOS v Banskej Štiavnici.
Výdavky v roku 2017 boli realizované v rámci plnenia programov:
Tabuľka 5.1 Čerpanie kontraktu č. 463/2016-710/MPRV SR (v €)
Ukazovateľ
Bežný transfer (641 001) celkom
v tom:
program 08V0202
Rozvoj hospodárskej úpravy lesa

program 08V0203
Vyhotovenie PSL

program 08V0301
Výskum na podporu trvalo udržateľného lesného hospodárstva

program 08V0302
Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo

program 0900102
Vzdelávanie – NLC

3 841 879,00

Skutočné
čerpanie zo ŠR
v€
5 556 318,00
5 439 905,98

1 529 289,00

1 968 989,00

1 968 989,00

962 250,00

1 738 070,00

1 621 657,98

306 090,00

418 635,00

418 635,00

946 974,00

1 137 214,00

1 137 214,00

20 000,00

20 472,00

20 472,00

0,00

42 072,00

42 072,00

44 858,00

197 288,00

197 288,00

32 418,00

33 578,00

33 578,00

Pôvodný
rozpočet v €

program 0900106
Propagácia rezortu – NLC

program 0900401
Participácia na budovaní metainformačného systému rezortu

program 0900501
Štatistické zisťovanie
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Tabuľka 5.2 Použitie kapitálových transferov poskytnutých MPRV SR
Prijatý kapitálový
Ukončené akcie (v €)
transfer
Rok
€
2015
2016
2017
2015
312 000 111 000 86 224 114 776
2016
10 000
0
0
10 000
2017
906 960
0
0
35 000
Uvedený príspevok tvoril súčasť celkových výnosov NLC za rok 2017, ktorých celkový
objem dosiahol výšku 9 636 479,16 €, čo v porovnaní s rokom 2016 znamená nárast
o 0,85 %. Okrem príspevku zo štátneho rozpočtu, výnosy NLC tvorili aj iné príjmy. Objem
jednotlivých výnosov za rok 2017 je nasledovný:
- tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 1 504 445,29 €,
- výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu z kapitoly MPRV SR vo výške
4 758 885,62 €,
- výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu vo výške 26 715,02 €,
- výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy a od Európskych
spoločenstiev (vyplývajúce z plnenia zmlúv s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou,
Agentúrou MŠVVŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ, od Európskych spoločenstiev
a z medzinárodných projektov) vo výške 1 308 472,05 €,
- výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy a od
Európskych spoločenstiev (vyplývajúce z plnenia zmlúv s Pôdohospodárskou platobnou
agentúrou, Agentúrou MŠVVŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ, od Európskych
spoločenstiev a z medzinárodných projektov) vo výške 310 173,56 €,
- výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške
11 238,00 €,
- ostatné výnosy tvorili tržby z predaja majetku, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti,
očakávané príjmy a kurzové zisky vo výške 1 716 549,62 €. Očakávané príjmy sú príjmy,
ktoré budú preplatené v nasledujúcom roku (2018), ale práce a dodávateľské faktúry boli
vykonané, resp. uhradené v predchádzajúcom roku (2017), napr. výskumné projekty,
faktúry za vyhotovenie PSL na základe vystavenej Žiadosti o platbu.
Tabuľka 5.3 Rozbor výnosov NLC za rok 2017
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)

€
9 636 479,16
6 415 484,25
1 504 445,29
1 712 690,59
4 079,06
-220,03

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 9 634 868,31 €, čo v porovnaní s rokom 2016 je viac o 1,15 %. Najväčšiu položku
tvorili osobné náklady (mzdové, zákonné a ostatné sociálne poistenie a zákonné a ostatné
sociálne náklady) vo výške 4 716 746,59 €, čo je 48,95 % z celkových nákladov a náklady na
služby (náklady na vyhotovenie PSL) vo výške 3 508 227,34 €, čo je podiel 36,41 %
z celkových nákladov. Vzrástli najmä osobné náklady o 607 654,83 € (v dôsledku valorizácie
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platov a navýšeniu počtu pracovníkov z dôvodu prípravy na zriadenie lesnícko-drevárskej
inšpekcie), ostatné náklady na prevádzkovú činnosť o 5 653,71 €, finančné náklady
o 4 131,71 € a dane a poplatky o 2 230,68 €. Klesli náklady na služby o -420 524,93 €,
spotrebované nákupy o - 49 458,95 € a odpisy o -40 369,92 €. NLC nemalo v roku 2017
predpísaný odvod finančných prostriedkov z predaja prebytočného majetku.
Tabuľka 5.4 Rozbor nákladov NLC za rok 2017 a hospodársky výsledok
Položka
€
Náklady celkom
9 634 868,31
521 637,27
Spotrebované nákupy (50)
z toho:
spotrebovaný materiál (501)
399 138,98
3 508 227,34
Služby (51)
opravy a udržiavanie (511)
80 273,24
cestovné (512)
102 993,10
v tom:
náklady na reprezentáciu
2 789,50
(513)
ostatné služby (518)
3 322 171,50
v tom:
4 716 746,59
Osobné náklady (52)
mzdové náklady (521)
3 319 757,02
v tom:
sociálne poistenie (524,525)
1 216 363,07
sociálne náklady (527,528)
180 626,50
22 360,31
Dane a poplatky (53)
42 233,67
Ostatné náklady na prevádz. činnosť (54)
800 350,62
Odpisy, rezervy, opravné položky (55)
23 312,51
Finančné náklady (56)
Hospodársky výsledok pred zdanením
1 610,85
Daň z príjmu
0,00
Hospodársky výsledok po zdanení
1 610,85
Výsledok hospodárenia predstavuje za rok 2017 zisk vo výške 1 610,85 €. V roku 2017
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 16,08 %.
Investičnú výstavbu NLC zabezpečovalo z vlastných zdrojov, zo zdrojov riešených
projektov a príspevku zo ŠR od zriaďovateľa. Celkové kapitálové výdavky NLC v roku 2017
boli vo výške 282 362,75 €, z toho kapitálové výdavky z transferu z MPRV SR 62 371,66 €
a z vlastných zdrojov 219 991,09 €.
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Tabuľka 5.5 Kapitálové výdavky NLC v roku 2017
Výdavky
v €

Ukazovateľ
Pozemky
Stavebné investície
Strojové investície
Ostatné investície
Nehmotné investície

0,00
147 229,34
69 031,96
50 234,15
15 867,30

Kapitálové výdavky spolu

282 362,75
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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 2017.
Organizačná štruktúra v roku 2017 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 2017
stav
(človekoroky)
(v €)
Zamestnanci spolu
240,1
228,8
1 027,0
z toho:
A. Výskumníci
54,4
48,6
1 265,0
B. Technici a ekvivalentný personál
16,5
16,5
797,0
C. Pomocný personál
12,5
11,7
821,0
Zamestnanci výskumu a vývoja
83,4
76,8
1 094,0
spolu (A+B+C)
D. THZ – vysokoškolsky vzdelaní
E. THZ – stredoškolsky vzdelaní
F. Robotníci

101,3
42,2
13,2

98,9
41,5
11,6

1 106,0
828,0
600,0

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

54,4

Počet zamestnancov
VV v FTE
(človekorokoch)
48,6

47,9

42,1

0
1,0
13,5
33,4
0
6,5
1,0
6,0
59,0
1,0

0
0,4
10,3
31,4
0
6,5

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
16,5
technici vo výskume s VŠ kvalifikáciou
3,0
technici vo výskume ostatní
11,5
z toho:
ekvivalentný personál s VŠ kvalifikáciou
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
12,5
a) manažéri a administratívny personál spolu
8,8
úsek riaditeľa (vedenia)
1,0
vedeckovýskumný úsek
3,3
v tom:
hospodársko-technický úsek
3,5
účelové zariadenia
1,0
b) robotnícke profesie spolu
3,7
úsek riaditeľa (vedenia)
0
vedeckovýskumný úsek
3,0
v tom:
hospodársko-technický úsek
0,7
účelové zariadenia
0
Z pomocného personálu zamestnanci s VŠ kvalifikáciou
7,8
Tabuľka 6.5 Prehľad o vedeckej výchove a zvyšovaní kvalifikácie zamestnancov
v roku 2017
Názov
Počet
Zamestnanci vo vedeckej výchove (doktorandi)
1
Zamestnanci, ktorí získali:
vedeckú hodnosť PhD., resp. CSc.
vedeckú hodnosť DrSc.
vedecko-pedagogickú hodnosť doc.
vedecko-pedagogickú hodnosť prof.
Zamestnanci, ktorí boli preradení:
z VKS IIb do VKS IIa
4
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 2017
Kapacita
Charakter činnosti
FTE
%
Odborné činnosti spolu
62,1
80,9
Výskum
38,6
50,3
základný
4,1
5,4
z toho:
aplikovaný
34,5
44,9
Experimentálny vývoj
4,2
5,5
Poradenstvo
0
0
Výchova a vzdelávanie
0,1
0,2
Riadenie a správa
1,4
1,8
Obslužné činnosti
0,9
1,2
Podnikateľské činnosti
1,4
1,8
Činnosti vyžiadané orgánmi ústrednej štátnej správy
12,4
16,1
Činnosti vo vedeckých a profesijných organizáciách
0
0
Činnosti z delegovaných poverení v medzinárodných
0
0
organizáciách
Ostatné činnosti
3,1
4,0
Dovolenky, sviatky, celodenné náhrady mzdy
11,9
15,5
Práce neschopnosť
2,8
3,6
Spolu
76,8
100
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Tabuľka 6.7 Veková štruktúra zamestnancov NLC k 31. 12. 2017
Úsek GR

Úsek NGRSL

Úsek NGRE

Vek

NLC - LVÚ
Zvolen

NLC - ÚLPV
Zvolen

NLC - ÚLZI
Zvolen

NLC - ÚHÚL
Zvolen

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
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 64
65 a viac

0
9
4
6
3
0

0
6
1
4
1
0

0
5
10
10
7
0

0
2
6
7
5
0

0
0
5
4
3
0

0
0
4
4
3
0

0
11
23
25
21
3

0
4
8
8
11
0

0
4
9
6
1
0

0
3
7
2
1
0

1
6
9
12
11
0

0
4
5
8
7
0

0
2
8
14
13
2

0
1
1
1
3
0

Spolu

22

12

32

20

12

11

83

31

20

13

39

24

39

6

Tabuľka 6.8 Prehľad o pohybe zamestnancov NLC
Nové pracovné pomery

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

Skončenie pracovných pomerov
Dôvod ukončenia pracovného
z toho
pomeru
Spolu
Spolu
výberovým konaním
Dohoda
Doba určitá
6
3
2
1
6
2
1
1
14
3
6
17

1
1

1
1
8
8
2
4
18

1
1
7
7
3
14

1
1
2
1
4

23

1

22

17

5
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Spolu
spolu

z toho
ženy

1
37
68
77
59
5
247

0
20
32
34
31
0
117
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7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
7.1 Program/podprogram/prvok: 08V0202 Rozvoj hospodárskej úpravy lesa
Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška upraveného rozpočtu (v €):
1 968 989,00
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 tvorbu, spracovanie a archiváciu TŠMD LH.
2. V rámci správy IB IS LH zabezpečiť kontrolu, spracovanie a archiváciu súborov údajov
(číselných a grafických ) z PSL.
3. Zabezpečiť komplexnú správu a prevádzku IS LH 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 PSL.
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

2017
200,9
200,9
2012,0
195,4
202,3
202,3
2016,7
202,0

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
Cieľ 1.
Na 355 výberoch vlícovacích bodov sa zameralo spolu 1 489 bodov pre fotogrametrické
projekty a 292 bodov pre LIDAR. Vyhotovili sa fotogrametrické projekty na 21 837 ks
farebných-RGB a infračervených-CIR LMS. Súvislé TŠMD LH sa spracovalo na výmere
202,3 tis. ha lesných pozemkov. Vykonala sa archivácia mapového diela, LMS
a ortofotomozaiok.
Cieľ 2.
Prebrané súbory dát PSL a LDM obnovovaných PSL na výmere 202,3 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. 2016. Spracovali sa údaje
Lesnej hospodárskej evidencie za rok 2016. Zabezpečil sa prístup do Lesníckeho GIS-u pre
všetkých, vrátane nových zamestnancov špecializovanej štátnej správy. Na základe žiadostí
bol prideľovaný prístup OLH.
59

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2017

Cieľ 4.
Vykonala sa celoplošná aktualizácia údajov hospodársko-úpravníckej typizácie a vrstiev
lesníckej typológie a pedológie na celej výmere, ktorá pôjde v roku 2018 do obnovy PSL
(195,4 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
2017. Zároveň sa dopĺňali chýbajúce modely u ukončovaných PSL s obnovou v roku 2016
v schvaľovacom procese a aktualizovali sa aj bezošvé vrstvy lesníckej typológie a pedológie.
Bolo vykonané aj základné typologické mapovanie na celku Podolínec (6,6 tis. ha).
Navrhnutá bola aj obsahová náplň a podrobnosť nových modelov hospodárenia a obsahová
štruktúra rámcového plánovania ako celku.
7.2 Program/podprogram/prvok: 08V0203 Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy
Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška upraveného rozpočtu (v €):
1 738 070,00
Zámer:
Zabezpečenie vyhotovenia PSL pre územie SR v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z.
Cieľ:
Rozpracovať PSL.
Dopracovať PSL, ktoré boli rozpracované v predchádzajúcom roku.
Merateľný ukazovateľ:
tis. ha
Typ

Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

tis. ha

Rok

Báza rok

Hodnota

Báza
1.
2.
1.
2.

Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2017
196,2
200,9
196,2
202,3

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
Plánované výmery boli prekročené z dôvodu upresnenia výmer pri schvaľovaní PSL
orgánmi štátnej správy LH a spresnením výmer pri vydaní rozhodnutí o LC.
Úloha bola splnená a zabezpečilo sa plnenie § 38 ods. 2 písm. d), § 40 ods. 5 zákona
o lesoch
1. Finančné prostriedky alokované na dopracovanie PSL boli naplánované na výmeru
z rozhodnutí o určení LC príslušnými orgánmi štátnej správy. Skutočná výmera
dokončených LC sa upravuje podľa právoplatných rozhodnutí o schválení PSL. Celková
výmera LC, na ktorých sa vyhotovovali PSL s platnosťou k 01. 01. 2017 je
202 348,7538 ha, čo je 101,05 % z plánovanej výmery. Nárast o 2 106,9738 ha oproti
výmerám v Zmluvách o dielo je spôsobený zmenami v katastri nehnuteľností.
2. Zabezpečilo sa odovzdanie Správy o doterajšom hospodárení na 35 LC príslušným
orgánom štátnej správy (rozpracované LC); 1. etapa podľa zmluvy o dielo na vyhotovenie
PSL platných od roku 2018. Zabezpečilo sa odovzdanie návrhu PSL v roku 2017
príslušným orgánom štátnej správy (s platnosťou od 1.1.2018) na 35 LC v termíne do
15. 12. 2017 a úhrada nákladov na vyhotovenie PSL pre vyhotovovateľov PSL.
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7.3 Program/podprogram/prvok: 08V0301 Výskum na podporu trvalo udržateľného
lesného hospodárstva
Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška upraveného rozpočtu (v €):
418 635,00
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
Rok
Báza
Typ
Hodnota
ukazovateľa

Merná
jednotka

rok

Hodnota

Báza
Výstup
počet publikovaných
realizačných
výstupov/odborných
prác

ks

2017

1.
2.

Plánovaná
hodnota

20
3

1.
2.

Skutočná
hodnota

92
24

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. Jednoznačné merateľné ukazovatele (počet
článkov a počet podaných projektov) umožňujú efektívne a účinné posúdenie dosiahnutia
cieľov v oblasti výskumu na podporu udržateľného lesného hospodárstva. Stanovené ciele pre
rok 2017 boli splnené.
Plánovaný počet publikovaných článkov bol prekročený. Do termínu odpočtu je
zaevidovaná publikačná činnosť v nasledovnej štruktúre: ADC Vedecké práce zahraničné
v karentoch (4), ADF Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (1), ADN Vedecké
práce domáce WOS, SCOPUS (11), BAB Odborné knižné práce domáce (1), BDF Odborné
príspevky domáce (40), BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (21), FAI zost. práce
knižného charakteru (4), GII Rôzne (10).
Plánovaná hodnota počtu podaných projektov (3) bola prekročená 8-násobne
(24 projektov). Návrhy projektov boli predložené do APVV (20 projektov), do Výskumnej
agentúry (1 projekt). Ďalej to boli medzinárodné projekty predložené v schéme HORIZON
2020 (2 projekty) a 1 projekt Erasmus +.
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7.4 Program/podprogram/prvok: 08V0302 Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo
Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška upraveného rozpočtu (v €):
1 137 214,00
Zámer:
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 LRM na dodržiavanie
ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti LRM 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
Typ

Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

Počet

Báza rok
Báza
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Rok
Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2017
80
40
116
128
88
116

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
Cieľ 1.
Plánovaný počet kontrol producentov, dodávateľov a odberateľov LRM bol splnený
(prekročený o 60%): 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 LRM,
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
128.
Cieľ 2.
Plánovaný počet expertíznych aktivít bol splnený. V rámci monitoringu škodlivých činiteľov,
skúšania biologickej účinnosti bolo špecialistami a inšpektormi LOS riešených spolu
88 udalostí (prekročenie o 48 akcií). Prehľad expertíznych aktivít zabezpečovaných LOS
v roku 2017:
- k 5. stupňu ochrany - NPR a PR: 33,
- škodlivé činitele - poradenstvo v lese a lesných škôlkach: 12,
- monitorovanie kalamitných a inváznych škodlivých činiteľov na Slovensku: 28,
- stanoviská: k pesticídom, skúšaniu prípravkov na ochranu lesa: 1; Iné: 15.
Cieľ 3.
Plánovaný ukazovateľ bol splnený. V roku 2017 sa vykonalo zisťovanie stavu lesa spolu na
116 plochách, a to na 111 trvalých monitorovacích plochách I. úrovne a 5 monitorovacích
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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:
Národné zdroje
Výška upraveného rozpočtu (v €):
20 472,Zámer:
Zabezpečiť odbornú pomoc pre trvalo udržateľné lesné hospodárstvo
Cieľ:
V roku 2017 zrealizovať overovanie odborných vedomostí a preškolení v zmysle
platnej legislatívy v oblasti lesného hospodárstva, vrátane aktualizácie zoznamov
držiteľov príslušných osvedčení
Merateľný ukazovateľ:
Počet zrealizovaných aktivít
Typ

Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa

Báza rok

Hodnota

Báza
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

1.
Výstup

Rok

počet
1.

2017
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 o lesoch, § 17, ods. 2 a § 21, písm. e) a h), zákona č.
138/2010 Z. z. o LRM a pokynov Sekcie LHSD MPRV SR.
Uskutočnili sa 3 akcie zamerané na overovanie odborných spôsobilostí:
- V termíne 12. - 16. 06. 2017 sa uskutočnili skúšky uchádzačov o získanie odbornej
spôsobilosti OLH.
- V termíne 06. - 07. 07. 2017 sa uskutočnili skúšky uchádzačov o získanie odbornej
spôsobilosti pre prácu s LRM.
- V termíne 09. 11. 2017 boli organizačne a technicky zabezpečené skúšky na získanie
odbornej spôsobilosti na vyhotovenie PSL.
-

Zabezpečilo sa 8 školiacich podujatí pre držiteľov osvedčení odbornej spôsobilosti:
V 6 termínoch sa v priebehu roka 2017 uskutočnilo školenie držiteľov osvedčenia OLH.
V 2 termínoch sa v priebehu roka 2017 uskutočnilo školenie držiteľov osvedčenia pre
prácu s LRM.
Boli aktualizované zoznamy držiteľov príslušných osvedčení.

7.6 Program/podprogram/prvok: 0900501 Štatistické zisťovanie
Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška upraveného rozpočtu (v €):
33 578,Zámer:
Dostupné štatistické údaje pre riadenie a posudzovanie sociálno-ekonomického
vývoja, formulovanie a hodnotenie politík na národnej a EÚ úrovni.
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.
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Merateľný ukazovateľ:
štatistických zisťovaní
Typ

Zabezpečený zber, spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov
Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

Výstup

Rok

Báza rok
Báza
1.
1.

Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2017
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.
Zabezpečila sa tlač a distribúcia štatistického výkazu Poľov (MPRV SR) 12-01 Ročný výkaz
o jarnom kmeňovom stave zveri a o revíri, stave a love zveri. Vykonal sa zber, záznam
a spracovanie údajov štatistického výkazu. Zostavila sa Poľovnícka štatistická ročenka SR,
ktorá je aj publikovaná na ForestPortáli.
Uvedené ciele boli na 100% splnené.
7.7
Program/podprogram/prvok:
08V0304 – Ochrana prírody - NLC
Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška upraveného rozpočtu (v €):
0,Zámer:
Na lesných pozemkoch s prislúchajúcim pozemkami mimo lesa, kde bude v roku
2018 vykonaná obnova PSL a TŠMD LH zabezpečiť digitálne LMS a LIDAR-ové
dáta.
Cieľ: Vykonať letecké snímkovanie digitálnou kamerou a letecké laserové skenovanie
LIDAROM území, na ktorých bude vykonaná obnova PSL.
Merateľný ukazovateľ:
Plocha lesných pozemkov
Typ

Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

Výstup

Rok

Báza rok
Báza
1.
1.

Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2017
195,4
195,4

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
Vykonalo sa letecké snímkovanie digitálnou kamerou a letecké laserové skenovanie
LIDAROM území, na ktorých bude vykonaná obnova PSL.
Uvedené ciele boli na 100% splnené.

64

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2017

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU 2017
NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM – LESNÍCKY VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVOLEN
V zmysle materiálu MPRV SR Nový model vedy a výskumu v rezorte MPRV SR ústav
realizoval stratégiu finančnej diverzifikácie príjmov, t. j. získal významné finančné zdroje
mimo rezort. Financovanie zo zdrojov MPRV SR tvorilo 39 % rozpočtu ústavu. 38 % zdrojov
si ústav zabezpečil formou projektového financovania z národnej agentúry APVV. Až 13 %
zdrojov ústav získal z projektov financovaných zahraničnými agentúrami v rámci Horizont
2020, ERDF fondov cezhraničnej spolupráce a programu LIFE+. 10 % tvorili príjmy za
odbornú činnosť spravidla realizovanú formou zmlúv o dielo a objednávok s domácimi
obchodnými partnermi.
V oblasti ekonomického riadenia ústav pokračoval v overenom systéme projektového
manažmentu, ktorý umožňuje efektívne sledovať a zabezpečiť finančnú disciplínu podľa
jednotlivých úloh, maximalizáciu využitia disponibilných zdrojov a eliminácii vzniku
neoprávnených nákladov.
Rok 2017 bol štvrtým rokom v novom programovacom období 2014 - 2020. V rámci
OP VaI ústav podal ako koordinátor jeden projekt do výzvy na podporu medzinárodných
teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaIVA/DP/2017/1.1.3-03. Po podaní projektu však v zmysle listu riaditeľa Generálneho
riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie z dňa 03. 08. 2017 boli vo
všetkých výzvach MŠVVŠ SR pozastavené úkony smerujúce k schváleniu jednotlivých
Žiadostí o nenávratný finančný príspevok a pozastavené bolo aj vyhlasovanie nových výziev.
Snahou ústavu bolo preto získať potrebné zdroje podaním návrhov projektov do Verejnej
výzvy APVV 2017, v rámci ktorej ústav podal 18 projektov (uzávierka 04. 12. 2017).
Výsledky hodnotenia sa predpokladajú v druhom štvrťroku 2018.
Ústav sa naďalej orientoval aj na výzvy v európskom výskumnom priestore, a to na
výskumný program EÚ Horizont 2020 a programy Interreg, do ktorých podal v spolupráci so
zahraničnými partnermi 3 projekty. Významným úspechom je prijatie projektu TreeJoy
v rámci Interreg slovensko-maďarskej spolupráce zameraného na obnova lesníckeho arboréta
Kysihýbeľ pri Banskej Štiavnici a botanickej záhrady v Šoproni v celkovom objeme
1.2 mil. €.
Kontinuálne sa zabezpečovala prezentácia ústavu a posilnenie jeho pozícií v novom
programovacom období s orientáciou na európsky výskumný program Horizont 2020 a OP
VaI, a to:
- pracovnými zasadnutiami zameranými na zintenzívnenie spolupráce so strategickými
partnermi Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom Lužianky,
Výskumným ústavom papiera a celulózy Bratislava, a.s., a s partnermi z Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, Ústavu ekológie lesa SAV Zvolen a
Geografického ústavu SAV Bratislava v oblastiach excelentného výskumu,
- rokovaniami so zástupcami Stáleho zastúpenia SR v Bruseli, styčnou kanceláriou
SLORD (kancelárie MŠVVŠ SR pre vedu a výskum v Bruseli), FTP v Bruseli; The
Standing Committee on Agricultural Research (SCAR - Stály výbor pre
pôdohospodárstvo) – Strategic Working Group on Forests and Forestry Research and
Innovation,
- 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 zameranými na prípravu projektov do OP VaI,
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-

-

aktivitami v rámci Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied a jej odboru lesníctva,
najmä pri rozpracovaní priorít pre implementáciu RIS3 SK pre roky
2014 - 2020, kde NLC - LVÚ Zvolen spolupracovalo pri vytvorení domény Zdravé
potraviny a životné prostredie a vypracovaní zámeru národného projektu SLOV-AG.
aktivitami v rámci čínsko-stredoeurópskej spolupráce v rámci iniciatívy China-16CEEC
(Čína + 16 krajín strednej a východnej Europy), kde ústav zabezpečuje činnosť pracovnej
skupiny „Forest wood and machinery and equipment“.

Mimoriadne významnou úlohou v rokoch 2015 - 2016 s celoslovenským a európskym
významom bola realizácia a ukončenie 2. cyklus NIML Slovenska. V roku 2017 boli
spracované výsledky NIML a publikované v monografii v edícii NLC Lesnícke štúdie.
V roku 2017 sa pracovníci ústavu zúčastnili konferencií usporiadaných medzinárodnými
organizáciami ako EFI v Osle, pracovných stretnutí poradnej skupiny FTP, programu COST
(European Cooperation in Science and Technology), agrolesníckej konferencii EURAF (The
European Agroforestry Federation) 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. SCOPUS je abstraktová a citačná databáza odbornej recenzovanej literatúry.
Dosiahnuté výsledky v roku 2017 potvrdili, že NLC - LVÚ Zvolen si dokáže
zabezpečovať zdroje na činnosť a modernizáciu výskumnej infraštruktúry z mimorezortných
zdrojov. Avšak vzhľadom na ukončenie riešenia získaných projektov a zatiaľ neotvorené resp.
pozastavené výzvy v rámci OP VaI môže byť problematické zabezpečenie finančných
prostriedkov na nadchádzajúci rok 2018. Z charakteru financovania vyplývajú aj ďalšie riziká
a ohrozenia, ktoré sú pretrvávajúce a možno ich zhrnúť nasledovne:
- stabilitu hospodárenia negatívne ovplyvňujú meškajúce výzvy agentúr v rámci OP VaI,
- 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 lesného hospodárstva SR,
- forma príspevkovej organizácie sa javí v určitých prípadoch ako limitujúca pri realizácii
strategických zámerov Vlády SR v oblasti užšieho prepojenia výskumu a praxe
a komercializácii výsledkov výskumu v stále väčšom konkurenčnom prostredí, v ktorom
pôsobia vedecko-výskumné inštitúcie.
NÁRODNÉ
ZVOLEN

LESNÍCKE CENTRUM

– ÚSTAV

LESNÍCKEHO PORADENSTVA A VZDELÁVANIA

Ústav pri svojej činnosti vychádzal hlavne z projektového financovania. Jednotlivé
vzdelávacie projekty boli zamerané hlavne na vzdelávacie a poradenské aktivity, kde ústav
zrealizoval celkovo 26 vzdelávacích aktivít.
V roku 2017 pokračovala realizácia projektu programu Erazmus+ s názvom TOOLS
FOR SKILLS – TEACHER TRAINING.
Ústav v spolupráci s ôsmimi partnermi (SK, UA, Nórsko) dokončil práce na
medzinárodnom projekte Lesy pre spoločnosť – Lesy bez bariér. Projekt bol financovaný
z Nórskych grantov a jeho hlavným cieľom bolo a 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 MŠVVŠ SR. Uskutočnili sa viaceré spoločné
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cezhraničné aktivity ako Medzinárodný detský lesný tábor, študijné cesty v Nórsku a na
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, poľovníctvo a personálny
manažment.
V oblasti práce s verejnosťou ústav zabezpečil koordináciu 11. ročníka Lesníckych dní
s mottom: „LESY BEZ BARIÉR – LESY PRE VŠETKÝCH“. Ústav aktívne spolupracoval
s mestom Zvolen a partnerskými lesníckymi organizáciami na projekte Zvolen – mesto
lesníctva, ktorého cieľom je prezentácia mesta Zvolen ako sídla najvýznamnejších lesníckych
inštitúcií.
Ústav pokračoval v koordinácii a propagácii činností lesnej pedagogiky na Slovensku
prostredníctvom web stránky lesnapedagogika.sk a profilu na sociálnej sieti
facebook.com/lesnapedagogika.
Ďalej
ústav
aktívne
zastupoval
SR
v medzinárodnej pracovnej skupine FCN - Subgroup Forest Pedagogics. Rovnako ústav
zabezpečoval konzultačnú a poradenskú činnosť v rámci lesnej pedagogiky. Boli vydané štyri
čísla informačných listov (newsletterov) o lesnej pedagogike a uskutočnilo sa 12. pracovné
stretnutie lesných pedagógov na Slovensku. Úspešne pokračovali už siedmym ročníkom
projekty Les ukrytý v knihe a Detská lesnícka univerzita.
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 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 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 - ÚLZI Zvolen realizuje prevádzkou leteckej multispektrálnej digitálnej
kamery a leteckého laserového skenera a zavádzaním novovytvorených výstupov do praxe
67

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2017

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 systému 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 bol 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 DPZ
a v oblasti hyperspektrálneho snímkovania. Výstupy systému by mali 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 by bol vytvorený na základe nadobudnutej infraštruktúry by sa vyznačoval
prvkami optimalizácie procesov získavanie dát, zjednocovania dátových procesov
a zvyšovania informačnej hodnoty zozbieraných dát. Uvedený projekt bol medzi desiatimi
úspešnými schválený, avšak nedošlo k podpisu zmluvy z dôvodu zrušenia celej výzvy.
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 o lesoch, úloh vyplývajúcich z poslania organizácie v oblasti
HÚL, poskytoval rôzne expertné služby a riešil aktuálne problémy HUL 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 TUOL. Dosiahnuté výsledky a návrhy sprístupňoval
lesníckej verejnosti, najmä prostredníctvom internetovej stránky NLC a Forestportálu.
Činnosť ústavu je úzko prepojená s orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva,
s vyhotovovateľmi PSL, s odbornými lesnými hospodármi a obhospodarovateľmi lesov.
NLC – ÚHÚL Zvolen chce naďalej pokračovať v snahe o kvalitné poskytovanie
odborných služieb pre štát, odbornú, ale aj laickú verejnosť v spolupráci s ďalšími
organizačnými zložkami NLC, inými odbornými organizáciami, inštitúciami a verejnosťou.
NLC – ÚHÚL Zvolen plní naďalej prioritné úlohy vyplývajúce zo zákona:
- § 38 ods. 2 písm. a) zákona o lesoch – rozvoj HÚL, metód a postupov jej vykonávania,
- § 38 ods. 2 písm. b) a písm. c) a § 46 zákona o lesoch – KZSL pre potreby rámcového
plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov,
- § 38 ods. 2 písm. d) zákona o lesoch – plnenie úloh verejného obstarávateľa PSL.
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9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM – LESNÍCKY VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVOLEN
V rámci kontraktu so zriaďovateľom MPRV SR ústav zabezpečoval riešenie 21 úloh. V
rámci týchto úloh zabezpečoval napr. vypracovanie rôznych koncepčných a programových
dokumentov pre štátnu správu LH, činnosť Lesníckej ochranárskej služby, Kontroly LRM.
Ústav spracoval podklady k Zelenej správe o lesnom hospodárstve a vypracoval IEEAF.
Vypracovali sa podporné analýzy k viacerým novým a/alebo novelizovaným právnym
predpisom na úseku lesného hospodárstva a spracovania dreva.
Pripravil aj celý rad stanovísk a podkladov pre široké spektrum otázok súvisiacich so
smerovaním LH v novom programovacom období. Spolupracoval pri vypracovaní
Implementačného plánu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR, pri
vypracovaní materiálu Produktové línie pre doménu zdravé potraviny a životné prostredie ako
aj Koncepcia a smerovanie vesmírnych aktivít v rezorte pôdohospodárstva do roku 2020.
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, stratégie
adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – oblasť lesníctva.
NLC - LVÚ Zvolen tradične zabezpečoval spoluprácu s lesnou prevádzkou najmä
prostredníctvom činnosti Lesníckej ochranárskej služby a Strediska kontroly LRM. Pre
cieľovú skupinu pracovníkov lesníckej prevádzky, majiteľov a užívateľov lesa ústav
zorganizoval viacero medzinárodných seminárov. K najvýznamnejším sa radia konferencie
Aktuálne problémy v ochrane lesa 2017 (27. ročník), Aktuálne problémy v zakladaní
a pestovaní lesa 2017 (5. ročník), 1. medzinárodná česko-slovenská vedecká konferencia
Dlhodobý ekologický výskum a monitoring lesov a Aktuálne otázky ekonomiky a politiky
lesného hospodárstva SR (17. ročník). K ďalším podujatiam patrili organizácia vedeckej
rozpravy 50. Valného zhromaždenia Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied na tému
Informatika a moderné technológie v pôdohospodárstve, biznis samit k zámeru národného
projektu Ekonomicky efektívne a environmentálne akceptovateľné pôdohospodárstvo (SLOVAG), vedecký workshop Od alometrických vzťahov k produkčno-ekologickému výskumu lesnej
vegetácie zameraný na prezentáciu čiastkových výsledkov projektov APVV MOBIS
a PRODECO, a odborné semináre Nové metódy hospodárskej úpravy prírode blízkych lesov
a Nové aplikácie GIS a DPZ v systéme mapovania a zisťovania stavu lesa na Slovensku Mobilné laserové skenovanie, zamerané na prezentáciu inovácií vyvíjaných v rámci projektov
APVV FORESTMAN a PROMON.
Druhým rokom pokračovalo riešenie projektu Výskum a vývoj pre inovácie a podporu
konkurencieschopnosti lesníckeho sektora (VIPLES) v gescii MPRV SR. Na základe
komunikácie s 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.
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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 zákazky pre Lesy SR, š.p., s ktorým je
zriedený spoločný prevádzkový výskumno-demonštračný objekt rekonštrukcie smrečín na
Lesnom závode Čadca (Výskumné a demonštračné objekty Kysuce), MONDI SCP a.s.,
Slovenskú správu ciest, Konzultačnú skupinu Podzemná voda, spol. s.r.o., PRO POPULO
Poprad, s.r.o., a spracovateľa dreva pre energetické účely INTECH Slovakia, 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 v rámci obnovy
agrolesníckych systémov obhospodarovania pôdy.
Významnými užívateľmi výstupov NLC – LVÚ Zvolen sú aj subjekty mimo rezortu
lesného hospodárstva, najmä v oblasti životného prostredia. NLC - LVÚ Zvolen sa podieľa na
plnení úloh a záväzkov SR, vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov o životnom
prostredí (UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change, CBD,
CLRTAP - Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution a pod.). Týchto aspektov
sa týkajú najmä úlohy ako Bilancie skleníkových plynov v sektore LULUCF, ČMS Lesy
alebo projekty v rámci LIFE programu.
NÁRODNÉ
ZVOLEN

LESNÍCKE CENTRUM

– ÚSTAV

LESNÍCKEHO PORADENSTVA A VZDELÁVANIA

NLC – ÚLPV Zvolen v rámci svojej činnosti zabezpečoval predovšetkým úlohy pre
Sekciu LHSD a Sekciu rozvoja vidieka MPRV SR.
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 lesného hospodárstva:
 odborný lesný hospodár,
 spôsobilosť pre prácu s LRM,
 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 poradenstva a lesnej pedagogiky boli zamerané
na pracovníkov lesníckej prevádzky. Medzi najvýznamnejších partnerov dlhodobo patria:
LESY SR, š. p., Slovenská lesnícka komora, Združenie zamestnávateľov v lesnom
hospodárstve, PRO POPULO Poprad, s. r. o. atď.. Vzdelávacie aktivity sa tematicky sústredili
hlavne na ochranu lesa, rastlinolekársku starostlivosť, sortimentáciu drevnej suroviny,
poľovníctvo a odborné jazykové vzdelávanie.
V oblasti práce s verejnosťou a lesnej pedagogiky ústav koordinoval prípravu
a realizáciu podujatí, jubilejného 11. ročníka Lesníckych dní. 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).
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Do prípravy a realizácie podujatí sa zapojilo 6 hlavných partnerov a 42 ostatných partnerov,
pričom návštevnosť všetkých podujatí bola približne 10 000 návštevníkov.
Ústav pokračoval v spolupráci so signatármi Memoranda o spolupráci pri propagácii
mesta Zvolen ako mesta lesníctva v spoločných aktivitách so zameraním na prípravné práce
spojené s revitalizáciou mestského parku vo Zvolene.
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, Štatistický úrad SR, Poľnohospodárska platobná
agentúra, Topografický ústav plk. Jána Lipského v Banskej Bystrici, GKÚ, Štátna ochrana
prírody SR, Slovenská akadémia vied, Pamiatkový úrad SR, združenia neštátnych vlastníkov
a obhospodarovateľov lesa, Združenie taxačných kancelárií SR, organizácie štátnych lesov,
organizácie neštátnych obhospodarovateľov lesa, poľovné združenia, univerzity s technickým
a prírodovedným zameraním. Spolupráca je zameraná predovšetkým na poskytovanie,
výmenu, spracovanie a interpretáciu informácií. Významnú skupinu užívateľov výstupov
NLC – ÚLZI Zvolen tvoria orgány štátnej správy lesného hospodárstva, 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 KZSL, poskytovania odborných služieb v oblasti HÚL 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 štátnej správy.
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 štátnou správou lesného hospodárstva 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 boli vypracované
výstupy - znalecké posudky, plán technických a biologických rekultivácií a zámery využitia
lesných pozemkov, pre fyzické osoby boli vypracované - znalecké posudky. Na základe
poverenia MS SR v roku 2017 organizoval odborné skúšky znalcov v odbore Lesníctvo.
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 (Štátna ochrana
prírody 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

72

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2017

10. PRÍLOHY
Organizačná štruktúra Národného lesníckeho centra k 31. 12. 2017
Úsek generálneho riaditeľa
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Úsek námestníka generálneho riaditeľa pre služby a logistiku

Úsek námestníka generálneho riaditeľa pre ekonomiku
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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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