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POUŽITÉ SKRATKY
AP NPVPD SR
APVV
BFWG
CBD
ČMS
DMR
DPZ
DSV
EFA
EFI
EHK OSN = ECE

EPPO
EÚ
EUTR

EIP-AGRI

FAO

FCN
FCN-SFP

FLEGT

FRL
FTP
GHG
GIS
GKÚ Bratislava
HÚL
China + 16 CEEC

IB

- Akčný plán Národného programu využitia potenciálu dreva
Slovenskej republiky
- Agentúra na podporu výskumu a vývoja
- BioEAST Forestry Working – BioEAST pracovná skupina pre
lesníctvo
- Convention on Biological Diversity - Konvencia o biologickej
diverzite
- čiastkový monitorovací systém
- digitálny model reliéfu
- diaľkový prieskum Zeme
- dlhodobý strategický výskum
- systém Európskych lesníckych účtov
- European Forest Institute - Európsky lesnícky inštitút,
- Európska hospodárska komisia Organizácie Spojených
národov = Economic Commission for Europe - Hospodárska
komisia pre Európu
- European and Mediterranean Plant Protection Organization Európska a stredomorská organizácia pre ochranu rastlín
- 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
- The agricultural European Innovation Partnership - Európske
inovačné partnerstvo pre pôdohospodárstvo a trvalo udržateľný
rozvoj
- Food and Agriculture Organization of the United Nations Organizácia
Spojených
národov
pre
výživu
a poľnohospodárstvo
- Forest Communication Network – Sieť lesníckych
komunikátorov
- Forest Communication Network - Subgroup-Forest Pedagogics
- Sieť lesníckych komunikátorov – podskupina Lesných
pedagógov
- Nariadenie rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005
o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do
Európskeho spoločenstva
- forest reference level - lesná referenčná úroveň
- The Forest-based Sector Technology Platform - Lesnícka
technologická platforma
- greenhouse gas - emisie skleníkových plynov
- geografické informačné systémy
- Geodetický a kartografický ústav Bratislava
- hospodárska úprava lesa
- Cooperation between China and Central and Eastern European
- Spolupráca medzi Čínou a 16 krajinami strednej a východnej
Európy
- Informačná banka
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IBULH
ICP Forests

ILO
INSPIRE
IPCC
IS LH
IS RŠ
ISTA
IUFRO
IZ
JPRL
KBP
KZSL
LC
LDI
LDM
LDS
LGIS
LHC
LHE
LIDAR
LLS
LMS
LOS
LRM
LULUCF
MO SR
MPRV SR
MS SR
MSP
MŠVVŠ SR
MV
NBÚ
NIML
NIPI
NLC
NLC – LVÚ Zvolen

- Informačná banka údajov o lesnom hospodárstve,
drevospracujúcom priemysle a poľovníctve
- International Co-operative Programme on Assessment and
Monitoring of Air Pollution Effects on Forests - Medzinárodný
kooperatívny program monitorovania a hodnotenia vplyvu
znečisteného ovzdušia na lesy
- International Labour Organization - Medzinárodná organizácia
práce
- INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe - európska
infraštruktúra priestorových informácií
- Intergovernmental Panel on Climate Change - Medzivládny
panel o zmene klímy
- informačný systém lesného hospodárstva
- informačný systém rezortnej štatistiky
- International Seed Testing Association - Medzinárodná
asociácia pre testovanie osív
- International Union of Forest Research Organizations Medzinárodná únia lesných výskumných organizácií
- identifikovaný zdroj
- jednotky priestorového rozdelenia lesa
- Karpatské bukové pralesy
- komplexné zisťovanie stavu lesa
- lesný celok
- Lesnícko-drevárska inšpekcia
- lesnícka digitálna mapa
- lesnícko-drevársky sektor
- lesnícky geografický informačný systém
- lesný hospodársky celok
- lesná hospodárska evidencia
- Light Detection And Ranging - laserové merače rýchlosti
(letecký laserový skener)
- letecké laserové skenovanie
- letecké meračské snímkovanie
- Lesnícka ochranárska služba
- lesný reprodukčný materiál
- Land use, Land-use Change and Forestry - Využívanie krajiny
a zmeny vo využívaní krajiny a lesníctvo
- 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
- Monitorovací výbor
- Národný bezpečnostný úrad
- Národná inventarizácia a monitoring lesov
- národná infraštruktúra pre priestorové informácie
- Národné lesnícke centrum
- Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen
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NLC – ÚHÚL Zvolen
NLC – ÚLPV Zvolen
NLC – ÚLZI Zvolen
OECD
OLH
OP EVS
OP VaI
OSN
OÚ
PAL
PSL
RPI
RPO
RZ
RZP
Sekcia LHSD MPRV SR
SGI KN
SLDI
SLORD
SR
TŠMD LH
TUOL
TVEP
UNFCCC

UNFF
UP
ZB GIS
ZÚPÚ

- 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
- Organisation for Economic Co-operation and Development Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
- odborný lesný hospodár
- Operačný program Efektívna verejná správa
- Operačný program výskum a inovácie
- Organizácia spojených národov
- okresný úrad
- permanentná aktualizácia lesov
- program starostlivosti o lesy
- Register priestorových informácií
- Register právnických osôb
- reformný zámer
- rok začiatku platnosti
- Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
- súbor geodetických údajov katastra nehnuteľností
- Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia
- Slovak Liaison Office for Research and Development - Styčná
kancelária SR pre výskum v Bruseli
- Slovenská republika
- tematické štátne mapové dielo s obsahom lesného
hospodárstva
- trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov
- trvalo viacetážové porasty
- United Nations Framework Convention on Climate Change Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene
klímy
- United Nations Forum on Forests - Fórum Spojených národov
o lesoch
- uznaný porast
- základná báza údajov pre geografický informačný systém
- združenia účastníkov pozemkových úprav
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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Rezort / zriaďovateľ:
Forma hospodárenia:
Generálny riaditeľ:

Národné lesnícke centrum
T. G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
príspevková organizácia
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

Členovia vedenia Národného lesníckeho centra:
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 Balogh, PhD.
Ing. Ján Poláčik
Ing. Ivor Rizman

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

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
Poslanie organizácie definuje vymedzenie predmetu činnosti v zriaďovacej listine
Národného lesníckeho centra (NLC), podľa ktorej zabezpečuje úlohy rezortu v oblastiach
lesníckeho výskumu a vývoja, vzdelávania a práce s verejnosťou, verejného obstarávania
programov starostlivosti o lesy (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 Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen (NLC LVÚ Zvolen) je rozvíjať lesnícky výskum v Slovenskej republike so zameraním na
aplikovaný výskum v oblasti pestovania, ochrany, ekológie a manažmentu lesa, lesníckej
ekonomiky a politiky. V súlade so strategickým zámerom ústav postupne rozširuje zameranie
výskumu na oblasť energetického využitia drevnej biomasy, biotechnológií a inteligentných
technológií spracovania dreva. Reagujeme tým na v európskom priestore už prebiehajúce
štrukturálne zmeny lesnícko-drevárskeho sektora smerom k biohospodárstvu v kontexte
globálneho megatrendu prechodu spoločnosti od fosílnej k zelenej ekonomike.
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Na národnej úrovni smerovanie NLC - LVÚ Zvolen vychádza z aktuálnych koncepčných
a strategických materiálov prijatých Vládou Slovenskej republiky a Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). Ide najmä o Národný program využitia
potenciálu dreva a jeho akčný plán z mája 2014, Návrh aktualizovanej štruktúry rámcových
cieľov akčného plánu Národného lesníckeho programu SR na obdobie rokov 2014–2020
schváleného vo februári 2015.
Činnosť ústavu významne ovplyvňujú koncepčné materiály MŠVVŠ SR, a to najmä
materiál Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácii pre inteligentnú
špecializáciu SR. Intenzívnou odbornou argumentáciou prispel k vzniku domény Zdravé
potraviny a životné prostredie ako jednej z piatich prioritných oblastí špecializácie Slovenska.
V rámci domény sú lesníctvo a ťažba dreva ako aj nadväzujúce spracovateľské odvetvia
definované ako prioritné oblasti inteligentnej špecializácie.
Naše strategické projekty Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu
LignoSilva a VIPLES sme preto orientovali tak, aby sme podporili proces transformácie
lesnícko-drevárskeho sektora na sektor založený na znalostiach, efektívnom využívaní
lesných zdrojov a produkcii s vyššou pridanou hodnotou. Dlhodobým zámerom ústavu je
postupné napĺňanie cieľov centra excelentnosti definovaných v jeho biznis pláne. V roku
2018 ústav ako koordinátor pripravil a podal dva vzájomne komplementárne projekty
so zameraním na vybudovanie európsky excelentnej infraštruktúry (výzva operačného
programu výskum a inovácie (OP VaI) a projekt na podporné a koordinačné akcie (výzva
H2020 Teaming 2018). Výskumnú časť biznis plánu centra ústav postupne realizuje
prostredníctvom projektov dlhodobého strategického výskumu (DSV). V roku 2018 ako
partner pripravil 4 výskumné zámery DSV so zameraním na inteligentné technológie
spracovania dreva, energetické využitie drevnej biomasy v znevýhodnených regiónoch
Slovenska, rozvoj agrolesníckych systémov pre kombinovanú produkciu v poľnohospodárskej
krajine a implementáciu technologických inovácií z oblasti DPZ do ochrany lesa,
inventarizácie lesa a hospodárskej úpravy lesa.
V nadväznosti na budovanie centra excelentnosti ústav systematicky posilňuje svoje
postavenie v makroregionálnom priestore krajín strednej a východnej Európy v rámci
iniciatívy BIOEAST, a to získaním koordinačnej pozície v pracovnej skupine pre lesníctvo.
Európa vo svoje Stratégii 2020 stavia na prepojení priemyslu a výskumu. Pokračovanie
v tradičnej spolupráci s lesníckymi subjektmi a posilnenie spolupráce s malými a strednými
podmikmi (MSP) v oblasti produkcie a spracovania dreva a energetického využitia dreva
ostáva prioritou ústavu v nasledujúcom období. Zámer plánujeme realizovať prostredníctvom
partnerstiev v projektoch výziev OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva SR orientovaných
na podporu podnikateľského sektora. Dlhodobým cieľom je aj posilnenie postavenia výskumu
v Programe rozvoja vidieka SR v rámci opatrenia 16 Spolupráca prostredníctvom vytvorenia
Operačných skupín a Európskych inovačných partnerstiev zameraných na problematiku
lesníctva.
Rámcová a podrobná špecifikácia smerovania NLC - LVÚ Zvolen bola spracovaná
vo Výskumnom zámere NLC - LVÚ Zvolen na roky 2015 – 2019 a v Dlhodobom výskumnoinovačnom zámere národného projektu. Ústav v nich deklaruje, že sa naďalej bude
zameriavať na riešenie výskumných a nevýskumných úloh, ktoré vyplývajú z potrieb
lesníckej praxe a zriaďovateľa MPRV SR. Okrem toho sa ústav bude orientovať na získanie
projektov zo Štrukturálnych fondov Európskej únie (EÚ) a výziev APVV. Podporí účasť
zamestnancov v programe EÚ pre výskum HORIZONT 2020, vo výzvach INTERREG,
Nórsky mechanizmus, LIFE+ a Národná inventarizácia.
Slovenské predsedníctvo pan-európskeho 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 - Európsky lesnícky inštitút, IUFRO - Medzinárodná únia lesných
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výskumných organizácií, FTP - Lesnícka technologická platforma); (ii) v štruktúrach EÚ
(stále výbory pre lesníctvo – SCAR Forets), kde zastupuje Slovensko; (iii) v medzinárodných
organizáciách (EHK OSN - Európska hospodárska komisia Spojených národov, FAO Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov, OECD - Organizácia pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj) a ďalších politických procesoch (UNFF – Fórum Spojených
národov o lesoch, CBD – Konvencia o biologickej diverzite), kde zastupuje Slovenskú
republiku (SR) alebo zabezpečuje podporné aktivity pre MPRV SR.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Činnosť Národného lesníckeho centra – Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania
Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) je v strednodobom horizonte zameraná na plnenie úloh štátnej
lesníckej politiky, ktorá je zadefinovaná v materiáloch Vízia, prognóza a stratégia rozvoja
lesníctva na Slovensku a Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 - 2020
so zameraním na skvalitnenie ďalšieho vzdelávania, poradenstva a práce s verejnosťou
s dôrazom na pozitívnu prezentáciu lesníctva.
Činnosť ústavu v oblasti celoživotného vzdelávania, práce s verejnosťou je a bude
limitovaná rozsahom poskytnutých prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
Prioritne sa budú zabezpečovať úlohy súvisiace s overovaním odborných vedomostí
v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky MP SR
č. 441/2006 Z. z., vyhlášky MP SR č. 451/2006 Z. z., vyhlášky MP SR č. 571/2004
Z. z. a pokynov Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR (Sekcia 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 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 a budú sa
hľadať spôsoby oslovenia aj ďalších cieľových skupín (napr. seniori, ľudia so zdravotným
hendikepom, atď.). Rovnaká pozornosť sa zameria na učiteľov materských škôl s cieľom
realizácie akreditovaného programu Učenie o lese pre ich kontinuálne vzdelávanie. V tejto
oblasti sa počíta s úzkou spoluprácou so subjektami podnikajúcimi v lesnom
a drevospracujúcom priemysle a so záujmovými združeniami v oblasti lesného hospodárstva
a poľovníctva.
Ďalej sa budú hľadať možnosti na vytvorenie systému viaczdrojového financovania
lesnej pedagogiky. Pozornosť sa sústredí aj na prípravu a následnú implementáciu projektov
financovaných z externých zdrojov. V rámci práce s verejnosťou sa ústav bude venovať
Lesníckym dňom, ktoré sa stali účinným nástrojom na informovanie širokej verejnosti
o lesníctve.
Činnosť ústavu sa ďalej zameria na realizáciu programového obdobia EÚ 2014 - 2020
v oblasti podpory lesníctva a rozvoja vidieka. Rovnako bude ústav pre majiteľov
a obhospodarovateľov lesa poskytovať komplexné služby pri vypracovávaní a implementácii
projektových podpôr z jednotlivých podporných nástrojov EÚ s dôrazom na Program rozvoja
vidieka. V tejto oblasti má ústav ambíciu byť koordinátorom tvorby a následnej realizácie
tematických akčných skupín pre oblasť lesného hospodárstva. Ústav sa bude aktívne zapájať
a koordinovať aktivity NLC v oblasti prípravy novej spoločnej poľnohospodárskej politiky –
časť lesné hospodárstvo po roku 2020.
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Ústav bude vychádzať pri svojej činnosti zo skúseností zamestnancov ústavu
v medzinárodných združeniach (ECE - Európska hospodárska komisia Spojených národov,
FAO, ILO - Medzinárodná organizácia práce, FCN - Forest Communication Network,
Medzinárodná sieť lesníckych vzdelávacích a poradenských centier).
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (NLC – ÚLZI
Zvolen) zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s vývojom Informačného systému lesného
hospodárstva (IS LH) a správou Informačnej banky (IB). V strednodobom výhľade sa
organizácia zameriava predovšetkým na vybudovanie jednotného integrovaného 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 (INfrastructure for SPatial
InfoRmation in Europe) a zákonom č. 3/2010 Z. z. o NIPI (národná infraštruktúra
pre priestorové informácie).
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
skenovania (LLS). Kombinácia týchto najmodernejších prvotných údajov leteckého DPZ
a vzájomné prepojenie všetkých rozhodujúcich činností ústavu (DPZ a geoinformatiky)
do zjednoteného systému sa stáva novým impulzom racionalizácie vyhotovenia PSL ako aj
ďalších činností hospodárskej úpravy lesa (HÚL).
Uvedené materiály sú zdrojom objektívnych, aktuálnych a presných geopriestorových
údajov využiteľných nielen pre lesnícke mapovanie, GIS, ale aj ako zdroj kvantitatívnych
a kvalitatívnych informácií pre všetky lesnícke zisťovania (regionálne, porastové, špeciálne)
a pre krízový manažment poškodených lesných porastov.
Moderné technologické, softvérové a hardvérové vybavenie, vedomostný a personálny
potenciál vytvára predpoklady rozšírenia odboru DPZ na špecializované pracovisko, ktoré by
koordinovalo, zabezpečovalo zber a spracovanie materiálov leteckého DPZ pre MPRV SR
ako aj ďalšie mimorezortné štátne organizácie.
NLC – ÚLZI Zvolen považuje údaje IS LH, ktorými disponuje za aktíva, ktoré majú
hodnotu a sú podľa toho riadené a spravované. Každý údajový prvok má jasne definovaného
vlastníka a správcu zodpovedného za jeho správnosť. K dátam pristupuje ako k vzácnemu
zdroju a systematickou činnosťou chce prispieť k lepšiemu zabezpečeniu využívania dát
a znalostí v rutinných postupoch ako i v dôležitých rozhodovacích procesoch.
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Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (NLC – ÚHÚL
Zvolen) plní úlohy poverenej organizácie v oblasti HÚL, podľa § 38 zákona o lesoch,
súvisiace s cieľmi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (TUOL). NLC – ÚHÚL
Zvolen zabezpečuje pre zriaďovateľa predovšetkým rozvoj HÚL, tvorbu metód a postupov jej
vykonávania, komplexné zisťovanie stavu lesa (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. 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 permanentnej aktualizácie lesov (PAL) na rôznych hierarchických
úrovniach. Súčasťou NLC – ÚHÚL Zvolen je organizačná zložka Znalecký ústav. Vykonáva
znaleckú a expertíznu činnosť v znaleckom odbore Lesníctvo. Na základe poverenia
Ministerstva spravodlivosti SR (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 2018 kontrakt č. 406/2017-710/MPRV SR a dodatky
č. 1, 2, 3, 4 a 5 k tomuto kontraktu, na základe ktorých bol NLC pridelený príspevok vo výške
7 454
078,- €.
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. Ján Kučera
Ing. Henrich Klescht
2018
110,00 tis. €
110,00 tis. €
110,95 tis. €

Hlavné výsledky riešenia úlohy a ich využitie:
 Analýzy a prehodnotenie údajov súvisiacich so zisťovaním stavu lesa.
Vyhotovená podrobná analýza databázových položiek, ktoré sa napĺňajú v existujúcich
programových riešeniach LHPTAX a plochovej tabuľky a súvisiacich databáz
(Vuzoznam.dbf, TPkodyn.dbf a databázy číselníkov). Vyhotovená analýza platného
dátového štandardu ISLH trieda PSL s rozsahom aktuálnych databázových položiek.
Na základe vykonaných analýz bola navrhnutá inovácia údajov a navrhnuté nové údaje
do dátového štandardu potrebné pre súčasnú HÚL. Rámcovo navrhnutá racionalizácia
prác pri zisťovaní stavu lesa.
 Metodická podpora návrhu nového programového riešenia na vyhotovenie PSL.
V rámci plnenia úlohy boli metodicky usmerňované vyskytujúce sa problémy súvisiace
najmä s programom LHPTAX a programom EPOL pri vyhotovovaní Všeobecnej časti
PSL. Testovanie demo aplikácie LesMap.
 Metodický postup na zaraďovanie ostatných lesných pozemkov pri vyhotovovaní PSL
do jednotlivých druhov podľa spôsobu ich využívania.
PSL sa vyhotovujú pre pozemky vedené v súbore popisných informácií katastrálneho
operátu, v registri C katastra nehnuteľností, ako druh pozemku “lesný pozemok - kód
10”. Výsledkom úlohy je členenie lesných pozemkov definovaných v § 3, ods. (1) zákona
č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov s návrhom na aktualizáciu
pracovných postupov HÚL a určenie ich základných charakteristík pri vyhotovovaní
PSL. Metodický postup stanovuje podrobné členenie lesných pozemkov pre účely
vyhotovovania PSL, ich všeobecnú charakteristiku a všeobecné údaje o týchto lesných
pozemkoch zisťovanú pri vyhotovovaní PSL. Určuje aj kódovací kľúč pre záznam
lesných pozemkov v tabuľke plochovej PSL.
 Metodický postup na stanovenie funkčnej typizácie pri vyhotovovaní PSL.
Metodický postup na stanovenie funkčnej typizácie lesných pozemkov obsahuje
zjednotenie zaraďovania lesných pozemkov pri vyhotovovaní PSL do jednotlivých
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funkčných typov podľa ich neriadených, riadených a deklarovaných hlavných funkcií
a vedľajších funkcií pri KZSL a vyhotovovaní PSL. Vychádza z platných legislatívnych
predpisov a poznatkov lesníckeho výskumu a praxe.
Metodická a analytická podpora systému PAL za rok 2017.
Vykonaný rozbor, posúdenie a odsúhlasenie údajov a výstupov PAL. Zistené
nezrovnalosti najmä vo výmerách niektorých drevín a vekových stupňov boli operatívne
riešené so správcom systému PAL.
Vyhotovenie harmonogramu obnov PSL na roky 2020-2029.
Vypracovaný Harmonogram obnov PSL na roky 2020-2029 je kontinuálnym
pokračovaním harmonogramu obnov PSL na roky 2010-2019, ktorý bol odsúhlasený
Sekciou LHSD MPRV SR dňa 30. 11. 2009 pod číslom 1377/2009-710, čo je jedným
z dôležitých nástrojov pre zabezpečenie TUOL v zmysle platných právnych predpisov.
Podkladom pre vyhotovenie harmonogramu bola databáza všetkých platných PSL
a projektov starostlivosti o lesy schválených príslušnými orgánmi štátnej správy lesného
hospodárstva so stavom k 31. 12. 2018 poskytnutá NLC – ÚLZI Zvolen. Harmonogram
je členený podľa jednotlivých rokov obnovy PSL a podľa územných pôsobností
okresných úradov v sídle kraja v zmysle zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy. Osobitne je uvedený prehľad obnov PSL v pôsobnosti Ministerstva obrany
SR (MO SR). Z dôvodu zabezpečenia verejného obstarávania vyhotovenia PSL na roky
vyhotovenia PSL 2019-2021, ako aj plynulého vyhotovenia PSL bol vyhotovený
čiastkový harmonogram obnov PSL, ktorý bol odsúhlasený Sekciou LHSD MPRV SR
pod č. 2284/2018-720.
Metodiky, postupy a usmernenia k problematike HÚL a k vyhotovovaniu PSL.
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. Usmerňovanie sa týkalo najmä záznamu plochy ma ošetrovanie
proti burine, vyhotovovanie prieskumu a plánu lesnej dopravnej siete a záznamu
a kontrol v programovom riešení LHPTAX. Aktualizácia zoznamu právnych predpisov
súvisiacich s PSL pre vyhotovenie PSL v roku 2018: príloha vzoru Správy o hospodárení.
Metodický postup na výber ťažbového ukazovateľa pri vyhotovovaní PSL.
Pre tri ročníky PSL (RZP 2015, 2016, 2017) podľa lesných celkov (LC) a kategórií lesa
boli vypočítané a overené hodnoty ťažbových ukazovateľov a hodnota vybraného
ťažbového ukazovateľa bola porovnaná s induktívne plánovaným objemom obnovnej
ťažby. Následne bol vyhotovený rozbor štruktúry LC – stanovený index rubných
porastov, index budúcich rubných porastov, priemerná obnovná doba rubných a budúcich
rubných porastov, a štruktúra rubných porastov. Na základe novej metodiky na výber
ťažbových ukazovateľov bude vypočítaný pomocný ťažbový ukazovateľ, ktorý
objektivizuje objem obnovnej ťažby z hľadiska zastúpenia rubných a budúcich rubných
porastov a plynulosti ťažby.
Rámcový návrh koncepcie HÚL.
Rámcový návrh obsahuje:
o Stručnú históriu HÚL s cieľom poukázať na to, že HÚL už v dlhom časovom
horizonte zásadným spôsobom určuje plánovité obhospodarovanie lesov s cieľom
TUOL v ponímaní dobe prislúchajúcich záujmov či už vlastníckych alebo verejných.
o Uvedené sú silné aj slabé stránky súčasnej HÚL a tiež aj riziká dnešnej doby v HÚL
medzi ktoré patrí najmä dlhodobá finančná poddimenzovanosť HÚL vrátane výskumu
a klesajúci počet/nedostatok odborníkov s praxou v praktickej činnosti HÚL
a vyhotovovaní PSL.
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Vypracovaný rámcový obsah koncepcie hospodárskej úpravy lesov, jej strategické
a dlhodobé ciele dávajú reálny predpoklad na vypracovanie podrobnej koncepcie HÚL
na nasledujúce roky. Rozhodujúcim strategickým cieľom HÚL na Slovensku je udržať
a rozvíjať doposiaľ vybudovaný systém HÚL na Slovensku (odborné činnosti zamerané
najmä na zisťovanie stavu a vývoja lesov, sledovanie, hodnotenie, určovanie cieľov
a plánovanie obhospodarovania lesov) ako jeden z rozhodujúcich nástrojov
pre zabezpečenie TUOL a zabezpečenie realizácie základných princípov dlhodobého
rozvoja. Zabezpečovať realizáciu rozhodujúcich princípov TUOL (trvalá udržateľnosť
obhospodarovania lesov a rozvoj ich produkčných a verejnoprospešných funkcií,
stability, ekologizácie a hospodárnosti, posilnenie úlohy lesného hospodárstva v krajine
a prírode, hospodárskom a sociálnom rozvoji) prostredníctvom HÚL štátnou odbornou
organizáciou s prioritným plnením úloh HÚL a vyhotovovaním PSL.
Analýza výšky ťažieb dreva v lesoch Slovenska.
Výsledky sa podrobnejšie spracovali vo forme samostatnej Záverečnej správy s celkovým
počtom 40 strán. Štúdia analyzuje realizované ťažby v lesoch Slovenska za decénium
2006-2015. Porovnávajú sa 2 zdroje údajov – lesná hospodárska evidencia (LHE)
a Národná inventarizácia a monitoring lesov (NIML) SR. Rozoberajú sa ťažby podľa
druhu (úmyselné, náhodné), dreviny (ihličnaté, listnaté), krajov, kategórií lesov
a kategórií obhospodarovateľov. Údaje o ťažbách z LHE dodávali užívatelia lesov
každoročne pre všetky jednotky priestorového rozdelenia lesov (JPRL), v ktorých sa
ťažba realizovala. Zisťovanie NIML bolo nezávislé, výberové, s prioritou metód
priameho merania jednotlivých stromov na inventarizačných plochách v sieti 4x4 km.
Pri každom výsledku NIML sa uvádza aj presnosť zisťovania (výberová chyba). Ťažba sa
v NIML zistila meraním a porovnaním stavu v dvoch cykloch. Zisťovanie stavu prebehlo
v rokoch 2005-2006 a 2015-2016, t. j. dostupná je teda len decenálna ťažba. Pre použité
metódy sa považujú údaje NIML za presnejšie, nevýhoda však spočíva v nižšej presnosti
pre kategórie nižšie ako je úroveň štátu. Chyby stúpajú s variabilitou objemu ťažieb a
so znižovaním počtu inventarizačných plôch. Na úrovni Slovenska bola výberová chyba
celkového objemu ťažieb s 95 %-nou spoľahlivosťou 11,5 %, pre hospodárske lesy 12,7
%, či pre najzastúpenejšie štátne lesy 15,6 %.
Údaje LHE boli v celoslovenskom priemere všeobecne nižšie ako údaje NIML o 18 ±12
%. Vzhľadom na analyzované kategórie však boli rozdiely značne variabilné. Dobrá
zhoda LHE a NIML sa zistila všeobecne pri ťažbách náhodných, v krajoch
Bratislavskom, Trnavskom, Košickom, pri ťažbách listnáčov, pri lesoch obecných
a spoločenstevných. Naopak, zistili sa štatisticky významne nižšie objemy ťažieb v LHE
oproti NIML všeobecne pri úmyselnej ťažbe, pri listnatých drevinách, v krajoch
Trenčianskom a Prešovskom, pri lesoch súkromných. Podozrenie podhodnotenia údajov
v LHE potvrdili aj niektoré samostatné analýzy len z údajov LHE po prepočte objemov
ťažieb na hektár lesa.

Využitie výsledkov riešenia:
 Tvorba nového programového riešenia PSL.
 Zosúladenie členenia lesných pozemkov definovaných v § 3, ods. 1 zákona č. 326/2005
Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov s pracovnými postupmi HÚL a určiť ich
základné charakteristiky (opis) zisťované pri vyhotovovaní PSL. Tieto údaje sú
využiteľné pre rôzne manažmentové opatrenia na udržateľné obhospodarovanie lesných
pozemkov.
 Zjednotenie zaraďovania lesných pozemkov pri vyhotovovaní PSL do jednotlivých
funkčných typov podľa ich neriadených, riadených a deklarovaných hlavných funkcií
a vedľajších funkcií pri KZSL a vyhotovovaní PSL.
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Vypracovaný harmonogram obnov PSL na roky 2020–2029 dáva podklad na plánovanie
finančných prostriedkov potrebných pre vyhotovenie PSL.
Objektivizácia objemu plánovanej obnovnej ťažby z hľadiska zastúpenia rubných
a budúcich rubných porastov a plynulosti ťažby súvisiaca s výberom ťažbového
ukazovateľa, ktorého výber bude objektivizovaný na základe vypočítaného pomocného
ťažbového ukazovateľa.
Podpora pre stratégiu TUOL, dlhodobých cieľov štátnej lesníckej politiky na Slovensku,
aktualizáciu Národného lesníckeho programu v časti HÚL s rešpektovaním akčného
plánu EÚ pre lesníctvo a strategické ciele lesného hospodárstva, konkretizované
v Stratégii rozvoja lesníctva na Slovensku.
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
2018
300,00 tis. €
300,00 tis. €
304,66 tis. €

Hlavné výsledky riešenia úlohy a ich využitie:
 Podklady do správ o doterajšom hospodárení a určení zásad na vyhotovenie PSL v LC
pre konania o vyhotovení programov starostlivosti v roku 2018 (PSL s RZP 2019)
Podklady obsahujú modely a zásady hospodárenia, návrh kategórie ochranných lesov,
návrh pásiem ohrozenia imisiami, vyhodnotenie aktualizovanej hospodársko-úpravníckej
typizácie a zásad hospodárenia pre vyhlásené LC.
 Aktualizácia údajov hospodársko-úpravníckej typizácie (terénne preverenie)
pred vyhotovením PSL (RZP 2020).
 Preverovanie nezrovnalostí zistených na základe prekrytu vrstiev lesníckej pedológie
a typológie a nesúladu medzi nimi.
 Doplnenie systému modelov hospodárenia v súvislosti so zmenami po prácach
vyhotovovateľov PSL v roku 2018 (RZP 2019).
 Posúdenie úplnosti a správnosti návrhov rámcového plánovania spracovaných odborne
spôsobilými osobami mimo NLC v súvislosti s návrhmi trvalo viacetážových porastov
(TVEP), lesov osobitného určenia ako podklad pre rozhodovanie orgánov štátnej správy.
Návrhy na TVEP boli zapracované do hospodársko-úpravníckej typizácie a následne
modelov obhospodarovania. Aktualizované súbory oblastných modelov hospodárenia.
 Aktualizované celoslovenské vrstvy lesníckej typológie a pedológie využiteľné v GIS
analýzach, ale aj pre publikáciu na webe.
 Analýza pre nové programové riešenie, v ktorom sa budú editovať, aktualizovať,
prekrývať GIS vrstvy KZSL uložené v centrálnom úložisku cez klientske rozhranie.
 Návrh aplikačného modulu (nového programového riešenia) zameraného na plánovanie
cieľového a obnovného zastúpenia drevín so zohľadnením potenciálnej prítomnosti
biotopov európskeho a národného významu v poraste.
Názov úlohy:

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

NLC - ÚLZI Zvolen
Ing. Ján Poláčik
Ing. Pavol László
2018
425,51 tis. €
425,51 tis. €
425,67 tis. €

V rámci riešenia úlohy sa realizovali tieto činnosti:
 Boli aktualizované súbory geopriestorových a alfanumerických dát a vykonala sa
harmonizácia priestorových údajov PSL s RZP 2017 a 2018:
o 14 právoplatne schválených PSL,
o 25 PSL v stave 4. etapy a následne vymenené za právoplatne schválené,
o 6 projektov starostlivosti o les s RZP 2017(schválené v roku 2018),
o 31 projektov starostlivosti o les s RZP 2018 (schválené v roku 2018),
o 4 zmien hraníc JPRL.
Vytvorili sa súbory dát za SR so stavom k 31. 12. 2017.







Vykonal sa zber, záznam, kontrola a oprava súborov dát z LHE za rok 2017:
Príloha č. 7 vyhl. Príloha č. 8 vyhl.
celkový počet evidencií:
10 482
9 956
z toho počet evidencií:
- naeditovaných pracovníkmi NLC z tlačív:
6 746
6 424
- podaných elektronicky v LGIS-e:
1 203
1 224
- importovaných XML z externých aplikácií:
2 533
2 308
Vypracovali sa Súhrnné informácie o stave lesov so stavom k 31. 12. 2017 a zverejnili sa
na internete vo webovej aplikácii IBULH.
Do dátového skladu boli nahraté a agregované údaje z LHE 2017 a údaje PSL s RZP
2017 a 2018.
V rámci správy a údržby webovej aplikácie LGIS, webovej aplikácie IBULH
a Informačno-komunikačného portálu štátnej správy LH boli vykonané potrebné úpravy
kódu aplikácií a príslušných databáz:
o aplikácia LGIS:
- zobrazovania neplatnosti porastu v detaile JPRL,
- vylepšenie editácie výmery obhospodarovateľa na JPRL,
- vylepšenia v rámci modulu LHE,
- zmena evidencie pôsobnosti poľovníckych hospodárov v registri užívateľov
poľovných revírov,
- prispôsobenie prístupu do LGIS pre SLDI,
o aplikácia PolovStat:
- doplnenie číselníka stavov značiek,
- preprogramovanie agendy značiek na označenie ulovenej zveri podľa novej analýzy
(automatická zmena stavu značiek, načítavanie zoznamu značiek podľa stavu resp.
vybratého filtra, zmena editácie značiek – dopracované automatické kontroly,
dopracované filtrovanie značiek),
- export elektronicky podaných výkazov do PDF,
- export mesačných evidencií do Excelu,
- export Záznamu o love zveri, nájdenej, uhynutej zveri, použitých značkách a
použití diviny, plánov lovu, zoznamu značiek lovu
do Excelu,
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- doplnené sumárne výstupy pre OÚ za chovateľský celok, okres, poľovnú oblasť,
OÚ a za Slovensko,
- doplnenie podávania negatívnych (nulových) poľovníckych evidencií,
o aplikácia IBULH:
- modifikovanie a doplnenie existujúcich grafov a tabuliek (výmery podľa kategórie
lesa, výmery podľa druhu obhospod., holiny, požiare, ochrana a zalesnenie,
realizované ťažby, ťažby, všetky tabuľky po vekových stupňoch, zásoby, zastúpenie
drevín),
- kompletné prerobenie a doplnenie výstupov z poľovníckej štatistiky.
Spracovali sa podklady pre vyhotovenie PSL s RZP 2019. 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 2018 boli kontrolované 162-krát.
Priebežne sa upravovali aplikačné softvéry pre vyhotovenie PSL a pre potreby OÚ
(LhpTax, PT, Eko, Dátový portál):
o vypracovanie programu na kontrolu modelov KontrolaModelov,
o dopracovanie kontrol EKO dát v súvislosti s novým programom aj v existujúcom
EKO programe,
o zmena preberania dát v Topol_eko_Lhc (použitie CLHC namiesto KLHC),
o zmena spracovania funkčného typu 01,
o dopracovanie automatickej aktualizácie súboru Zoznam v EKO programe aj
v Topol_eko_Lhc,
o servis dát, oprava relácií medzi tabuľkami, duplicít v Hut.dbf, Typol.dbf, Zraca.dbf
a Identif.dbf,
o dopĺňanie číselníkov.
Prepojenie registrov ISLH s registrom právnických osôb (RPO) Štatistického úradu podľa
zákona č. 272/2015 Z. z. o RPO, podnikateľov a orgánov verejnej moci bolo zo strany
Štatistického úradu podmienené kontrolou existujúcich záznamov na ich databázu
organizácií. Pre túto kontrolu a pre zjednodušenie odstraňovania chýb na OÚ boli
vytvorené pomocné chybové zoznamy pozemkových spoločenstiev.
Pre podporu OÚ, odbor opravných prostriedkov pri vyhlasovaní 23 nových LC pre RZP
2020 boli vypracované pre každý LC digitálna hranica LC, súradnice lomových bodov
hranice, porastová mapa nového LC, tabuľkové výstupy prekrytu JPRL a katastra
nehnuteľností, tabuľkové výstupy prekrytu JPRL a obhospodarovateľov. Po vyhlásení
nových LC sa doplnila hranica aj s mimolesom, stabilizovala sa hranica.
Pracovníci NLC – ÚLZI Zvolen sa zúčastnili školení zamestnancov OÚ pozemkového
a lesného odboru k novele zákona o pozemkových spoločenstvách a celoslovenskej
porady štátnej správy k téme uplatnenia vyhlášky č. 226/2017 Z. z. a podpory pre orgány
štátnej správy lesného hospodárstva pri jej uplatňovaní.
Bol navrhnutý podrobný pracovný postup editácie vrstiev KZSL (lesné a pôdne typy)
v desktopovej GIS aplikácii QGIS ver. 3. Tento postup bol prezentovaný pracovníkom
KZSL a boli k nemu pripravené video návody. Ďalej je vytvorená webová aplikácia
na spracovanie prekrytov vrstiev a import týchto prekrytov do EKO programu. Celý
postup bol odovzdaný pracovníkom KZSL do testovacej prevádzky v roku 2019.
Súčasné aplikácie a pracovné procesy vyhotovovania PSL boli zanalyzované a následne
boli vyšpecifikované požiadavky na novú technológiu z pohľadu informatiky. Boli
navrhnuté jednotlivé aplikačné komponenty pre novú technológiu vyhotovovania PSL.
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Pre potreby odskúšania nových technológií bola vytvorené testovacia webová aplikácia
LesMap (http://gis.nlcsk.org/lesmap).
Vo väzbe na zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov (zákon č. 110/2018 Z. z.)
a zistení vyplývajúcich z praxe pre potreby orgánov štátnej správy lesného hospodárstva
bol v LGIS-e prepracovaný modul registra pozemkových spoločenstiev a pridaná
možnosť vkladania organizácie do štruktúry inej organizácie.
Aplikácia na nahlasovania náhodnej ťažby bola vytvorená a otestovaná. Funguje
na princípe priestorového výberu porastov zasiahnutých kalamitou a následnom zadávaní
parametrov kalamity v poraste. Bola vytvorená aj XSD schéma pre import údajov
vo výmennom formáte z komerčných aplikácií tretích strán. Nakoľko v tomto roku
nedošlo k novele zákona o lesoch aplikácia nie je zatiaľ publikovaná pre verejnosť
na internete.
V rámci správy informačného systému boli vypracované štúdie uskutočniteľnosti
pre dopytovo orientované výzvy Operačného programu integrovaná infraštruktúra 20142020 pre Manažment údajov inštitúcie verejnej správy a Migrácia ISVS so Iaas.
Pre potreby štúdií boli spracované ďalšie analytické materiály – posúdenie existujúcej
architektúry IKT a návrh cieľovej architektúry.

Využitie výsledkov riešenia:
Výsledkom rozvoja a správy ISLH je zabezpečenie funkčnosti všetkých aplikačných
riešení a aktuálnosti príslušných databáz tak, aby bolo možné poskytovať aktuálne a správne
informácie o stave lesov SR a informácie z informačného systému poľovníctva. Zabezpečenie
funkčnosti a aktuálnosti Lesníckeho geografického systému pre potreby NLC, MPRV SR,
štátnej správy lesného hospodárstva a iných rezortných a mimorezortných organizácií
a verejnosti. Riešenie tejto úlohy zahŕňa aj postupný vývoj informačného systému smerom
k zavádzaniu nových technológií a postupov z oblasti informatiky.
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
2018
674,81 tis. €
674,81 tis. €
683,70 tis. €

V rámci riešenia úlohy sa realizovali tieto činnosti:
 Spracovali sa geopriestorové mapové podklady ZB GIS a súboru geodetických údajov
katastra nehnuteľností (SGI KN) ako lokalizačný a geometrický základ pre tvorbu
lesníckej digitálnej mapy (LDM) a tematického štátneho mapového diela s obsahom
lesného hospodárstva (TŠMD LH) z dostupných externých zdrojov a informačných
systémov.
 Vytvorili sa fotogrametrické projekty v rozsahu celého územia obnovy PSL s RZP 2020.
 Vykonalo sa zhustenie bodového poľa. Na 84 výberoch bolo celkom zameraných 575
vlícovacích bodov, z toho 302 vlícovacích bodov pre analytickú aerotrianguláciu LMS
a 273 bodov pre georeferencovanie mračna bodov z leteckého laserového skenera.
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Zabezpečilo sa pripojenie LDM na vektorový referenčný základ ZB GIS na priľahlých
nelesných pozemkoch univerzálnou fotogrametrickou metódou (fotogrametrické 3D
mapovanie mimolesia).
Spracovali sa údaje z LLS a vytvoril sa DMR a digitálny modelu terénu v rozsahu celého
územia PSL s RZP 2020.
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 2018 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 Bratislava a do archívu zriadeného MO SR a Úrad geodézie, kartografie
a katastra SR.
Poskytli sa všetky dostupné a spracované geopriestorové a mapové podklady, LMS
a ortofotomozaiky pre vyhotovenie PSL s RZP 2019.
Zabezpečila sa tvorba LDM pre PSL s RZP 2019 univerzálnou fotogrametrickou metódou
vyhodnotením viditeľných zmien na lesných pozemkoch a dovyhodnotením na základe
požiadaviek a dodaných podkladov od vyhotovovateľov PSL.
Spracovali sa hromadné údaje súboru popisných informácií katastra nehnuteľností (SPI
KN) a distribuovali sa spolu s údajmi SGI KN s platnosťou k 31. 12. 2017 pre PSL s RZP
2018 a 01. 01. 2018 pre PSL s RZP 2019 pre vyhotovovateľov, priebežne sa riešili
nesúlady medzi súborom popisných a súborom geodetických údajov katastra
nehnuteľností.
Vykonalo sa kartografické spracovanie TŠMD LH, vytlačených bolo spolu 1 986 listov,
výmera 4 617,34 km2.
Vykonalo sa porovnanie stykov hraníc medzi jednotlivými vyhotovovateľmi PSL.
Vykonala sa ortorektifikácia LMS zo snímania povrchu územia z roku 2017 pre PSL
s RZP 2019.
Za účelom spracovania ortofotomozaiok sa vykonala úprava jasu a kontrastu
rektifikovaných LMS a ich farebné vyrovnanie v rámci jednotlivých blokov.
Vykonala sa kontrola kvality mozaikovania spracovaných ortofotomozaiok.
Spracovali sa štvorkanálové RGBN ortofotomozaiky pre celé územie obnovy PSL s RZP
2019 v rozsahu 4 280,11 km2 v klade mapových listov ŠMO5 s počtom 1 325 ks.
Spracované ortofotomozaiky sa skatalogizovali.
Vyhotovili sa plány leteckého snímania územia v súlade s technickými požiadavkami
na letecké snímkovanie a letecké laserové skenovanie (ďalej aj „letecké snímanie
územia“) v rozsahu celého územia obnovy PSL s RZP 2020.
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 2020
na výmere 5 045,75 km2 vo vegetačnom období v termíne od 13. 05. do 06. 10. 2018.
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. Na lokalitách, kde sa vyskytli utajované
skutočnosti, boli predmetné letecké snímky a laserové údaje podrobené maskovaciemu
procesu s následným vymaskovaním obrazu, alebo znížením kvality obrazu v mieste
výskytu utajovaných skutočností.
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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.
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
2018
273,81 tis. €
273,81 tis. €
276,65 tis. €

Hlavné výsledky riešenia úlohy a ich využitie:
 Vykonala sa príprava vstupných údajov a dát pre vykonanie kontroly prác. Bola
vykonaná kontrola súčastí PSL na 35 LC. LC Hniezdno na lesnom hospodárskom celku
(LHC) Vojenských lesov a majetkov Stará Ľubovňa a LC Banská Štiavnica I.
po vykonanej kontrole návrhu PSL ku koncu roka nespĺňajú podmienky na začatie
schvaľovacieho konania. Vyhotovovateľom bolo uložených 635 opráv PSL z toho bolo
106 závažných nedostatkov. Zároveň sa vykonávala aj kontrola správnosti mapového
diela. Z preberania prác boli vyhotovené záznamy a protokoly.
 Zo zmien katastra pribudlo celkom 1 138,0533 ha, čím sa celková výmera
vyhotovovaných PSL zvýšila na 192 618,3523 ha. Údaje sú z plochových tabuliek zatiaľ
neschválených PSL.
 Zabezpečilo sa odovzdanie Správ o doterajšom hospodárení na príslušné OÚ, na 46 LC
z celkového počtu 46 - 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%. V teréne sa preverilo 15 431 ha , čo je 7,6 % výmery. Zabezpečilo sa
odovzdanie návrhu PSL príslušným orgánom štátnej správy za všetkých 46 LC do 15. 12.
2018. Vyhotovili sa
záznamy (147) a protokoly preberania prác a posúdenia
kontrolovaných údajov PSL. Zabezpečilo sa odovzdania výsledkov kontroly PSL
príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.
 Záznamy z výsledkov kontroly boli poskytnuté príslušným orgánom štátnej správy
lesného hospodárstva prostredníctvom dátového portálu ako podklad pri rozhodovaní
v procese schvaľovania PSL.
 Na dokončovaných LC s RZP 2017 boli pripravené podklady a fakturačné protokoly
na 18 LC. Na poslednom LC Súľov bude rozhodnutie o schválení PSL právoplatné
začiatkom roku 2019 a vykonané práce budú fakturované v roku 2019.
 Na dokončovaných LC boli pripravené podklady a fakturačné protokoly na 33 LC RZP
2018 za IV. etapu vyhotovenia PSL. LC Banská Štiavnica I. a Hniezdno na LHC Stará
Ľubovňa neboli do 31. 12. 2018 odstránené chyby a vykonané opravy.
 Na rozpracovaných LC boli pripravené podklady a fakturačné protokoly na všetkých 46
LC za RZP 2019 na výmere 203 042 ha za I., II. a III. etapu vyhotovenia PSL.
 Zabezpečila sa príprava žiadostí a zmlúv s obhospodarovateľmi lesa, je vedená priebežná
evidencia zmlúv za RZP 2017 a 2018. Pripravili sa podklady na vypracovanie žiadostí
o platbu v súlade s podopatrením 8.5 na podporu investícií na zlepšenie odolnosti
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a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov. V roku 2018 boli podané tri žiadosti
o platbu.
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. Pavol László, Ing. Michal Hušťák
2018
3 200,41 tis. €
3 200,41 tis. €
2 444,70 tis. €

Hlavné výsledky riešenia úlohy a ich využitie:
 Zabezpečenie úhrad časti nákladov pre dokončenie PSL s platnosťou na roky 2017-2026
na základe platných zmlúv uzatvorených s vyhotovovateľmi PSL. Z 18 LC s platnosťou
PSL 2017-2026, ktoré neboli schválené a odovzdané a vyfakturované do 31. 03. 2018,
bolo do 31. 12. 2018 právoplatne schválených 17 LC a vyfakturovaných 17 LC.
Na poslednom LC Súľov bude rozhodnutie o schválení PSL právoplatné začiatkom roku
2019 a vykonané práce budú fakturované v roku 2019.
 Zabezpečenie úhrad časti nákladov pre dokončenie PSL s platnosťou na roky 2018-2027
na základe platných zmlúv uzatvorených s vyhotovovateľmi PSL. Do 31. 12. 2018 bolo
z 35 LC s platnosťou PSL 2018-2027 právoplatne schválených a odovzdaných 14 LC.
Tieto LC boli aj vyfakturované vyhotoviteľom PSL. Na 21 LC proces schvaľovania
posunul do roku 2019 pričom na dvoch LC ešte neboli vyhotovovateľom PSL vykonané
požadované opravy PSL a nezačal proces schvaľovania PSL. Fakturácia prác
vyhotoviteľom PSL bude vykonaná na týchto LC v roku 2019.
 Zabezpečenie úhrad časti nákladov pre rozpracovanie PSL s platnosťou na roky 20192028 na základe platných zmlúv uzatvorených s vyhotovovateľmi PSL. Zo 46 LC
s platnosťou PSL 2019-2028 boli do 31. 12. 2018 ukončené I. etapy na všetkých 46 LC.
Vyfakturované práce boli na 46 LC. Zabezpečilo sa odovzdanie návrhu PSL v roku 2018
príslušným orgánom štátnej správy (s platnosťou od 01. 01. 2019) na 46 LC v termíne
do 15. 12. 2018 a úhrada nákladov na vyhotovenie PSL pre vyhotovovateľov PSL bola
vykonaná na 23 LC. Na zvyšných 23 LC budú faktúry uhradené po vykonaní
požadovaných opráv začiatkom roku 2019.
VÝSKUM
(08V0301)

NA

PODPORU

Názov úlohy:
Názov úlohy do 05. 06. 2018:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:

UDRŽATEĽNÉHO

LESNÉHO

HOSPODÁRSTVA

Výskum a vývoj pre inovácie a podporu
konkurencieschopnosti lesníckeho sektora (VIPLES)
– účelová forma
Výskum a vývoj pre inovácie a podporu
konkurencieschopnosti lesníckeho sektora (VIPLES)
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Ing. Alexander Čarný, Ing. Michal Hušťák
2015 - 2019
153,05 tis. €
153,05 tis. €
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Skutočné náklady:

153,05 tis. €

Úloha VIPLES sa zameriavala na aktívnu podporu udržateľného rozvoja lesníckodrevárskeho sektora (LDS) založenú na synergii excelentnej vedy a praxe na báze princípov
zelenej ekonomiky. Prostriedkom dosiahnutia toho cieľa bola realizácia excelentného
výskumu v prioritných oblastiach Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu
Slovenskej republiky (Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR - RIS3
SK), najmä v oblasti zhodnocovania domácej surovinovej základne, podpory energetickej
sebestačnosti Slovenska v oblasti produkcie a využitia lesnej biomasy a vývoja účinných
opatrení adaptácie lesov na zmenu klímy.
Výsledkom riešenej úlohy v roku 2018 bola realizácia vedeckých experimentov v zmysle
podrobnej metodiky úlohy. Výsledkom sú tiež založené, označené a stabilizované výskumné
plochy, údajové databázy, fotografická dokumentácia, laboratórne vzorky, mikroskopické
preparáty, zbierkové predmety, webové nástroje a pod. Výskum sa realizoval v nasledovných
oblastiach:
a) výskum a inovácie v oblasti intenzifikácie produkcie drevnej hmoty s dôrazom
na biomasu pre energetické účely,
b) podpora rozhodovania pre trvalo udržateľné využívanie produkcie lesov v meniacich sa
prírodných a spoločenských podmienkach,
c) výskum inovatívnych metód integrovanej ochrany lesa kalamitných a inváznych
organizmov v lesoch Slovenska ako nástroja na znižovanie environmentálnych rizík
pri produkcii dreva.
Výstupy boli spracované do podoby pdf súborov a boli a umiestnené na internete, kde sú
prístupné pre všetkých potencionálnych odberateľov. Výsledkom riešenia úlohy boli
nasledovné hlavné výstupy pre zadávateľa projektu.
1. Komplexné hodnotenie potenciálu drevnej biomasy na energetické využitie
v podmienkach SR s rámcovým návrhom optimalizačných postupov.
http://www.nlcsk.sk/pdf/Realizacny-vystup_1_web.pdf
2. Metódy a postupy intenzifikácie produkcie dreva v porastoch rýchlorastúcich drevín
a sortimentov vysokej kvality u vybraných hospodárskych drevín.
http://www.nlcsk.sk/pdf/Realizacny-vystup_2b_web.pdf
3. Návrh inovatívnej metodiky ťažbovej úpravy prírode blízkych lesov.
http://www.nlcsk.sk/pdf/Realizacny-vystup_3_web.pdf
4. Koncepcia riešenia konfliktov pri využívaní produkcie lesov v chránených územiach.
http://www.nlcsk.sk/pdf/Realizacny-vystup_4_web.pdf
5. Návrh systému limitov pre udržateľné využívanie dendromasy s ohľadom na stav lesných
pôd.
http://www.nlcsk.sk/pdf/Realizacny-vystup_5_web.pdf
6. Identifikácia hlavných (a potenciálnych) inváznych organizmov v lesoch Slovenska
a návrh opatrení integrovanej ochrany.
http://www.nlcsk.sk/pdf/Realizacny-vystup_6_web.pdf
7. On-line mapová služba mapujúca výskyt domácich kalamitných organizmov a usídlených
inváznych organizmov v lesoch Slovenska.
http://www.los.sk/Mavysk, http://www.skodcoviadrevin.sk/, http://www.los.sk/mm
Výsledkom vedeckej a odbornej práce riešiteľov sú tiež publikačné a iné výstupy
realizované s finančnou podporou úlohy (vedecké a odborné články publikované v domácich
a zahraničných odborných časopisoch a zborníkoch, knihy, postery, webové nástroje,
abstrakty a pod.). V roku 2018 sa počítalo s publikovaním 25 výstupov. Plánovaný počet bol
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prekročený o 60% nakoľko bolo publikovaných 40 publikačných výstupov. Celkový,
plánovaný počet výstupov za roky 2016-2018 (52) bol prekročený o 83%; bolo celkom
publikovaných 95 výstupov. Viaceré z ich boli publikované v excelentných vedeckých
časopisoch najvyššej vedeckej úrovne. Zoznam všetkých publikačných výstupov je
umiestnený na internetovej stránke http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/lvu/sluzby/viples.aspx,
kde sú umiestnené aj pdf verzie tých výstupov kde to licenčné podmienky umožnili.
Názov úlohy:
Názov úlohy do 05. 06. 2018:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti
lesnícko-drevárskeho komplexu (výskumný zámer) –
inštitucionálna forma
Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti
lesnícko- drevárskeho komplexu (výskumný zámer)
NLC - LVÚ Zvolen
RNDr. Slávka Tóthová, PhD.
Ing. Alexander Čarný, Ing. Michal Hušťák
2016 - 2018
169,56 tis. €
169,56 tis. €
169,56 tis. €

Úloha kontraktu predstavuje inštitucionálnu zložku financovania NLC - LVÚ Zvolen,
kde hlavným a dlhodobým cieľom 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.
Prostriedky sú 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 pre roky 2015 až 2019 vyplýva z výskumného zamerania NLC v zmysle
zriaďovacej listiny a organizačného poriadku. Zohľadňuje hlavné trendy v európskom
lesníckom výskume definované najmä prostredníctvom mechanizmu EU HORIZON 2020,
Technologickej platformy lesníckeho sektora, odráža 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.
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. Zároveň boli vytvorené podmienky, aby organizácia podávaním nových
projektov do rôznych grantových agentúr a schém (APVV, HORIZONT 2020, OP Výskum
a inovácie 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.
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Inštitucionálne financovanie podporilo ďalšie dôležité činnosti, nevyhnutné
pre vytvorenie optimálnych podmienok fungovania a zachovania NLC – LVÚ Zvolen, ako je
činnosť akreditovaných chemických a biologických laboratórií, podpora zamestnancov
v odborných a profesijných organizáciách, publikačné aktivity, ale aj vykrytie mzdových
a cestovných nákladov kľúčových zamestnancov vedy a výskumu, so zameraním na podporu
mladých vedeckých zamestnancov. Z úlohy bolo podporené sťahovanie, evidovanie
a inventarizácia časti rozsiahleho knižničného fondu. Požadovaný výsledok, zachovanie
podmienok pre fungovanie NLC - LVÚ Zvolen, bol dosiahnutý.
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, Ing. Jozef Dóczy, PhD.
2018
40,00 tis. €
40,00 tis. €
40,02 tis. €

NLC je v medzinárodnom prostredí etablovanou, uznávanou a konkurencieschopnou
inštitúciou, s kvalitnou bilaterálnou a multilaterálnou medzinárodnou spoluprácou. NLC
v roku 2018 naďalej využilo potenciál ťažiskových medzinárodných organizácií, sietí,
medzinárodných panelov relevantných platforiem a klastrových iniciatív na profesionálne
zastúpenie SR v oblasti lesníctva. Výrazne presadilo svoju pozíciu v medzinárodných
lesníckych inštitúciách (EFI, IUFRO, FTP, INNOVAWOOD), v štruktúrach EÚ (stále výbory
pre lesníctvo), v medzinárodných organizáciách (EHK OSN, FAO, OECD), politických
procesoch (UNFF), v medzinárodných iniciatívach (BIOEAST), sieťach (The agricultural
European Innovation Partnership - EIP-AGRI, Cooperation between China and Central and
Eastern European - China + 16 CEEC), expertných paneloch (International Co-operative
Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests - ICP Forests,
European and Mediterranean Plant Protection Organization - EPPO), v medzinárodných
programoch a projektových schémach (rámcové programy EÚ, Horizon 2020, SEE, European
Space Agency, LIFE, INTERREG, akcie COST, programy cezhraničnej spolupráce,
bilaterálne projekty s Čínou, Kanadou, USA). NLC v roku 2018 aktívne spolupracovalo
so Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli, Styčnou kanceláriou SR pre výskum v Bruseli
(SLORD), Generálnymi direktoriátmi Európskej Komisie a centrálou BIOEAST.
V spolupráci s MPRV SR bolo v roku 2018 NLC – LVÚ Zvolen oficiálne nominované
koordinátorom Lesníckej pracovnej skupiny iniciatívy BIOEAST pre strednú a východnú
Európu (BIOEAST Forestry Working Group). V roku 2018 pokračovala koordinácia
Národnej podpornej skupiny Lesníckej Technologickej Platformy SR (NSG FTP) a aktívna
spolupráca s FTP. Naďalej sa realizovali aktivity NLC – LVÚ Zvolen s MPRV SR z pozície
National Focal Point EUFORGEN (FAO - Forestry Department) a aktivity OECD
prostredníctvom pracoviska Kontroly lesného reprodukčného materiálu ako oficiálnej autority
pre schému OECD v SR. Boli vypracované pravidelné dotazníky JFSQ (Joint Forest Sector
Questionnaire) a TC (Timber Committee) a Národná správa a dotazník o stave plnenia
kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov TUOL, ako podklad na národnej úrovni
pre vypracovanie Správy o stave európskych lesov (SoEF) pre ministerskú konferenciu
o ochrane lesov v Európe, ktorá sa bude konať v roku 2020 v Bratislave a Národná správa a
dotazník pre Globálne hodnotenie lesných zdrojov FAO 2020.
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V prepojení na medzinárodné kompetenčné centrá a centrá excelentnosti medzinárodného
významu a v komplementarite s OP VaI pokračovalo budovanie Centra excelentnosti
LignoSilva s certifikátom Európskej komisie Seal of Excellence.
V medzinárodnej projektovej spolupráci NLC zachovávalo kontinuitu celkového
smerovania NLC, pričom flexibilne reagovalo na kontext otvorených výziev, požiadavky
multidisciplinarity a prebiehajúce štrukturálne zmeny lesnícko-drevárskeho sektora
v európskom priestore smerom k bioekonomike.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Programové zabezpečenie Lesníckych dní 2018
(12. ročník) a príprava rámcov lesníckych dní 2019
(13. ročník)
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Dana Chlpošová
Ing. Jana Petrášová
2018
25,00 tis. €
25,00 tis. €
25,41 tis. €

Vo februári 2018 sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie zamerané na prípravu
a koordináciu 12. ročníka Lesníckych dní. Zástupcom lesníckych inštitúcií a partnerov
podujatia bol predstavený ideový zámer, časový harmonogram aktivít a technickoorganizačné zabezpečenie podujatia a bola dohodnutá participácia jednotlivých partnerov.
Slávnostné otvorenie 12. ročníka Lesníckych dní sa uskutočnilo 20. apríla 2018
vo Zvolene. Hlavné motto STOROČNÉ LETOKRUHY a ideový zámer podujatia bol
upriamený na priblíženie významu a prínosu existencie spoločného štátu Čechov a Slovákov
z pohľadu lesníctva. Ideový zámer bol zakomponovaný do programu, ktorý bol v historickom
duchu pripomínania si lesníckej histórie. Pre návštevníkov boli pripravené ukážky starých
lesníckych pomôcok a prístrojov, lesníckych uniforiem, dobových kostýmov, ale aj aktivity
ako napr. čítanie histórie v letokruhoch, voľba Kráľa stromov a pod. Bol pripravený celkový
scenár a program slávnostného otvorenia Život v letokruhoch písaný, v rámci ktorého boli
premietané vytvorené tematické videofilmy Storočné letokruhy, Zanechali stopu – lesnícke
osobnosti a Odkaz histórie pre budúce generácie. Otvorenia podujatia sa zúčastnili aj českí
hostia, študenti a vedenie SLŠ v Hranicích na Moravě a lesní pedagógovia zo Sdružení
lesních pedagogů ČR a trubačský súbor Markazíni.
V rámci pôsobnosti ústavu boli vykonané technické a organizačné práce na zabezpečenie
slávnostného otváracieho programu ako aj priebehu celého dňa na námestí vo Zvolene (8:00 –
22:00), príprava jednotnej grafiky podujatia, ideový plagát, pozvánky, vrátane ich tlače
a distribúcie. Regionálne podujatia Lesníckych dní boli podporené propagáciou v rámci
pozvánky, prípravou ideových plagátov (Prešov, Bratislava) a personálnou výpomocou
(Bratislava, Košice)
Medializácia podujatia bola zabezpečená nasledovne:
 Webová stránka www.lesnickedni.sk bola priebežne aktualizovaná o aktuálne informácie,
fotografie a program hlavného podujatia a regionálnych lesníckych dní. Bola
zabezpečená výmena informačných bannerov na partnerských webových stránkach.
 Článok o podujatí vo Zvolenských novinách (č.4/2018).
 Informácia o podujatí v časopise LES & Letokruhy (č.4,5/2018).
 Články o podujatí v časopise Lesník (č.5/2018).
 V spolupráci s RTVS prebiehala v apríli súťaž pre poslucháčov rádia Regina zameraná
na Lesnícke dni a históriu lesníctva.
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Tlačové správy z Lesníckych dní: myzvolen.sme.sk - 19/04/2018, enviroportal.sk 19/04/2018, pluska.sk - 20/04/2018, dobrenoviny.sk - 24/04/2018, 24hod.sk - 24/04/2018,
teraz.sk - 24/04/2018, teraz.sk - 25/04/2018, dolnyzemplin.korzar.sme.sk - 25/04/2018,
24hod.sk - 25/04/2018, pravda.sk - 25/04/2018, teraz.sk - 26/04/2018, Vranovské noviny
- 30/04/2018, Zemplínske noviny - 02/05/2018.
 Reportáže z otvorenia podujatia vo Zvolene odvysielali Rádio Regina (23/04/2018)
a Rádio Lumen (21/04/2018).
 Spravodajský šot v RTVS v relácii Ahoj Slovensko (23.04.2018 16:45).
Slávnostného otvorenia 12. ročníka Lesníckych dní vo Zvolene sa zúčastnilo 86 oficiálne
pozvaných domácich a zahraničných hostí, zástupcov lesníckych inštitúcií a partnerov
podujatia. Počas celého dňa otvorenia podujatia sa na pódiu vystriedalo vyše 40 rečníkov,
vystupujúcich súborov a jednotlivcov. Na zvolenskom námestí bolo 22 prezentačných stánkov
a stanovíšť. Do hlasovania o Kráľa stromov sa zapojilo 1 654 návštevníkov podujatia, ktorí
zvolili za kráľa stromov buk.
12. ročník Lesníckych dní bol sústredený v piatich hlavných regiónoch (Zvolen,
Bratislava, Kežmarok, Prešov, Košice). Po celom Slovensku sa realizovalo 14 sprievodných
podujatí v týchto mestách a obciach: Zvolen, Banská Štiavnica, Lučenec, Námestovo, Detva,
Revúca, Trenčín, Sobrance, Rakytovo, Nitrianska Blatnica, Čierny Balog, Kremnica.
Z podujatí hlavných a regionálnych Lesníckych dní bolo v printových a internetových
médiách uverejnených celkom 13 tlačových správ s celkovou hodnotu AVE (Advertising
Value Equivalent) 4 960,- €.
Dňa 24. 10. 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zamerané na prípravu a koordináciu
13. ročníka Lesníckych dní. Boli navrhnuté myšlienky a vízie príprav celoslovenského
podujatia na propagáciu lesníctva - Lesníckych dní 2019 a nový koncept lesníckych dní.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Česko-slovenský detský lesný tábor
NLC - ÚLPV Zvolen
Ing. Dana Chlpošová
Ing. Jana Petrášová
2018
25,00 tis. €
25,00 tis. €
25,24 tis. €

V rámci úlohy Česko – slovenský detský tábor prebiehala komunikácia s Ministerstvím
zemědělství ČR, ktoré zabezpečovalo finančné zabezpečenie podujatia za českú stranu.
Po rokovaniach bolo dohodnuté, že za českú stranu podujatie personálne zabezpečia piati
českí lesní pedagógovia z týchto lesníckych subjektov: Sdružení lesních pedagogů ČR, ÚHUL
ČR, Lesy hl. mesta Praha a Lesy ČR, s. p..
Dňa 01. 03. 2018 sa v mieste konania podujatia uskutočnilo stretnutie českých
a slovenských lesných pedagógov (vedúcich tábora), ktoré slúžilo na vzájomné spoznanie sa
a oboznámenie sa s priestormi účelového zariadenia lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál.
Výstupom stretnutia bol odsúhlasený termín konania tábora 01.- 08. 07. 2018, dohodnuté
organizačno-technické záležitosti, rámcový návrh programu tábora a pozvánky pre účastníkov
tábora. Následne bol vypracovaný podrobný denný program tábora a rozposlané pozvánky
rodičom potenciálnych účastníkov tábora. Bola zabezpečená autobusová doprava v rámci
tábora, stála zdravotnícka služba počas tábora pracovníkom Slovenského červeného kríža
a rezervácia vstupov do vybraných kultúrno-historických objektov na slovenskej aj českej
strane. Pre podujatie boli zabezpečené didaktické pomôcky, spomienkové predmety,
vzdelávacie materiály a aktivity lesnej pedagogiky.
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Česko-slovenský detský lesný tábor bol realizovaný v dňoch 01.- 08. 07. 2018
v účelovom zariadení lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál pre 20 slovenských detí, 20
českých detí a 10 lesných pedagógov. Účastníkov tábora navštívila v stredu 04. 07. 2018 pani
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.
Medializácia podujatia:
 Počas tábora boli denne publikované novinky cez facebook @lesnapedagogika.
 Z podujatia bol odvysielaný spravodajský šot v Správach RTVS (04. 07. 2018 19:00).
 Článok o podujatí v časopise Lesník (č.7-8/2018).
 Príspevok Veľké česko-slovenské srdce na webovej stránke www.lesnapedagogika.sk.
 Príspevok Czecho-Slovak Forest Camp recalled the common traditions of Czech and
Slovak forestry na webovej stránke Európskej siete lesných pedagógov
www.forestpedagogics.eu.
 Tlačové správy z podujatia: 24hod.sk - 11/07/2018, teraz.sk 11/07/2018,
dobrenoviny.sk - 11/07/2018, mytrencin.sme.sk - 11/07/2018 s celkovou hodnotu AVE
(Advertising Value Equivalent) 1 728,- EUR.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Konceptuálne, metodologické a metodické východiská
pre podporu efektívnej verejnej správy – politiky na
základe vedeckých poznatkov
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Martina Štěrbová, PhD.
Ing. Monika Deneva
2018
20,66 tis. €
20,66 tis. €
20,66 tis. €

Hlavným cieľom úlohy bolo poskytnúť zadávateľovi MPRV SR konceptuálnu,
metodologickú a metodickú podporu pri príprave a vypracovaní podkladových materiálov
k predloženiu reformného zámeru (RZ) Reforma tvorby politík MPRV SR do Monitorovacieho
výboru Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Plnenie úlohy bolo
rozdelené do niekoľkých aktivít:
 Analýza procesov - v súvislosti s objasnením východiskovej situácie, týkajúcej sa obsahu
RZ, bol analyzovaný súčasný stav a definované nedostatky a problémové oblasti, ktoré
v súčasnosti obmedzujú rozvoj tvorby politík a optimalizáciu rezortu pôdohospodárstva
podľa najnovších trendov a odporúčaní EÚ, a ktoré zároveň predstavujú priority, resp.
oblasti na zlepšenie. Vykonaný bol taktiež benchmarking a prieskum medzinárodných
skúseností v analyzovanej oblasti, s cieľom identifikovať a aplikovať v rámci riešenia
problematiky transparentnej tvorby politík tzv. best practice methodology.
 Analýza a dopracovanie konceptu RZ a podpora pri vypracovaní podkladových
materiálov RZ - analyzovaná bola aktuálna verzia konceptu RZ Reforma tvorby politík
MPRV SR pre OP EVS, ktorá bola následne dopracovaná. Do konceptu RZ bolo
zapracované odôvodnenie zmysluplnosti reformnej iniciatívy, vysvetlenie súvislosti
navrhovanej iniciatívy s OP EVS, preukázanie realizovateľnosť navrhovanej reformnej
iniciatívy, návrh modelu nového integrujúceho prvku – RIU modelu – na podporu
partnerstva a spolupráce tvorcov politík, odbornej a vedecko-výskumnej základne
a verejnosti pri tvorbe politických rozhodnutí a prenose relevantných medzinárodných
skúseností a osvedčených praktík zo zahraničia. Riešiteľ spolupracoval taktiež
na vyhodnocovaní a zapracovaní pripomienok k RZ doručených zo strany členov
hodnotiacej komisie.
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Vypracovanie Zámeru národného projektu - na základe schválenia RZ hodnotiacou
komisiou dňa 21. 05. 2018 bol v spolupráci so zadávateľom MPRV SR vypracovaný
Zámer národného projektu Optimalizácia procesov a tvorby politík MPRV SR
a zapojených podriadených rezortných organizácií, ktorý bol následne predložený
na zasadnutie Monitorovacieho výboru (MV) OP EVS. Dňa 24. 05. 2018 MV OP EVS
Zámer národného projektu neschválil.
Prepracovanie Zámeru národného projektu - v zmysle odporúčaní, pripomienok
a komentárov členov MV a hodnotiacej komisie sa riešiteľ v spolupráci so zadávateľom
MPRV SR podieľal na prepracovaní Zámeru národného projektu ktorý bol následne
opätovne predložený na zasadnutie MV OP EVS pod názvom Optimalizácia procesov
a tvorby politík MPRV SR a 4 partnerov (NLC, Národné poľnohospodárske
a potravinárske centrum, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Ústredný kontrolný
a skúšobný ústav poľnohospodársky) a dňa 28. 06. 2018 bol schválený.
Vypracovanie podkladov k opisu národného projektu Optimalizácia procesov a tvorby
politík MPRV SR a 4 partnerov za partnera projektu NLC – LVÚ Zvolen. V rámci
prípravy Opisu národného projektu riešiteľ spolupracoval a podieľal sa na opise troch
hlavných aktivít národného projektu, vypracoval štruktúru pilotného dialógu pre všetkých
partnerov národného projektu a koncept pilotného projektu NLC - LVÚ Zvolen – Dialóg
pre podporu tvorby politík lesnícko-drevárskeho sektora, vypracoval personálnu maticu
administratívnych a odborných kapacít a vypracoval rozpočet projektu za partnera
národného projektu NLC. Opis národného projektu bol podaný riadiaci orgán dňa
31. 07. 2018, pričom finalizácia projektu bude prebiehať v 1. kvartáli roku 2019.

Začiatok riešenia projektu je naplánovaný na rok 2019 a partnerovi NLC - LVÚ Zvolen
poskytuje príležitosť riešiť aktuálne problémy a priority v oblasti participatívnej tvorby politík
v sektore
lesného
hospodárstva
a
v súvisiacich
odvetviach
systematicky
a inštitucionalizovane.
Názov úlohy:

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

Zabezpečenie činností spojených s implementáciou
povinností vyplývajúcich z nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady EÚ č. 995/2010 a nariadenia Rady
ES č. 2173/2005
NLC
Ing. Martin Kicko
Ing. Jozef Dóczy, PhD.
2018
73,84 tis. €
73,84 tis. €
69,40 tis. €

Lesnícko-drevárska inšpekcia (LDI) mala za úlohu do doby účinnosti zákona č. 113/2018
Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona
č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
primárne vykonávať poradenstvo pre všetky hospodárske subjekty, obchodníkov s drevom
a výrobkami z dreva, dovozcov podľa nariadenia 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 (EUTR), súčinnosť pri vykonávaní dozornej
činnosti a poskytovala odbornú pomoc pri vypracovaní systému náležitej starostlivosti a jeho
vyhodnotení. Zamestnanci LDI realizovali od 01. 01. 2018 do 30. 06. 2018 tieto činnosti:
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Zabezpečovali podporu hospodárskych subjektov pri vypracovávaní vlastných systémov
náležitej starostlivosti.
Poskytovali odborné poradenstvo hospodárskym subjektom (najmä dovozcom dreva
a výrobkov z dreva z krajín mimo EÚ) a obchodníkom s drevom a výrobkami z dreva
na celom území SR formou osobných stretnutí, telefonicky, písomne, elektronicky alebo
organizovaním školení, seminárov.
Spolupracovali s orgánmi pri poskytovaní a kontrole prostriedkov z verejných zdrojov.
Zúčastňovali sa na zasadnutiach v skupine expertov pre EUTR a FLEGT (Nariadenie
rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT
na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva) a spolupráci s krajinami európskej únie,
ktoré riešia problémy vyplývajúce z implementácie nariadení EUTR a FLEGT.
Pripravovali návrh systému na evidenciu záznamov z kontrol hospodárskych subjektov.
Spolupracovali s orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva a ochrany prírody
na príprave kontrol.
Poskytovali odbornú a technickú pomoc pre MPRV SR súvisiacu s implementáciou
EUTR a FLEGT.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Operatívne úlohy
NLC
Bc. Ing. Luboš Halvoň, PhD.
Ing. Peter Kicko
2018
10,00 tis. €
10,00 tis. €
14,53 tis. €

V rámci operatívnych úloh sa v roku 2018 zabezpečovali tieto činností:
a) Vyhodnotenie rozdielov návrhov hraníc Karpatských bukových pralesov (KBP):
Vyhodnotili sa rozdiely medzi dohodnutými hranicami jadrovej zóny KBP - stav
december 2017 a návrh 2018 a rozdiely výmer ochranného pásma KBP - stav december
2017 a návrh 2018. Taktiež sa realizovala identifikácia rozdielov výmer pre jednotlivých
vlastníkov/obhospodarovateľov a identifikácia rozdielov na mapách.
b) Účasť na pracovných stretnutiach k okrúhlemu stolu k problematike hlucháňa hôrneho:
Stretnutie bolo organizované na základe semináru Zachránime hlucháňa hôrneho
na Slovensku (23. 05. 2018), kde boli prezentované odborné postoje jednotlivých strán
k možným riešeniam úpadku hlucháňov na Slovensku
c) Pripomienkovanie diskusnej štúdie Koľko stojí divočina:
Pripomienkovanie odhadu nákladov a dopadov na územia v národných parkoch
bez zásahu a nárazníkových zón z hľadiska nákladov pre dotknutých neštátnych
vlastníkov a dopadov na štátnych obhospodarovateľov lesa z dôvodu rozšírenia
bezzásahových území v národných parkoch zo súčasných 20% (63 882 ha) výmery
národných parkov na 75 % (241 187 ha) výmery národných parkov.
d) Vypracovanie metodiky Obhospodarovanie lesov so zameraním na vytváranie vhodných
biotopov tetrova hlucháňa:
V rámci riešenia úlohy sa určili vhodné oblasti na vykonávanie opatrení podľa
vypracovanej metodiky, navrhli vhodné manažmentové opatrenia rešpektujúce metodickú
príručku Hlucháňovi priateľský manažment lesa a Program záchrany hlucháňa hôrneho,
navrhli potrebné hospodársko-úpravnícke opatrenia a kvantifikovali náklady realizácie
opatrení podľa vypracovanej metodiky.
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Vyhodnotenie celkového stavu plnenia úloh Akčného plánu Národného programu
využitia potenciálu dreva SR (AP NPVPD SR).
V rámci riešenia úlohy sa vyhodnotilo plnenie jednotlivých opatrení AP NPVPD SR
k 31. 12. 2018, kvantifikoval objem finančných prostriedkov doteraz použitých
na riešenie AP NPVPD SR podľa jednotlivých rokov a k 31. 12. 2018 a realizovala
kalkulácia finančných prostriedkov potrebných na realizáciu opatrení AP NPVPD SR
do konca jeho platnosti.
f) Pripomienkovanie Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku
2030 – Zelenšie Slovensko.
g) Pripomienkovanie novely zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov.
e)

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

Metodika určenia stavov zveri v poľovných
oblastiach a spôsobu ich využitia pri poľovníckom
plánovaní
NLC - ÚLZI Zvolen
Ing. Jozef Bučko, PhD.
Ing. Bibiana Kapustová
2018
5,00 tis. €
5,00 tis. €
5,39 tis. €

Vypracovala sa metodika určenia stavov zveri v poľovných oblastiach a popis spôsobu jej
využitia pri poľovníckom plánovaní. Na základe tejto metodiky budú jednotne usmernené
a spresnené spôsoby zisťovania stavov zveri v poľovných revíroch, chovateľských celkoch
a poľovných oblastiach. Spresnením vstupných údajov o populáciách poľovnej zveri,
z ktorých sa pri plánovaní prvotne vychádza by malo dôjsť k celkové vylepšeniu procesu
plánovaného poľovníckeho obhospodarovania poľovnej zveri na Slovensku.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Monitoring reprodukčných párov vlka dravého na
Slovensku a určenie veľkosti prírastku v roku 2018
NLC - ÚLZI Zvolen
Ing. Jozef Bučko, PhD.
Ing. Bibiana Kapustová
2018
2,50 tis. €
2,50 tis. €
2,56 tis. €

Spracovali a analyzovali sa údaje z monitoringu reprodukčných párov vlka dravého
(určenie lokalít reprodukčných párov, odhad minimálnej veľkosti prírastku, odhad trendu
populácií, aktualizácia reprodukčného areálu). Vypracovali sa podklady pre určenie ročnej
kvóty lovu vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2018/2019 a spracovali sa mapy a iné
podklady podľa záverov rokovania pracovnej skupiny pre určenie kvóty lovu vlka dravého.
Názov úlohy:

Riešiteľské pracovisko:

Vytvorenie elektronických formulárov štatistických
výkazov Les (MPRV SR) 2-04 a Les (MPRV SR) 5-01
a umožnenie podávania štatistických výkazov
elektronicky
NLC - ÚLZI Zvolen
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Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Ing. Ján Poláčik
Ing. Maroš Lisko
Ing. Alexander Čarný
2018
5,00 tis. €
5,00 tis. €
5,05 tis. €

Vytvorili sa elektronické formuláre štatistických výkazov Les (MPRV SR) 2-04
a Les (MPRV SR) 5-01 web (HTML) stránky a webová aplikácia, ktorá umožňuje
spravodajským jednotkám podávať výkazy elektronicky. Spravodajské jednotky, ktoré majú
povinnosť podávať ročné výkazy, boli zakomponované do centrálnej databázy IS LH. Tým,
ktorí prejavili záujem bolo vytvorené a zaslané prihlasovacie konto. Papierové štatistické
výkazy od spravodajských jednotiek, ktoré neprejavia záujem o elektronické podávanie budú
editované v tejto aplikácii operátormi NLC. Jednotlivé moduly štatistických výkazov majú
zobrazovací a editačný mód. V editačnom móde formulár obsahuje validácie údajov. Kontroly
sa dajú vykonať na úrovni jednotlivých modulov, spravodajskej jednotky alebo celého
ročníka. Samotné vyplnené štatistické výkazy ako aj súhrnné kontroly sa dajú vyexportovať
do PDF dokumentu.
Les (MPRV SR) 2-04 je publikovaný na adrese https://gis.nlcsk.org/dodavkydreva
Les (MPRV SR) 5-01 je publikovaný na adrese https://gis.nlcsk.org/les5-01
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Zlepšenie komunikačných a didaktických schopností
lektorov v rámci povinného vzdelávania v LH
NLC - ÚLPV Zvolen
Ing. Peter Balogh, PhD.
Ing. Jana Petrášová
2018
8,00 tis. €
8,00 tis. €
8,34 tis. €

V rámci riešenia úlohy:
 Na základe návrhu zoznamu účastníkov, ktorý vypracovalo MPRV SR boli poštou
rozoslané pozvánky.
 Boli vypracované a vytlačené učebné materiály a pracovné listy pre obidva dni kurzu,
v počte 2 x 25 ks.
 Bola vypracovaná kompletná pedagogická dokumentácia a prezenčné listiny ku obidvom
dňom konania kurzu.
 21. - 22. 11. 2018 bol za účasti 25 účastníkov realizovaný predmetný kurz, ktorým sa
prispelo k zvýšeniu kvalifikačnej úrovne lektorov povinného a ostatného vzdelávania
v lesnom hospodárstve, čo by následne malo nájsť odraz v kvalitne vzdelaných
absolventoch (hlavne držiteľov odborných spôsobilostí v lesnom hospodárstve),
pripravených následne zabezpečovať fungovanie trvalo-udržateľného hospodárenia
v lesníckej praxi.
Názov úlohy:

Rozpracovanie úloh Akčného plánu Národného
programu využitia potenciálu dreva SR formou
vypracovania koncepcie rozvoja odvetví spracovania
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Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

dreva, časti zdroje dreva
produktami
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Milan Oravec, CSc.
Ing. Matúš Marko
2018
10,00 tis. €
10,00 tis. €
10,00 tis. €

a trh

s drevnými

S využitím údajov o zásobách a kvalitatívnej štruktúre ťaženého dreva a priestorového
rozmiestnenia zdrojov sa porovnala skutočná štruktúra ťaženého a odbytovaného dreva
s reálne dosiahnuteľnou za predpokladu optimalizácie ťažbovo-výrobných postupov
a skvalitnenia sortimentácie so zohľadnením tzv. zameniteľnosti sortimentov. Analyzovali sa
toky dreva na domáci a zahraničný trh a dovozy dreva pre tuzemské spracovanie a využitie.
Vypracoval sa scenár budúceho vývoja zásob deva a jeho kvalitatívnej štruktúry s dôrazom
na uspokojovanie tuzemskej spotreby v časovom horizonte do roku 2030. Vyhodnotili sa
doterajší a predpokladaný vývoj cien jednotlivých sortimentov dreva. Navrhli sa možnosti
optimalizácie produkcie dreva umožňujúce efektívne pokrytie potrieb LDS v SR.
Vypracovala sa analýza doterajšieho vývoja a súčasného stavu medzinárodného
a domáceho trhu s výrobkami z dreva produkovanými drevárskym, nábytkárskym, celulózopapierenským priemyslom vrátane biopalív a energiou z drevnej biomasy. Predmetom analýzy
boli polotovary a finálne výrobky z dreva vrátane cenového vývoja. Zhodnotili sa dostupné
scenáre vývoja trhu s produktami odvetví LDS. Vyhodnotila sa súčasná produkcia podnikov
LDS v jeho jednotlivých segmentoch. Identifikovali sa kľúčové faktory ovplyvňujúce budúci
vývoj LDS.
Výsledky riešenia úlohy dosiahnuté v roku 2018 budú využité pri spracovaní ďalších
častí koncepcie rozvoja odvetví spracovania dreva. V roku 2019 budú spracované časti
konkurencieschopnosť LDS a inovačný potenciál LDS. V roku 2020 budú spracované časti
Význam LDS pre hospodárstvo SR a Politické a ekonomické nástroje podpory rozvoja LDS
v SR. Výsledky dosiahnuté v roku 2018 sa tiež využijú ako informačná báza pre tvorbu
dokumentov a odbornej činnosti MPRV SR týkajúcich sa odvetví produkcie a spracovania
dreva.
Názov úlohy:

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

Zhrnutie hodnoty ekosystémových služieb lesov do
zelenej ekonomiky v zmysle záväzku SR prednesenom
na zasadnutí skupiny expertov Forest Europe
v Bratislave 11.5.2016
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Zuzana Sarvašová, PhD.
Ing. Eva Hušťáková
2018
10,00 tis. €
10,00 tis. €
10,40 tis. €

Cieľom riešenia úlohy v roku 2018 bola príprava výstupu úlohy Zhrnutie hodnoty
ekosystémových služieb lesov do zelenej ekonomiky v zmysle záväzku SR prednesenom
na zasadnutí skupiny expertov Forest Europe. V rámci riešenia boli zapracované pripomienky
expertov pracovnej skupiny Forest Europe pre vyhodnocovanie a platby za lesné
ekosystémové služby (Forest Europe Expert group on valuation of FES) k časti správy
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o metódach hodnotenia ekosystémových služieb, príkladom dobrej praxe a existujúcich
metodikách oceňovania ekosystémových služieb lesa v Európe (Analysis of different
approaches and methodologies on valuation of forest ecosystem services in the pan-European
region). Následne bola spracovaná druhá časť správy o platbách a finančných mechanizmoch
pre ekosystémové služby lesa. Na stretnutí Forest Europe Expert group on valuation of FES
v novembri 2018 bol predstavený draft výstupu č. 2, zameraný na rešerš informácií a príklady
dobrej praxe platieb za ekosystémové služby lesa (Analysis of payments for forest ecosystem
services in the pan-European Region).
Výsledný dokument Analysis of different approaches and methodologies on valuation
of and payments for forest ecosystem services in the pan-European region je výstupom
pre splnenie dobrovoľného záväzku Slovenskej republiky k pracovnému programu FOREST
EUROPE. Slúži jednak ako podklad pre FOREST EUROPE a ako vstup pre tvorbu webového
portálu pre ekosystémové služby - oceňovanie ekosystémových služieb, ale aj MPRV SR
v rozhodovacom procese pri tvorbe politík a nástrojov zameraných na dosiahnutie rovnováhy
medzi sociálnymi, ekonomickými a ekologickými funkciami lesov.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Spracovanie
programu
záchrany
jaseňov
prostredníctvom vybudovania nových semenných
sadov II. etapa
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Valéria Longauerová, PhD.
Ing. Pavel Toma
2018
10,00 tis. €
10,00 tis. €
10,23 tis. €

V priebehu roka 2018 sme v spolupráci Semenárskou kontrolou identifikovali 60 nových
výberových stromov s predpokladanou dobrou vitalitou a odolnosťou. Na hodnotenie sme
využili klasifikáciu náchylnosti dospelých stromov zohľadňujúcu defoliáciu, poškodenie
koruny, šírenie nekróz dovnútra koruny, prípadne aj priebeh rašenia a opad listov.
Výberové stromy boli lokalizované na OZ Smolenice a OZ Prešov, OZ Prievidza. Nové
výberové stromy boli priebežne popísané a registrované Semenárskou kontrolou.
V zimnom období roku 2018 sme vykonali kontrolu zdravotného stavu odoberaných
vrúbľov prevažne z novovybraných výberových stromov jaseňa. Vrúble sa odoberali na OZ
Prešov, OZ Prievidza a OZ Žarnovica. Odber vrúbľov zabezpečil SEMENOLES
profesionálnymi zberačmi a umožnil nám testovanie a hodnotenie zdravotného stavu.
Význam dedičnosti, mieru prežívania, možnosti prenosu reprodukčného materiálu, ako aj
vývoj zdravotného stavu sme sledovali na štyroch provenienčných pokusných plochách
Hodnotenie provenienčných pokusov overilo poznatky pre rozhodovanie o prenose
reprodukčného materiálu jaseňa a semenných sadoch. Umožnilo testovať a overiť metodiky
hodnotenia zdravotného stavu jaseňa a následný výber jedincov s geneticky podmienenou
vyššou odolnosťou voči chradnutiu. Metodika je využiteľná v praxi a bola prezentovaná
na seminároch a v odborných časopisoch.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:

Záchrana a zachovanie genofondu autochtónnych
drevín nížinných lesov
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Martin Bartko, PhD.
Ing. Pavel Toma
2018
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Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

8,00 tis. €
8,00 tis. €
8,00 tis. €

Úloha zachovania autochtónnych nížinných druhov drevín je rozdelená do troch etáp.
V rámci druhej etapy (rok 2018) sa vykonala klasifikácia porastov a drevín s podporou
použitia metódy aproximácie (odvodenia miery priblíženia) aktuálneho zastúpenia drevín
k pôvodnému rekonštruovanému drevinovému zloženiu pre jednotlivé JPRL na základe
typologických jednotiek (lesných typov a skupín lesných typov) a poznatkových báz. Metóda
aproximácie vychádza zo zistenia odchýlok skutočného zastúpenia dreviny od potenciálneho
pôvodného, odvodeného z poznatkových báz.
Z predmetného územia v okolí toku Dunaja sa zabezpečila príprava plošných podkladov
a empirického materiálu z vybraných JPRL za účelom odvodenia aproximácie aktuálneho
(súčasného) zastúpenia drevín k potenciálnemu pôvodnému a stanovenia stupňa zachovalosti
drevinového zloženia (zastúpenie drevín, plošný podiel základných typologických jednotiek:
lesné typy, skupiny lesných typov).
V teréne bolo v modelovom území v širšom okolí toku Dunaja lokalizovaných,
mapovaných a meraných 220 stromov pôvodných drevín Dunajských lužných lesov (tabuľka
2). Boli lokalizované nasledovné autochtónne dreviny: Topoľ čierny (68 ks); Topoľ biely (30
ks); Topoľ sivý (3 ks); Dub letný (38 ks); Vŕba biela (20 ks); Jaseň štíhly (15 ks); Jaseň
úzkolistý (2 ks); Jelša lepkavá (12 ks); Brest väzový (9 ks); Brest hrabolistý (5 ks); Javor
poľný (5 ks); Lipa veľkolistá (3 ks); Lipa malolistá (1 ks); Hruška obyčajná (planá) (4 ks);
Čremcha obyčajná (tŕpka) (3 ks); Hloh obyčajný (1 ks); Jabloň planá (plánka) (1 ks).
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Zabezpečenie funkčnosti a revitalizácia Lesníckeho
arboréta Kysihýbeľ
NLC - LVÚ Zvolen
doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
Ing. Pavel Toma
2018
8,00 tis. €
8,00 tis. €
8,00 tis. €

V rámci riešenia úlohy v roku 2018 boli realizované všetky činnosti špecifikované
v protokole o zadaní úlohy a to do objemu, ktorý umožnil rozpočet úlohy na rok 2018.
Prioritou bola kontinuálna revitalizácia a zabezpečovanie funkčnosti objektu historického
Lesníckeho arboréta v Kysihýbli pri Banskej Štiavnici, ako historického a prírodovedného
objektu národného a medzinárodného významu, pre výskum a využívanie odbornou i laickou
verejnosťou, ktorá pre NLC vyplýva z bodu 33. jeho zriaďovacej listiny. Odpočet úlohy
uvádzame v nasledovných bodoch:
 Odstraňovanie následkov snehovej kalamity v ihličnatých výsadbách v rozsahu 13,19 m3
(3,32 m3 Jedľa biela, 2,42 m3 Smrek obyčajný, 7,45 m3 Borovica lesná (sosna)) a 8,32 m3
vo výsadbách listnatých (1,94 m3 Agát biely, 6,38 m3 Jaseň).
 Biologické opatrenia vo výsadbách - odstránenie odumretých a ošetrovanie poškodených,
suchých a inak nebezpečných stromov, osadzovanie lapákov proti podkôrnemu hmyzu
a odborné selektívne odstraňovanie podrastu nežiaducich drevín.
 Pravidelná údržba oplotenia (oprava poškodených častí) a čistenie odvodňovacieho
systému. Počas celého vegetačného obdobia (apríl – september) sa pravidelne vykonávalo
kosenie voľných priestranstiev a chodníkov v arboréte (minimálne 2 - 3 krát mesačne).
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V rámci propagácie objektu sa Lesnícke arborétum Kysihýbel v dňoch 02. – 03. 06. 2018
zapojilo do podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad (http://vopz.sk/lesnickearboretum-kysihybel/) organizovaného Národným Trustom n. o., ktorého poslaním je
podpora udržateľnej ochrany a zmysluplného využívania historického prostredia
Slovenska, jeho kultúrneho a prírodného dedičstva. Počas tohto víkendu arborétum
navštívilo viac ako 200 návštevníkov.
 V zmysle návštevného poriadku bolo zabezpečené sprevádzanie ohlásených
návštevníkov arboréta a pre verejnosť bolo arborétum otvorené počas prázdninových
mesiacov počas sobôt a nedieľ.
 V roku 2018 Lesnícke arborétum Kysihýbel slúžilo aj ako výukový objekt pre študentov
Technickej univerzity vo Zvolene a pre ďalšie odborné exkurzie.
Využitie výsledkov riešenia:
 Zabezpečenie stability a odolnosti drevín v arboréte, odstránenie drevín ktoré by mohli
slúžiť k premnoženiu podkôrneho hmyzu.
 Zvýšenie vitality a zdravotného stavu výsadieb. Odstránenie nežiadúcich, najmä
invazívnych druhov drevín a bylín.
 Zabezpečenie ochrany objektu pred zverou, úprava arboréta za účelom zvýšenia jeho
bezpečnosti a atraktívnosti pre návštevníkov.
 Propagácia Lesníckeho arboréta v očiach laickej aj odbornej verejnosti s následnou
pozitívnou propagáciou celého lesníckeho sektoru.
 V zmysle návštevného poriadku bolo zabezpečené sprevádzanie ohlásených
návštevníkov arboréta a pre verejnosť bolo arborétum sprístupnené počas prázdninových
mesiacov počas sobôt a nedieľ.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Analýza kľúčových problémov lesníctva v znaleckej
oblasti
NLC - LVÚ Zvolen
prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.
Ing. Pavol László, Ing. Alexander Čarný
2018
3,00 tis. €
3,00 tis. €
3,45 tis. €

Na skompletizovanie našich analýz sme zorganizovali odborný pracovný seminár
Analýza a potreba riešenia kľúčových problémov lesníctva v znaleckej oblasti, ktorý sa konal
07. 11. 2018 na adrese NLC, Masarykova 22 vo Zvolene.
Zameranie, obsahová náplň a cieľ semináru sa týkali nasledovných oblasti:
 Zhodnotenie metodík a prístupov v jednotlivých odvetviach – HÚL, pestovanie lesa,
spracovanie dreva, odhadu hodnoty lesov, odhadu škôd lesných porastov a poľovníctva.
 Návrh odborných problematík vyžadujúcich si vedecké a inovačné riešenie pre zlepšenie
znaleckej činnosti z hľadiska meniacich sa ekonomických a ekologických podmienok.
 Analýza potreby riešenia kľúčových problémov lesníctva v znaleckej oblasti.
 Vypracovanie návrhu riešenia problémov a problematík v odbore Lesníctvo, činnosti
zameranej na rozvoj vedy v oblasti znaleckej činnosti s ostatnými organizačnými
jednotkami NLC a ďalšími vedecko-pedagogickými inštitúciami SR.
 Oboznámenie sa s novinkami v legislatíve súvisiacej so znaleckou činnosťou.
Seminára sa zúčastnilo 54 účastníkov, z toho bolo 40 znalcov menovaných MS SR.
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Na základe analýzy, bohatej diskusie a odprezentovaných referátov boli zhrnuté najväčšie
problémy a potreba riešenia kľúčových problémov lesníctva v znaleckej oblasti do záverov,
ktoré by mali určovať do budúcnosti snahu a aktivitu Znaleckého ústavu NLC.
Závery analýzy potreby riešenia kľúčových problémov lesníctva v znaleckej oblasti:
 Novelizovať vyhlášku č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení
neskorších ustanovení, nakoľko vstupné údaje sú už cca min 15 rokov staré, je potrebné
riešiť výpočet všeobecnej hodnoty vecného bremena a všeobecnej hodnoty nájmu
za pozemok ohľadom na špecifikum lesníctva – trvalé porasty.
 Novelizovať Metodické usmernenie výpočtu náhrad za poškodzovanie a obmedzenie
využívania lesa č. 34 z roku 1994, dať mu prípadne aj záväzný charakter (vyhláška),
prihliadať na štruktúru škôd vznikajúcich na lesných pozemkoch napr. krádeže dreva
na pni, na odvoznom mieste a pod..
 Novelizovať vyhlášku č. 228/2014 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä jej prílohu
č. 2 (Obsahové vymedzenie znaleckých odborov), nakoľko pre odvetvie Odhad škôd
lesných porastov bola daná obsahová náplň odčlenená z odvetvia Odhad hodnoty lesov,
čím starším znalcom vzniklo obmedzenie z titulu zmeny zákona. Od účinnosti tejto
vyhlášky pokiaľ chcú znalci riešiť škody na lese je potrebné rozšíriť si oprávnenie.
 Na web stránke NLC vytvoriť fórum znalcov, ktoré by malo slúžiť na vzájomné
poradenstvo a informovanosť znalcov.
 Uvažovať nad zavedením školenia znalcov, ako prípravu k vykonaniu skúšky znalcov
za úhradu (pozn. niekedy to NLC organizovalo a malo to dobrú odozvu).
 Iniciovať výskum a vypracovanie metodiky odhadu hodnoty najmä mimoprodukčných
funkcií lesa (externalít), oceňovania lesov s prírodne blízkou štruktúrou a modelovanie
fyzického vývoja porastu v oceňovaní.
 Iniciovať riešenie problematiky škôd na lesných porastoch. Súčasné riešenie je
neudržateľné (znalecké posudky - je potrebná zmena metodiky), možno je potrebná
zmena spôsobu vyplácania náhrad – napr. Fond životného prostredia.
 Navrhnúť trvalý spôsob finančného zabezpečenia činnosti Znaleckého ústavu NLC
v súlade so zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
 Zabezpečiť financovanie riešenia kľúčových problémov lesníctva v znaleckej oblasti
a rozvíjanie vedecko-výskumnej činnosť v oblasti metodík znaleckých posudkov tak, aby
sa na ich riešení mohli podieľať popri pracovníkoch NLC Znaleckého ústavu aj
najskúsenejší znalci a špičkoví odborníci z NLC - LVÚ Zvolen, NLC ÚHÚL Zvolen
a Technickej univerzity vo Zvolene.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu Národného
lesníckeho programu Slovenskej republiky na
obdobie rokov 2015 – 2020 k 31.12.2017
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Ladislav Kulla, PhD.
Ing. Alexander Čarný, Ing. Pavol László
2018
10,00 tis. €
10,00 tis. €
10,10 tis. €
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Výsledkom riešenia úlohy je podrobný odpočet plnenia jednotlivých opatrení Akčného
plánu Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky na obdobie rokov 2015 – 2020
k 31. 12. 2017, a návrh aktualizácie plnenia na ďalšie roky v tabuľkovej forme:
 Odpočet obsahuje základnú informáciu o miere plnenia opatrenia v období rokov 2015–
2017 (splnené, plní sa, plní sa čiastočne, neplní sa, nesplnené), a stručný opis vecnej
stránky plnenia. Kde bolo možné získať údaje, uvádza sa aj informácia o výške
vynaložených finančných prostriedkoch na plnenie opatrenia.
 Návrh aktualizácie sa zameral na elimináciu duplicít a sústredenie sa na podstatné
a reálne dosiahnuteľné priority do konca platnosti AP NLP 2015 – 2020. Uvádza sa aj
návrh indikátorov plnenia jednotlivých opatrení, ktoré v pôvodnom dokumente chýbajú.
Výsledky riešenia sa využili ako zdroj údajov pre prípravu podkladov pri kontrole
Najvyššieho kontrolného úradu SR vykonávanej na MPRV SR a na ním zriadených
organizáciách. Na základe žiadosti podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR z 05. 11. 2018 predseda Vlády SR listom 9898/2018/KPV z 10. 12. 2018
súhlasil s posunom termínu predloženia odpočtu do vlády na 30. 06. 2019. Z tohto posunu
vyplynula potreba dopracovať odpočet v roku 2019 tak, aby bol aktuálny k 31. 12. 2018.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Zabezpečenie porady zamestnancov orgánov štátnej
správy v oblasti lesného hospodárstva a poľovníctva
NLC - ÚLPV Zvolen
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
Ing. Pavol László, Ing. Alexander Čarný
2018
10,00 tis. €
10,00 tis. €
11,02 tis. €

V rámci riešenia úlohy sa zabezpečila realizácia:
Prvej porady v termíne 05. - 06. 06. 2018:
 Organizačno-technické zabezpečenie porady - 87 účastníkov - príprava a zaslanie
pozvánky, registrácia účastníkov, vyhotovenie prezenčných listín.
 Výber dodávateľa ubytovacieho zariadenia - internát TU vo Zvolene.
 Zabezpečenie stravovania a občerstvenia - menza TU vo Zvolene.
 Zabezpečenie prednáškovej miestnosti (dataprojektor, notebook, wifi) - TU
vo Zvolene).
Druhej porady v termíne 22. - 23. 11. 2018:
 Organizačno-technické zabezpečenie porady - 80 účastníkov - príprava a zaslanie
pozvánky, registrácia účastníkov, vyhotovenie prezenčných listín.
 Výber dodávateľa ubytovacieho zariadenia - hotel Poľana.
 Zabezpečenie stravovania a občerstvenia - menza TU vo Zvolene.
 Zabezpečenie prednáškovej miestnosti (dataprojektor, notebook, wifi) - TU
vo Zvolene).
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:

Dopady ochrany prírody a krajiny na lesníckodrevársky sektor
NLC
Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.
Ing. Pavol László, Ing. Alexander Čarný
2018
36
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Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

8,00 tis. €
8,00 tis. €
8,07 tis. €

V rámci riešenia úlohy sa realizovali tieto činností:
 Spracovala sa charakteristika a rozsah chránených území na Slovensku podľa
jednotlivých kategórií.
 Kvantifikovala sa majetková ujma vyplývajúcej so zákazov a obmedzení zákona
o ochrane prírody a krajiny na základe podkladov z IS LH.
 Kvantifikovalo sa zníženie všeobecnej hodnoty lesných porastov na základe podkladov
z IS LH.
 Analyzovali sa finančné a sociálno-ekonomické dopady nespracovávania kalamitného
dreva v chránených územiach: a/kvantifikovali sa finančné a sociálno-ekonomické
dopady produkcie surového dreva v lesnom hospodárstve SR prostredníctvom: tržieb
a výnosov, dodávok sortimentov surového dreva, nákladov lesného hospodárstva,
pridanej hodnoty, zisku, zamestnanosti, priemerných miezd, odvedených daní, sociálnych
a zdravotných odvodov na základe ich vývoja v rokoch 2010 až 2017; b/kvantifikovali sa
finančné a sociálno-ekonomické dopady spracovania surového dreva v drevospracujúcom
priemysle SR prostredníctvom: tržieb a výnosov, nákladov drevospracujúceho priemyslu,
pridanej hodnoty, zisku, zamestnanosti, priemerných miezd, odvedených daní, sociálnych
a zdravotných odvodov na základe ich vývoja v rokoch 2010 až 2017; c/jednotlivé
ukazovatele boli prepočítané na 1 m3 vyprodukovaného, resp. spracovaného dreva
a diskontované na cenovú úroveň roka 2017.
 Stanovili sa ekonomické a sociálne dopady niektorých zákazov a obmedzení ochrany
prírody.
 Kvantifikovali sa zvýšené náklady v lesoch v dôsledku realizácie ochranných opatrení
v ochranných pásmach lesov v 5. stupni ochrany a územiach, kde nebola možná ochrana
lesa.
 Zhrnuli sa finančné a sociálno-ekonomické dopady ochrany prírody.
V rámci riešenia úlohy boli vypracované tieto výstupy:
 odborná štúdia „Význam lesnícko-drevárskeho sektora“, ktorý bol verejne prezentovaný
na zasadnutí Lesnícko-drevárskej rady dňa 20. 09. 2018 v Nitre.
 odborná štúdia Dopady ochrany prírody a krajiny na lesnícko-drevársky sektor.
Názov úlohy:

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

Návrh priorít lesného hospodárstva SR v novom
programovacom období (v rámci PRV SR) s ohľadom
na budúcu spoločnú poľnohospodársku politiku po
roku 2020
NLC - ÚLPV Zvolen
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
Ing. Ján Marcinek
2018
10,00 tis. €
10,00 tis. €
10,22 tis. €

V rámci riešenia úlohy sa vypracovala analýza priorít podpory lesného hospodárstva
v rámci novej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Analýza sa vypracovala v nasledovnej
štruktúre:
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Analýza právneho stavu spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ vo väzbe na lesné
hospodárstvo po roku 2020.
2. Zistenie prioritných oblastí spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ v oblasti lesného
hospodárstva po roku 2020.
3. Zistenie požiadaviek obhospodarovateľov lesa vo vzťahu k možným podporám po roku
2020.
4. V nadväznosti na právny stav v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku
2020 prispôsobiť požiadavky obhospodarovateľov lesa prioritným cieľom a oblastiam
v zmysle koncepčných a strategických dokumentov v oblasti lesného hospodárstva v SR.
5. Analýza vykonateľnosti navrhovaných požiadaviek.
6. Spolupráca pri príprave pozícií MPRV SR k strategickým dokumentom EÚ týkajúcich sa
spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2020 v oblasti lesného hospodárstva.
V rámci riešenia úlohy boli zadefinované:
 prioritné oblasti podpory lesného hospodárstva z PRV 2021-2026 (priority lesníckej
politiky, priority majiteľov/obhospodarovateľov lesa) s dôrazom na zjednodušenie
administrácie, vykonateľnosť opatrení a ich kontrolu,
 podklady pre rokovanie pre prípravu strategických dokumentov.
1.

Výsledky riešenia úlohy sa využijú pri navrhovaní konkrétnych opatrení podpory lesného
hospodárstva v rámci PRV 2021 -2027.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Iniciatíva BIOEAST
NLC - LVÚ Zvolen
Dr. Ing. Tomáš Bucha
Ing. Weldesenbet Tesfu, PhD., Ing. Jozef Dóczy, PhD.
2018
10,00 tis. €
10,00 tis. €
10,03 tis. €

Najvýznamnejšie výsledky, na ktorých je možné budovať ďalšiu činnosť BioEAST
platformy v oblasti LDS sú:
a) Zosieťovanie relevantných inštitúcií participujúcich krajín BioEAST a priebežné
zabezpečovanie komunikačnej platformy BioEAST, komunikačný a diseminačný
manažment BFWG – 3 správy koordinátora BioEAST Forestry Working Group (BFWG
– BioEAST pracovná skupina pre lesníctvo).
b) Etablovanie platformy BioEAST pre oblasť lesníctva na úrovni ministerstiev
a výskumných organizácií: zriadenie BFWG, organizácia kick-off stretnutia v Bruseli,
vypracovanie “Term of reference“.
c) Zmapovanie strategickej výskumnej agendy LDS.
d) Definovanie prioritných oblastí a tém BIOEAST za oblasť lesníctva na národnej úrovni
a úrovni krajín participujúcich v iniciatíve BIOEAST.
e) Vypracovanie podkladov v rámci H2020 CSA (Coordination and Support Actions) výzvy
RUR-18-2019: Support to the BIOEAST initiative: boosting knowledge and innovationbased bioeconomies.
Kľúčovými odberateľmi výsledkov riešenia je MPRV SR, Ministerstvo zahraničných vecí
SR - Stále zastúpenie SR pri EÚ, NLC, lesnícko-drevársky sektor a partnerské inštitúcie
iniciatívy BIOEAST. Využiteľnosť výsledkov riešenia spočíva v kontinuálnej podpore
spolupráce krajín iniciatívy BIOEAST, presadzovanie priorít krajín tohto makro-regiónu
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v oblasti lesného hospodárstva a biohospodárstva na úrovni Európskej únie, s cieľom prispieť
k udržateľnému rastu a konkurencieschopnosti LDS makro-regiónu v rámci EÚ.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Vypracovanie a publikácia Správy o lesnom
hospodárstve v SR za rok 2017
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Martin Moravčík, PhD.
Ing. Judita Višvaderová
2018
25,00 tis. €
25,00 tis. €
25,06 tis. €

Vypracovala sa Správa o lesnom hospodárstve v SR za rok 2018. 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=13656. Vypracovala sa
publikácia skrátenej verzie Správy o lesnom hospodárstve v SR za rok 2018 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:
Názov úlohy do 05. 06. 2018:

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

Inventarizácia emisií skleníkových plynov v rámci
sektoru LULUCF, časť lesníctvo
Inventarizácia emisií skleníkových plynov v sektore
Využívanie krajiny a zmeny vo využívaní krajiny
a lesníctvo (LULUCF), časť „Lesy a zmeny z a do
lesov, lesný manažment a spracovanie výrobkov
z dreva“ podľa Rámcového dohovoru OSN o zmene
klímy a podľa Parížskej dohody
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Tibor Priwitzer, PhD.
Ing. Eva Hušťáková
2018
38,79 tis. €
38,79 tis. €
38,79 tis. €

Výsledky riešenia sú využívané pri plnení záväzkov SR vo vzťahu ku United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC, www.unfccc.int) - SR je zmluvná
strana Rámcového dohovoru Organizácie spojených národov (OSN) o zmene klímy a dodatku
z Dauha ku Kjótskemu protokolu, z Parížskej dohody ako aj záväzkov SR ako člena EÚ.
Zásoby uhlíka ako kvantitatívny ukazovateľ a bilancia uhlíka ako kvalitatívny ukazovateľ sú
považované za indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Úloha bola riešená
v súlade so špecifikáciou prác. V rámci riešenia boli dosiahnuté nasledovné výsledky:
 Land-Use matica (LUM) bola zosúladená naprieč všetkými kategóriami krajiny
a v priebehu mája 2018 zaslaná ostatným riešiteľom inventarizácie emisií/záchytov
skleníkových plynov (GHG) v sektore Využívanie krajiny a zmeny vo využívaní krajiny
a lesníctvo (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 pod rámcovým dohovorom OSN o zmene klímy a zaslané
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národnému koordinátorovi inventarizácie v priebehu júla 2018 pre účely tzv. proxy
inventarizácie a v decembri pre účely pravidelnej ročnej inventarizácie. Údaje boli
vložené do web nástroja - CRF reportéra a informácie do príslušnej kapitoly (LULUCF)
Národnej inventarizačnej správy. Tak reportovacie tabuľky ako aj NIR je verejne
dostupná na web stránke UNFCCC. Úloha nadväzuje na úlohy v sektore
poľnohospodárstvo a využívanie krajiny zadané v rámci Národného poľnohospodárskeho
a potravinárskeho centra.
Za každé obdobie započítavania od 01. januára 2013 do 31. decembra 2020 uvedené
v prílohe l rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 529/2013/EÚ a dodatku
ku Kjótskemu protokolu boli vypracované a vedené účty, v ktorých boli presne
zaznamenané všetky emisie a záchyty vyplývajúce z činností na ich území, ktoré patria
do kategórií: zalesňovanie/obnova lesa, odlesňovanie, obhospodarovanie lesov, produkty
z dreva. Za príslušné obdobie započítavania (rok 2017) boli vypracované účty
zaznamenávajúce emisie a záchyty v uvedených kategóriách. Údaje boli vložené do web
nástroja - CRF reportéra a informácie do príslušnej kapitoly (KP LULUCF) Národnej
inventarizačnej správy. Tak reportovacie tabuľky ako aj NIR je verejne dostupná na web
stránke UNFCCC.
V priebehu marca 2018 boli pripravené podklady a zaslané národnému koordinátorovi
v rámci plnenia článku 10 Rozhodnutia 529/2013.
Priebežne prebiehala spolupráca s revíznym tímom pri revízii odpočtov za predošlé roky
(2013-2015).
V rámci prípravy novej legislatívy EÚ súvisiacej s inventarizáciou emisií/záchytov GHGs
prebiehalo pripomienkovanie legislatívnych návrhov, vrátane účasti na rokovaniach
pracovnej skupiny (WG) Implementation of the LULUCF Decision and policy
development of the land use, land use change and forestry sector under the Climate
Change Committee. Príprava bola zavŕšená v júni 2018 prijatím Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/841 o začlenení emisií a odstraňovania skleníkových
plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva
do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení nariadenie
(EÚ) č. 525/2013 a rozhodnutie č. 529/2013/EÚ.
Bol vytvorený geo - referencovaný systém kvantifikácie využitia zeme a zmien využitia
pre roky 1990, 2008, 2013 a 2020 na podklade údajov diaľkového prieskumu Zeme.
Bol vypracovaný národný lesohospodársky plán započítavania a stanovená lesná
referenčná úroveň podľa čl. 8 Nariadenia EÚ 2018/841 k LULUCF. Tieto boli v decembri
2018 predložené na Európsku Komisiu a tiež boli verejné publikované na internetovej
stránke MPRV SR. Národný lesohospodársky plán započítavania obsahuje:
a. aktualizovanú lesnú referenčnú úroveň (FRL) stanovenú na základe obdobia 20002009,
b. opis výpočtu FRL – metodický postup, použité prístupy a modely, vstupné údaje
kompatibilné s aktuálnymi údajmi v národnej inventarizačnej správe,
c. identifikáciu úložísk uhlíka a skleníkových plynov zahrnutých do výpočtu FRL,
demonštráciu ich konzistencie, v prípade, že niektoré úložiská neboli zahrnuté
do výpočtu aj podrobné zdôvodnenie, prečo boli vynechané,
d. charakteristiku manažmentu lesných porastov a uplatňovaných lesohospodárskych
politík v referenčnom období (2000-2009),
e. prognózu vývoja ťažieb pri rôznych scenároch uplatňovania lesníckych politík,
f. vysvetlenie, ako boli pri výpočte FRL zohľadnené vplyvy rozlohy porastov, emisie
a záchytov GHG z produktov z vyťaženého dreva, charakteristiky lesných porastov
a predpokladané budúce výšky ťažby dreva, osobitne palivového dreva.
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Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Systém Európskych lesníckych účtov (EFA)
NLC
Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.
Ing. Ivona Sedláková
2018
10,00 tis. €
10,00 tis. €
10,20 tis. €

V rámci riešenia úlohy sa realizovali tieto činnosti:
 Zber vstupných údajov zo štatistických výkazov pre potreby Európskych lesníckych
účtov za rok 2017: realizoval sa zber údajov zo štatistických zisťovaní rezortnej štatistiky
lesného hospodárstva za rok 2017 ako aj štatistických zisťovaní Štatistického úradu SR
(splnené do 31. 05. 2018), ďalšie nevyhnutné údaje sa doplnili ich spracovaním
z účtovných závierok obchodných spoločností.
 Overenie správností údajov výberového súboru za neštátny sektor: Údaje za neštátny
sektor a dodávateľov služieb sa spracovali matematicko-štatistickými metódami a overila
sa ich správnosť a potrebný rozsah na základe analýzy variability jednotlivých
ukazovateľov (splnené do 30. 06. 2018).
 Prepočet údajov výberového súboru na celý rozsah neštátneho sektora: Spracované údaje
z výberového súboru boli prepočítané na základný súbor (splnené do 31. 07. 2018)
 Zapracovanie úpravy metodiky EFA podľa požiadaviek EUROSTAT-u: Zapracovali sa
úpravy metodiky EFA prezentované na poslednom pracovnom stretnutí Eurostatu
(splnené do 31. 08. 2018).
 Na základe požiadavky Eurostatu sa realizovala revízia súhrnných lesníckych účtov
za roky 2014, 2015 a 2016, v rámci ktorej sa zahrnuli do súhrnných účtov aj
podnikateľské subjekty v lesnom hospodárstve.
 Údaje súhrnných lesníckych účtov sa porovnali s národným účtovníctvom.
 Zostavili sa jednotlivé účty podľa metodiky Európskych lesníckych účtov za rok 2017
(splnené do 30. 11. 2018).
 Vypracovala sa a odovzdala Správa o riešení integrovaných environmentálnych
a ekonomických účtov pre lesy v roku 2018 (splnené do 30. 11. 2018).
 Výsledky Európskych lesníckych účtov boli schválené vo vedení MPRV SR a následne
boli poskytnuté Štatistickému úradu SR do národného účtovníctva a zaslané do Eurostatu.
Výsledkom riešenia úlohy bola Správa o riešení integrovaných environmentálnych
a ekonomických účtov pre lesy v roku 2018, ktorá bola prerokovaná vo vedení MPRV SR
10. 01. 2019 a zverejnená na webovom sídle MPRV SR.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Monitoring lesov – Čiastkový monitorovací systém
Lesy
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Ing. Henrich Klescht
2018
100,00 tis. €
100,00 tis. €
100,00 tis. €
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Realizovali sa hodnotenia defoliácie a poškodenia drevín, ako aj merania obvodu
vyznačených stromov na plochách I. úrovne monitoringu.
Na plochách II. úrovne sa 2x mesačne realizovali merania, prieskumy, analýzy
a hodnotenia z hľadiska prírastku, depozície, pôdneho roztoku, kvality ovzdušia,
meteorológie, opadu a fenológie. Metodicky pokračuje riešenie v rámcoch Manuálu ICP
Forests.
Údaje z príslušných zisťovaní sa v termínoch podľa ICP Forests zaslali pomocou on-line
aplikácie na stránke programu ICP Forests, pričom dáta podliehajú viacstupňovej
kontrole a systém tak prispieva k spoľahlivosti a správnosti databáz.
Realizujú sa príslušné kroky pre zabezpečenie kvality meraní v Centrálnom lesníckom
laboratóriu, ktoré zabezpečuje všetky druhy laboratórnych analýz pre monitoring lesov.
Výsledky medzilaboratórnych kruhových testov v roku 2018 boli vynikajúce (100%,
resp. 97,2% úspešnosť pre vzorky pôdy asimilačných orgánov).
Zorganizovali sme Spojené rokovanie expertných panelov (JEPM) ICP Forests
vo Zvolene v dňoch 01. až 05. októbra 2018. Išlo o rokovanie štyroch expertných
panelov: EP Meteorológia, fenológia a index listovej plochy, EP Biodiverzita a vegetácia,
EP Rast drevín a EP Kvalita ovzdušia. Rokovania sa zúčastnilo 70 expertov.
V Terchovej sme usporiadali v spolupráci s Výzkumným ústavom lesního hospodářství
a myslivosti, v. v. i., 10. česko-slovenský seminár k problematike monitoringu lesov
a ekologického výskumu. Prezentovaných bolo 14 príspevkov o aktuálnych výsledkoch
monitoringu lesov Českej republike a na Slovensku a o súvisiacich otázkach
aplikovaného výskumu. K hlavnými témam patrilo hodnotenie vplyvu periód sucha
na stav a rast drevín, monitorovanie atmosférických depozícií v lesoch, vlastnosti pôd
a výživa drevín.
Hlavným výsledkom riešenia sú teda aktualizované a validované databázy, a to
na národnej úrovni i ako súčasť európskych databáz. Výsledky sa využívajú nielen
pre hodnotenie vývoja v kontexte Čiastkový monitorovací systém (ČMS) Lesy, ale aj
z hľadiska otázok vplyvu klimatickej zmeny na lesy, produkcie lesa a ďalších tém
lesníckeho aplikovaného výskumu. Časť výstupov je spojená aj s tvorbou prehľadov
a odpočtovaním stavu lesov podľa kritérií a indikátorov (C&I) TUOL. Parciálne výsledky
sú využívané aj pri iných projektoch alebo pri validácii rôznych modelov.
Čiastkové výsledky sú priebežne publikované vo vedeckých periodikách.
Aktuálne informácie o európskom programe ICP Forests, jeho aktivitách a výstupoch
riešenia sú na stránke programu: http://icp-forests.net, k dispozícii na stiahnutie sú aj
ročné stručné správy programu (Executive report) informujúce o hlavných témach
a najvýznamnejších poznatkoch a podrobné technické správy (Technical reports), ktoré
umožňujú porovnanie stavu vybratých indikátorov v celoeurópskom kontexte.
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
2018
120,00 tis. €
120,00 tis. €
120,18 tis. €

Špecialisti a inšpektori LOS v priebehu roka 2018 zabezpečovali prenos poznatkov
výskumu do lesníckej praxe. Realizovalo sa poradenstvo ohľadom determinácie škodlivých
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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., 2018: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska v roku
2017 a prognóza ich vývoja na rok 2018. Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný
ústav Zvolen, Zvolen, 82 str., ktorý sumarizoval údaje z ročných hlásení o výskyte škodlivých
činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2017. Pre lesníkov bol zorganizovaný seminár Aktuálne
problémy v ochrane lesa 2018 s medzinárodnou účasťou a konal sa v dňoch 01. -02. 02. 2018
v priestoroch Kongresového centra Kúpeľov Nový Smokovec, a. s. Na seminári bolo 232
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 (Ukrajina,
Poľsko) a zapojili sme sa do programu medzinárodných prázdninových študentských
výmenných pobytov prostredníctvom programu IAESTE.
Vykonali sme expertízy viac ako 30 projektov ochrany lesa okolo území s 5. stupňom
územnej ochrany proti šíreniu škodcov z týchto území do okolitých lesov. Zabezpečovali sme
monitoring nepôvodných organizmov cez program EÚ. Zúčastňovali sme sa rokovania EPPO,
ktoré sa zaoberá šírením nepôvodných organizmov do regiónu EÚ a mediteránu. O aktivitách
LOS je lesnícka verejnosť informovaná prostredníctvom časopisu Les & Letokruhy,
facebooku, stránky www.los.sk, www.e-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. Elena Takáčová
Ing. Jana Petrášová
2018
110,00 tis. €
110,00 tis. €
110,00 tis. €

Výsledky riešenia úlohy:
 Vystavenie uznávacích listov pre zdroje lesného reprodukčného materiálu (LRM) –
1205 uznaných jednotiek v obnove PSL, 13 uznaných jednotiek počas platnosti PSL,
45 identifikovaných zdrojov (IZ) v obnove PSL, 4 počas platnosti PSL, 152 výberových
stromov, 7 aktualizovaných 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 8 380 uznaných jednotiek pre 17 087 uznaných porastov (tabuľka 1), 4
466 výberových stromov (tabuľka 2), 59 semenných sadov (tabuľka 3), 130 semenných
porastov (tabuľka 4), 117 génových základní (tabuľka 5), 344 uznaných jednotiek pre 436
identifikovaných porastov (príloha 6).
Tabuľka č. 1 Výmera (ha) uznaných porastov k 31. 12. 2018
Drev.
SM
JD
BO
SC
BK
DB
4 125
3 269
1 737 35 075 11 496
Výmera 16 331

OI

Tabuľka č.2 Počet (ks) výberových stromov k 31. 12. 2018
Drev.
SM
JD
BO
SC
BK
DB
289
136
753
925
28
559
Počet

OI

Tabuľka č. 3 Výmera (ha) semenných sadov k 31. 12. 2018
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173

301

OL

Spolu

2 284

74 490

OL
1 475

Spolu
4 466
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Drev.
Výmera

SM
9,20

JD
2,30

BO

SC

23,15

72,33

BK

DB

0,00

1,00

OI

OL

Spolu

7,10

10,32

125,40

Tabuľka č. 4 Výmera (ha) semenných porastov k 31. 12. 2018
Drev.
SM
JD
BO
SC
BK
DB
468,01
106,38
47,48
50,67
183,50
58,04
Výmera

CS

Spolu

1,00

715,08

Tabuľka č. 5 Výmera (ha) génových základní pre drevinu k 31. 12. 2018
Drev.
SM
JD
BO
SC
OI
BK
DZ
DL OL
533 1 030
109 6 061 2 483
48 525
Výmera 6 954 1 216

Spolu
18 959

Tabuľka č. 6 Výmera (ha) identifikovaných zdrojov (IZ) pre drevinu k 31. 12. 2018
Drev.
SM
JD
BO
SC
OI
BK
DZ DL
OL
Spolu
25,38
29,94
17,89
13,70
17,26
10,07
3,70
1,66
63,53
Výmera
183,13



Vypracovanie požiadaviek ku zdrojom LRM pri obnovách PSL – 41 LHC
pre 6 vyhotovovateľov, spracované boli zmeny v zdrojoch – 1 836 záznamov uznaných
porastov (UP) a 8 IZ, do archívu bolo vyradených 42 UP, 76 ks výberových stromov.
Spracovanie oznámenia o produkcii sadbového materiálu – 121 pestovateľov, nedostatky
sú riešené priebežne, stav pestovaného LRM je v tabuľke 7, evidencia škôlok
a prevádzkových zariadení (tabuľka 8) – aktualizovaných bolo 8 škôlok, databáza
obsahuje 121 producentov, prehľad o produkcii sadeníc je v prílohe 5, v rámci
skladovania zostatku osiva bolo spracovaných k 31. 12. 2017 – 750 záznamov,
k 30. 06. 2018 606 záznamov, k 31. 12. 2018 535 záznamov.

Tabuľka č. 7 Množstvo (tis. ks) pestovaného sadbového materiálu k 31. 12. 2018
Drev.
SM
JD
BO
SC
OI
BK
DB
71 431,56 34 634,00
17 986,91
17 344,63
620,48
55 575,25
13 773,30
Výmera

OL

Spolu

7 818,25

219 184,38

Tabuľka č. 8 Prehľad škôlok a prevádzkových zariadení k 31. 12. 2018
Druh

Počet
Výmera štátne
Produkčná
plocha štátne
Výmera
neštátne
Produkčná
plocha neštátne
Výmera v ha Σ
Produkčná
plocha v ha Σ





Škôlkarské
stredisko

Klimatiz.
sklad

Manipul.
hala

Snežná
jama

Skleník

43

2

169

3

3

169,26

0,01

0,11

127,23

0,01

0,08

Škôlka

Hlavová
škôlka

11
265,27

256
88,79

2
1,32

167,18

65,33

1,24

PEK

265,27

258,05

1,32

0,01

0,11

167,18

192,56

1,24

0,01

0,08

Mraz.
box

Iné

1

19

Dozor nad produkciou LRM – 94 producentov LRM, 18 obhospodarovateľov lesa (karty
pôvodu porastu), 5 obchodovateľov s LRM, spracovanie oznámení o produkcii osiva,
semennej suroviny, rezkov a náletu – 394 záznamov.
Vedenie databázy listov o pôvode - 382 záznamov, kontrola listov o pôvode
pre 23 okresných úradov pred vydaním rozhodnutia – 209.
Vykonávanie skúšok kvality osiva lesných drevín v akreditovanom laboratóriu ISTA
(Medzinárodná asociácia pre testovanie osív - International Seed Testing Association) testovanie klíčivosti – 46 oddielov, testovanie životnosti – 27 oddielov, testovanie čistoty
– 48 oddielov, odber vzoriek – 42 oddielov, testovanie obsahu vody – 1 oddielov.
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Vystavenie certifikátov kvality osiva – národné 70 ks, z toho v nemeckom jazyku 1 ks,
vystavenie ISTA certifikátov – 3 ks, z toho 2 ks Orange ISTA certificates a 1 ks Blue
ISTA certificates.
Banka semien lesných drevín – oddiely uskladnené v banke semien a stav zásob
k 31. 12. 2018 sú v tabuľke 9.
Tabuľka č. 9 Množstvo osiva v banke semien k 31. 12. 2018
Oddiel
2000/001
2000/002
2000/003
2000/004
2003/008
2003/009
2003/010
2003/011
2003/012
2003/013
2003/014
2003/015
2003/018
2006/019
2006/020
2006/021
2006/022
2007/023
2001/007
2003/016
2003/017
2010/024
2010/025
2010/026
2010/027
2010/028
2010/029
2010/030
2010/031
2010/032
2010/033
2010/034
2010/035
2010/036
2010/037
2010/038
2010/039
2010/040
2010/041

EK
pab226NO-078
pab226NO-075
pab226NO-082
pab225NO-075
pab214BB-188
pab225CA-004
pab225CA-007
pab225CA-003
pab215BR-064
pab235SN-028
pab235GL-575
pab234BB-172
pab235BR-062
pab225CA-027
pab215BR-056
pab235DT-384
pab216LM-022
pab225CA-006
psy231SE-023
psy224GL-012
lde226PP-019
pab216RK-415
pab215KK-956
pab215RK-867
pab216KK-957
pab234DT-371
pab235BR-250
pab226NO-119
pab225CA-027
pab226DK-101
pab217TS-110
pab216TS-840
pab216LM-039
pab217LM-984
pab216LM-028
pab216TS-105
pab216BR-016
pab235BR-361
pab216TS-106

Pôvod
Zákamenné
Zákamenné
Lokca
Zákamenné
Slovenská Ľupča
Čadca
Čadca
Čadca
Beňuš
Mlynky
Stará Voda
Slovenská Ľupča
Beňuš
Krásno
Polomka
Poľana
Javorinka
Čadca
Šaštín
Mníšek
Liptovská Teplička
Čierňavy
Ľubica
Liptovská Teplá
Ľubica
Hriňová
Hronec
Paráč
Krásno
Oravský Podzámok
Habovka
Habovka
Malužiná
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Habovka
Telgárt
Dobroč
Habovka
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Základná zásoba
1,01
1,07
1,11
1,2
1,05
1,1
1,1
1,15
1,1
1,1
1,05
1,1
1,1
1,02
1,05
1,05
1,2
1,03
0,96
0,8
1,1
0,79
0,76
0,81
0,78
0,78
0,87
0,95
0,83
0,86
0,88
0,96
0,82
0,83
0,83
0,87
0,8
0,89
0,88

Pracovná zásoba
4,41
4,89
5,46
4,98
2,64
0,10
4,38
1,89
2,90
5,66
0,66
3,46
2,05
2,89
3,72
1,12
3,76
0,00
2,25
0,00
0,09
3,59
5,65
0,00
3,83
0,26
1,89
6,53
5,49
1,77
0,00
5,18
0,00
0,01
3,10
3,25
1,07
3,08
3,87
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Tabuľka č. 9 Množstvo osiva v banke semien k 31. 12. 2018 - pokračovanie
2010/042
2010/043
2010/044
2010/045
2010/046

pab226NO-114
pab236BR-032
pab235BR-002
pab235BR-251
pab217BR-167

Paráč
Závadka
Pohorelá
Hronec
Slovenská Ľupča

SPOLU

0,84
0,82
0,82
0,83
0,82

3,38
7,26
4,59
4,89
3,37

41,77

129,37

V roku 2018 bola doplnená banka semien lesných drevín o 6 oddielov smrekovca
opadavého a 1 oddiel smreka obyčajného.





Vydávanie listov o pôvode pre OV v anglickom jazyku smerom zo SR –38 na semeno.
Vydávanie súhlasov na použitie LRM z OV – 39, vystavenie informačných dokumentov
OV pre oficiálne orgány členských krajín EÚ – 35, z toho na jednom informačnom
dokumente boli zahrnuté 2 LP a na 2 LP nebolo potrebné zaslať informačné dokumenty,
nakoľko išlo o obchodnú výmenu do Švajčiarska na výskumné účely.
Vydávanie súhlasov na zalesňovanie s LRM o 2 lesné vegetačné stupne vyššie ako je
výškový pôvod zdroja LRM – 12.

Množstvo reprodukčného materiálu, ktorý bol v roku 2018 predmetom obchodnej
výmeny s členskými štátmi EÚ smerom do SR:
Druh reprodukčného materiálu

Sadbový materiál

Drevina
Topoľ šľachtený
Topoľ čierny
Javor horský
Agát biely
Topoľ sivý
Jelša lepkavá
Brest poľný
Hruška obyčajná

Množstvo v ks
44260
5250
700
10550
52350
200
300
300
111910

Spolu

Do tretích krajín nebol zaznamenaný žiadny vývoz.
Množstvo reprodukčného materiálu, ktorý bol v roku 2018 predmetom obchodnej
výmeny s členskými štátmi EÚ smerom zo SR:
Druh reprodukčného materiálu

Osivo

Drevina
Jedľa biela
Buk lesný
Dub zimný
Dub letný
Borovica lesná
Smrekovec opadavý
Borovica čierna

Spolu




Množstvo v kg
1905,00
8601,20
10000,00
5000,00
70,00
20,10
24,00
25620,30

Vystavenie listov o pôvode zmesi – 0.
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 2018 boli zaslané 3 podnety za iný správny delikt, 1 podnet za priestupok.

46

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2018

Rôzne:
 Účasť na medzinárodnom seminári Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa
2018 v Liptovskom Jáne, 20. – 21. 06. 2018 – 1 pracovník.
 Účasť na stretnutí pestovateľov 04. – 05. 09. 2018 Pěstování lesa v střední Evropě
v Doksách - 1 pracovník.
 Stredisko kontroly LRM v spolupráci s odborom pestovania a produkcie lesa NLC – LVÚ
Zvolen zorganizovala dvojdňovú medzinárodnú konferenciu Aktuálne problémy
v zakladaní a pestovaní lesa 2018 v Dolnej Strehovej s exkurziou do sadov orecha
čierneho a gaštana jedlého v dňoch 26. - 27. 09. 2018 – 68 účastníkov.
 V spolupráci s Lesmi SR, š. p. a Technickou univerzitou vo Zvolene zorganizovalo
Stredisko kontroly LRM stretnutie komisie na ochranu genetických zdrojov vo Zvolene
dňa 29. 11. 2018 – 13 účastníkov.
Využitie výsledkov riešenia:
a) MPRV SR, štátne a neštátne subjekty,
b) osoby vykonávajúce činnosti s lesným reprodukčným materiálom,
c) vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia lesa a správcovia zdrojov lesného
reprodukčného materiálu,
d) štátna správa na úseku lesného hospodárstva.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Lesná pedagogika a podpora práce s verejnosťou
NLC - ÚLPV Zvolen
Ing. Rudolf Navrátil (do 31. 10. 2018)
Ing. Dana Chlpošová (od 01. 11. 2018)
Ing. Jana Petrášová
2018
50,00 tis. €
50,00 tis. €
50,21 tis. €

Zamestnanci ústavu v roku 2018 uskutočnili 83 podujatí lesnej pedagogiky pre rôzne
cieľové skupiny s celkovým počtom zúčastnených 4000 osôb. Oslovených bolo 55 rôznych
adresátov (ZŠ, MŠ, Domov sociálnych služieb, ZŠ pri zdravotníckom zariadení v Banskej
Bystrici, Mestské lesy Kremnica). Zamestnanci ústavu sa zúčastnili a aktívne prezentovali
lesnú pedagogiku na 3 odborných konferenciách v rámci Slovenska.
Významný medzník sa podarilo dosiahnuť akreditáciou nového vzdelávacieho programu
Učenie o lese určeného pre pedagogických zamestnancov.
V roku 2018 sa uskutočnil jeden vzdelávací program Lesná pedagogika, ktorý
absolvovalo 23 lesných pedagógov.
V oblasti metodiky sa vypracovali nové vzdelávacie materiály pre lesných pedagógov:
• Lesníkov rok – sada pracovných listov A4 pre cieľovú skupinu žiakov 5.- 6. ročníka ZŠ,
• Lesná omaľovánka s úlohami – Lesník a jeho pracovné pomôcky pre cieľovú skupinu detí
z MŠ,
• Lesný diár 2019 – diár pre lesných pedagógov s aktivitami lesnej pedagogiky
na jednotlivé mesiace.
Zabezpečila sa spolupráca a koordinácia s partnermi a realizátormi akcií zameraných
na prezentáciu lesníctva a lesného hospodárstva, ktoré boli podporené aktivitami lesnej
pedagogiky (2. prezentačný deň lesnej pedagogiky, Deň s lesníkom, Kremnický zelený
poklad, Detské dni sv. Huberta, Dni mesta Kováčová, Deň prameňov v kúpeľoch Sliač).
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Aktivity lesnej pedagogiky boli prezentované verejnosti na 45. ročníku medzinárodnej
poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2018 (16. - 19. 08. 2018).
Realizovalo sa 1 stretnutie lesných pedagógov so žiakmi Špeciálnej základnej školy
pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.
Bola zabezpečená účasť a zastupovanie SR na pracovnom stretnutí Pracovnej podskupiny
FCN pre lesnú pedagogiku: Forest Communication Network - Subgroup-Forest Pedagogics
(FCN-SFP), ktoré organizoval v dňoch 11. - 13. februára 2018 Bavorský štátny lesnícky
inštitút (Bavarian State Institute of Forestry - LWF) v Nemecku. Bola zabezpečená aktívna
participácia na riešení pridelených úloh FCN-SFP. Na internetovej stránke pracovnej skupiny
www.forestpedagogics.eu bol publikovaný príspevok Czecho-Slovak Forest Camp recalled
the common traditions of Czech and Slovak forestry.
Začiatkom októbra sa zástupcovia koordinátora zúčastnili 13. Európskeho kongresu
lesnej pedagogiky vo Fínsku.
Boli realizované práce na príprave štatútu pracovnej skupiny lesnej pedagogiky,
zameranej na koordináciu aktivít lesných pedagógov z lesníckych inštitúcií.
Boli vydané a distribuované 3 čísla (jarné, letné, jesenné) 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.
Dňa 24. 10. 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie pod názvom Smerovanie lesnej
pedagogiky na Slovensku s cieľom prezentovania aktuálnej situácie, vyhodnotenia Akčného
plánu LP lesnej pedagogiky za roky 2010 – 2018 a návrhu ďalších opatrení a rozvoja lesnej
pedagogiky na Slovensku.
V dňoch 14. – 15. 11. 2018 sa uskutočnil 13. ročník Sympózia lesnej pedagogiky
na Slovensku za účasti cca 50 lesných pedagógov z rôznych lesníckych subjektov. Cieľom
sympózia bola prezentácia aktuálnej situácie v oblasti lesnej pedagogiky, záverov
z medzinárodného kongresu lesnej pedagogiky vo Fínsku a prezentácia aktivít jednotlivých
účastníkov.
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
2018
14,82 tis. €
14,82 tis. €
15,10 tis. €

V rámci riešenia úlohy:
 V dňoch 18. - 21. júna 2018 boli organizačne a technicky zabezpečené skúšky na získanie
odbornej spôsobilosti OLH (odborný lesný hospodár), na ktorých sa zúčastnilo
77 uchádzačov z 81 žiadateľov, ktorí splnili predpoklady na vykonanie skúšky OLH.
 26. júna 2018 boli organizačne a technicky zabezpečené skúšky na získanie odbornej
spôsobilosti na činnosti s LRM, na ktorých sa zúčastnilo 8 uchádzačov z 12 žiadateľov,
ktorí splnili predpoklady na vykonanie skúšky LRM.
 Pre všetkých účastníkov boli vypracované protokoly o vykonaní skúšok na získanie
odbornej spôsobilosti OLH/LRM a celé skúšky boli sumárne vyhodnotené, kompletná
dokumentácia bola odovzdaná zástupcovi MPRV SR.
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Riešením úlohy sa zabezpečilo plnenie úloh vyplývajúcich z § 47 a § 42 zákona
č. 326/2005 Z. z., zákona č. 138/2010 Z. z. a vykonávacích predpisov k týmto zákonom.
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 (do 21. 03. 2018)
Ing. Ján Poláčik (od 22. 03. 2018)
Ing. Peter Hudec, PhD.
2018
37,38 tis. €
37,38 tis. €
37,49 tis. €

V rámci úlohy sa riešilo:
 Vykonala sa oprava topológie spevnených lesných ciest, vodných tokov a vodných plôch
po fotogrametrickej aktualizácii a oprava nespojitostí línii vodných tokov a vodných
plôch s využitím analýz rastra dostupných DMR a ortofotomozaík. Vrstva spevnených
lesných ciest a vrstva vodných tokov a vodných plôch sa spracovala na celom území,
na ktorom sa vyhotovuje PSL s RZP 2019.
 V rámci zabezpečenia úloh vyplývajúcich z Analyticko-koncepčnej štúdie INSPIRE bola
vytvorená služba, ktorá obsahuje údaje JPRL zohľadňujúca časové hľadisko - rok vzniku
objektu (záznamu). Pre túto službu rovnako ako pre údajové sady boli vytvorené
metaúdajové záznamy v prostredí Registra priestorových informácií (RPI). Metaúdajové
záznamy sú priebežne aktualizované podľa aktuálnosti údajových sád alebo podľa
potreby.
 Vytvorila sa WFS sťahovacia služba: JPRL. Postupne sa zosúlaďuje podľa špecifikácii
OGC (Open Geospatial Consortium) pre sieťové sťahovacie služby. Služba bola popísaná
zodpovedajúcimi metaúdajovými záznamami v RPI.
 Vytvorila sa WFS sťahovacia služba: JPRL10 zohľadňujúca časové hľadisko – rok vzniku
objektu (záznamu). Služba bola zatiaľ popísaná základnými popisnými metaúdajmi
na strane servera – poskytovateľa.
 V rámci činnosti zástupcov NLC v Expertnej skupiny národnej infraštruktúry
pre priestorové informácie bolo zabezpečené:
o Na základe stretnutia zo dňa 27. 11. 2017 na GKÚ Bratislava prebehla v januári 2018
revízia a výmena údajov medzi GKÚ Bratislava a NLC spadajúcej do INSPIRE témy
priestorových údajov Hydrografia a bol poskytnutý opis zdroja údajov prameňov, ktorými
disponuje NLC.
o V súvislosti so zabezpečením lepšej využiteľnosti priestorových údajov sa NLC zapojilo
do prieskumu dopytu po alternatívnych INSPIRE formátoch v rámci aktivity Európskej
komisie 2017.2 on alternative encodings for INSPIRE data v termíne od 27. 03. 2018
do 05. 04. 2018.
o Účasť v užívateľskom prieskume Lepšie GeoDáta pre Slovensko (Efektívna správa
priestorových údajov a služieb).
o Štúdium materiálov v rámci expertnej skupiny NIPI – štúdia uskutočniteľnosti pre projekt
Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám.
o Dňa 14. 11. 2018 prebehlo na GKÚ Bratislava stretnutie, ktorého cieľom bolo
prehodnotiť spoluprácu pri aktualizácii údajov z obidvoch strán. Výsledkom je dohoda,
49

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2018





na základe ktorej bude prebiehať aktualizácia a výmena údajov medzi organizáciami
GKÚ Bratislava a NLC. Stretnutie síce nebolo organizované v rámci expertnej skupiny,
ale obsah a povaha dohody je zásadná pri tvorbe a managemente údajových sád NLC
a GKÚ Bratislava. Najmä preto, lebo sa týka údajových sád spadajúcich do témy
Dopravné siete a Hydrografia, a ktoré sú aj predmetom kontraktu medzi NLC a MPRV
SR č. 406/2017-710/MPRV SR.
V rámci tvorby a publikácie špecifických vrstiev pre potreby MPRV SR a organizácií
v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti sú vytvorené a publikované:
o vrstva ortofotomozaík v celom rozsahu územia vyhotovenia PSL s RZP 2019,
o vrstva WMTS ortofotomozaík v celom rozsahu územia vyhotovenia PSL s RZP 2019.
Vypracovala sa štúdia využitia geoprocesných služieb v ERDAS Apollo, pričom sa jedná
o služby ortorektifikácie, mozaikovania a tvorby DMR. Súčasťou štúdie je všeobecný
postup vytvárania geoprocesných služieb, štúdia možností a nasadenia geoprocesných
služieb a návrh algoritmov. Štúdia zahŕňa prototypovú realizáciu jednej geoprocesnej
služby - ortorektifikácie.
Názov úlohy:
Názov úlohy do 07. 11. 2018:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Digitálne ortofotomozaiky – stredná časť SR
Digitálne ortofotomozaiky
NLC - ÚLZI Zvolen
Ing. Konštantín Gaál (do 06. 11. 2018)
Ing. Ján Bakoš (od 07. 11. 2018)
Ing. Peter Hudec, PhD.
2018
130,00 tis. €
130,00 tis. €
130,32 tis. €

V rámci riešenia úlohy:
 Vykonalo sa rozdelenie vymedzeného územia na 11 blokov za účelom efektívneho
zabezpečenia leteckého snímania územia.
 Vyhotovili sa plány leteckého snímania územia v súlade s technickými požiadavkami
na LMS a/alebo Light Detection And Ranging (LIDAR-ové) dáta.
 Vyhotovili sa podklady a vypracovali žiadosti pre vydanie súhlasu na letecké snímanie
územia na MO SR podľa § 4 ods. 5 zákona 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,
pričom na všetky predložené žiadosti boli súhlasy vydané,
 Bolo vykonané letecké snímanie územia na všetkých blokoch vymedzeného územia
pri dodržaní určených technických podmienok.
 Vypracovali sa oznámenia pre Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) o nadobudnutí
snímkového materiálu podľa § 64 ods. 2 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 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,
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Vykonala sa kontrola kvality vyvolaných LMS za účelom preverenia dodržania určených
technických podmienok.
Vykonalo sa zhustenie bodového poľa – na 136 výberoch bolo celkom zameraných 496
vlícovacích bodov.
Vyhotovili sa fotogrametrické projekty pre jednotlivé bloky územia stredného Slovenska.
Založili sa projekty a vykonala sa ortorektifikácia pre jednotlivé bloky územia stredného
Slovenska.
Spracovali sa pracovné ortofotomozaiky v rozsahu 5681 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.
Spracované ortofotomozaiky sa skatalogizovali.

Cieľom spojenia aktivít jednotlivých zainteresovaných rezortov (MPRV SR a Úrad
geodézie, kartografie a katastra SR) formou medzirezortnej horizontálnej spolupráce je
spracovanie získaných údajov leteckého snímania územia do výsledných ortofoto produktov.
Tieto produkty budú poskytované aj ostatným organizáciám verejnej správy v zmysle zákona
č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, čím sa vytvorí priestor
na ich opakované využitie a odstráni sa duplicitné zabezpečovanie tých istých údajov v rámci
verejnej správy.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Evidencia štátnych dozorov v oblasti uvádzania
dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh
NLC - ÚLZI Zvolen
Ing. Ján Poláčik
Ing. Jozef Dóczy, PhD.
2018
3,78 tis. €
3,78 tis. €
3,84 tis. €

Na základe požiadaviek pracovníkov SLDI boli vytvorené štruktúry údajových tabuliek
v centrálnej databáze a naplnené číselníky. V rámci aplikácie LGIS bola vytvorená nová
evidencia štátnych dozorov s funkciou základného a rozšíreného filtrovania záznamov.
V detaile vykonaného dozoru sa evidujú požadované atribúty vrátane zoznamu porušení
zákonov a uložených opatrení. V rámci dátového portálu má SLDI prístup ku všetkým
rozhodnutiam štátnej správy a tiež možnosť nahrávať vlastné rozhodnutia. Všetkým
pracovníkom SLDI boli vytvorené prístupové kontá a aplikácia bola odovzdaná do užívania.
Centrálnu evidenciu štátnych dozorov a vydaných rozhodnutí využíva štátna správa
v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh. Tým, že je táto evidencia
integrovaná do informačného systému lesného hospodárstva je prepojená so všetkými
ostatnými registrami štátnej správy.
ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE (0900501)
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:

Správa informačného systému rezortnej štatistiky
NLC - ÚLZI Zvolen
Ing. Emília Rizmanová
Ing. Alexander Čarný
51

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2018

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

2018
24,01 tis. €
24,01 tis. €
24,34 tis. €

V rámci úlohy:
 Priebežne sa vykonávala správa informačného systému rezortnej štatistiky (IS RŠ).
 Zabezpečila sa tlač a distribúcia rezortných štatistických výkazov a smerníc k ich
zostaveniu pre stanovený okruh spravodajských jednotiek.
 Vykonal sa zber, spracovanie a vyhodnotenie dodávok a cien dreva zo štatistického
výkazu Les (MPRV SR) 2-04 za IV. Q. 2017 a I. - III. Q. 2018.
 Vykonal sa zber, spracovanie a vyhodnotenie údajov zo štatistických výkazov Les
(MPRV SR) 5-01, Sad (MPRV SR) 11-01, Drevo (MPRV SR) 1-01, Poľov (MPRV SR)
12-01 za rok 2018.
 Spracovali sa a odovzdali podklady do Zelenej správy, Lesníckeho súhrnného
ekonomického účtu, Štatistickej ročenky a výstupy podľa požiadaviek Sekcie LHSD
MPRV SR.
 Spracovali sa údaje poľovníckej štatistiky z výkazu Poľov (MPRV SR) 12-01 za rok
2018 a zostavila sa Poľovnícka štatistická ročenka SR, ktorá bola odovzdaná na Sekciu
LHSD MPRV SR a je publikovaná na Forestportáli.
 Vykonal sa zber, spracovanie trhových informácií - ceny lesných komodít na Slovensku
a vo vybraných štátoch EÚ, údaje sú publikované v Informačných listoch
a na www.forestportal.sk.
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
PhDr. Marcel Pecník
Mgr. Vladimír Machalík
2018
42,85 tis. €
42,85 tis. €
43,04 tis. €

Cieľom úlohy bolo zvýšenie povedomia o NLC v očiach širokej verejnosti a ostatných
zainteresovaných skupín, predovšetkým pozitívna a proaktívna propagácia lesného
hospodárstva na Slovensku. Ďalším cieľom bolo postupné budovanie pozitívneho imidžu
NLC v národnom aj medzinárodnom prostredí ako etablovanou, uznávanou
a konkurencieschopnou vedeckou inštitúciou s bilaterálnou a multilaterálnou spoluprácou
zaradenou do Európskeho a svetového priestoru transferom poznatkov, rozvojom inovácií,
riadenou transparentne a efektívne.
V rámci plnenia cieľa boli vykonané hlavne tieto činnosti:
 realizácia komunikačnej stratégie NLC,
 aktívna komunikácia referátu komunikácie a marketingu s ostatnými organizačnými
zložkami NLC,
 začiatok realizácie tzv. „Raňajok s novinármi“,
 vytvorenie spoločnej komunikačnej stratégie lesníckeho sektora v SR,
 koordinácia mediálnych výstupov NLC,
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príprava širokého spektra mediálnych výstupov,
príprava re-design-u webového sídla NLC,
organizácia školenia zamestnancov NLC pri kontakte s printovými a elektronickými
médiami,
organizácia školenia mediálnej komunikácie pre komunikátorov lesníckych subjektov,
tvorba tlačových správ, komunikácia s médiami,
aktualizácia profilu na sociálnych sieťach,
príprava informačných videí o lesoch a lesníctve,
príprava propagačných materiálov NLC (lesnícky zápisník, info skladačka, omaľovánky,
drevené pravítka),
príprava putovnej bannerovej (rollup) výstavy o slovenských lesoch,
účasť a realizácia prezentácie NLC na Agrokomplexe 2018,
účasť a prezentácia NLC na výstave LignumExpo Les 2018,
organizačná pomoc pri podujatiach APOL 2018 (Nový Smokovec), Lesnícke dni 2018
(Zvolen), Deň stromu 2018 (Čierny Balog) a akciách NLC,
účasť a prezentácia slovenskej lesníckej komunikačnej stratégie na bilaterálnom rokovaní
najvyšších predstaviteľov slovenského a českého lesníctva Sielnica 16. 10. 2018,
komunikácia s MPRV SR.

ŠPECIALIZOVANÉ SYSTÉMY (0EK0K02)
Názov úlohy:

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

Vytvorenie
registra
združení
účastníkov
pozemkových úprav v rámci informačného systému
lesného hospodárstva (IS LH) a poskytovanie
informácií z IS LH
NLC – ÚLZI NLC
Ing. Ján Poláčik
Ing. Andrej Vašek
2018
2,95 tis. €
2,95 tis. €
2,96 tis. €

Na základe požiadaviek zadávateľa boli vytvorené štruktúry údajových tabuliek
v centrálnej databáze a naplnené číselníky. Do databázy bol importovaný dodaný zoznam
ZÚPÚ. V rámci aplikácie LGIS bola vytvorená nová evidencia ZÚPÚ s funkciou základného
filtrovania záznamov. V detaile združenia sa evidujú požadované atribúty. Bolo vytvorené
testovacie prepojenie s RPO Štatistického úradu a naprogramované kontroly správnosti
údajov pre zápis do RPO. Prechod do produkčného prostredia RPO bude vytvorený
po uzavretí SLA (dohoda o úrovni poskytovaných služieb = service-level agreement)
so Štatistickým úradom SR. Všetkým povereným pracovníkom okresných úradov boli
vytvorené prístupové kontá a aplikácia bola odovzdaná do užívania.
GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY (0EK0K07)
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:

Digitálne ortofotomozaiky – západná časť SR
NLC – ÚLZI NLC
Ing. Ján Bakoš
Ing. Peter Hudec, PhD.
2018
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Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

106,76 tis. €
106,76 tis. €
106,83 tis. €

V rámci úlohy:
 Vyhotovili sa plány leteckého snímania územia v súlade s technickými požiadavkami
na LMS.
 Vyhotovili sa podklady a vypracovali sa žiadosti pre vydanie súhlasu na letecké snímanie
územia na MO SR podľa § 4 ods. 5 zákona 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,
pričom na všetky predložené žiadosti boli súhlasy vydané.
 Vykonalo sa letecké snímanie územia na všetkých blokoch vymedzeného územia
pri dodržaní určených technických podmienok.
 Vypracovali sa oznámenia pre NBÚ o nadobudnutí snímkového materiálu podľa § 64
ods. 2 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 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,
o vyhotovili sa fotogrametrické projekty pre určené bloky západného Slovenska,
o založili sa projekty pre ortorektifikáciu pre určené bloky západného Slovenska,
o vykonala sa ortorektifikácia LMS,
o spracovali sa pracovné ortofotomozaiky v rozsahu 1594 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.
 Spracované ortofotomozaiky sa skatalogizovali.
Aktualizovaná ortofotomozaika západnej časti územia SR bola vyhotovená za účelom
získania aktuálnych údajov na lokalitách s prebiehajúcou intenzívnou výstavbou
infraštruktúry pre potreby aktualizácie LPIS-u. Tieto produkty budú poskytované aj ostatným
organizáciám verejnej správy v zmysle zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre
pre priestorové informácie, čím sa vytvorí priestor na ich opakované využitie a odstráni sa
duplicitné zabezpečovanie tých istých údajov v rámci verejnej správy.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:

Inštitucionálne financovanie NLC
NLC
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.
Ing. Michal Hušťák
2018
1 018,60 tis. €
1 018,60 tis. €
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Skutočné náklady:

1 019,20 tis. €

V roku 2018 sa v rámci Inštitucionálneho financovania NLC zabezpečili tieto činností:
 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.
I. Zabezpečovanie poradenskej činnosti v oblasti ekonomického a finančného riadenia
NLC podľa požiadaviek jednotlivých organizačných zložiek NLC.
II. NLC podalo viacero projektov, kde sa zabezpečovalo poradenstvo pri príprave
rozpočtu a stanovení kalkulácií týchto projektov.
 Zabezpečenie vedenie účtovnej a daňovej agendy NLC v zmysle platných právnych
predpisov.
I. NLC ekonomické oddelenie zabezpečovalo komplexné ekonomické a finančné
riadenie v ekonomickom programe SAP. Zabezpečila sa implementácia zmien
legislatívnych predpisov v týchto oblastiach (napr. Smernica o finančnej kontrole sa
dopracovala o riadenie rizík a pod.).
II. Vypracovanie účtovných závierok za rok 2018 v zmysle zákonných požiadaviek ako aj
všetkých finančných výkazov a výkazov v rámci konsolidácie verejného sektora.
III. Vypracovanie kvartálnych rozborov hospodárenia organizácie.
 Zabezpečenie komplexnej činnosti v oblasti personálneho, právneho, kontrolného
riadenia NLC.
I. Zabezpečovanie komplexnej agendy v oblasti personálneho, právneho a kontrolného
riadenia NLC.
II. Poskytovanie podkladov a súčinností pri externých kontrolách na NLC (Úrad
vládneho auditu, MPRV SR a Najvyšší kontrolný úrad SR).
 Zabezpečenie komplexnej činnosti v oblasti BOZP a OPP.
I. Uskutočnilo sa viacero školení a pravidelných preškolení zamestnancov v oblasti
BOZP a OPP, permanentne sa sleduje vybavenie pracovníkov OPP, ktorí zabezpečujú
terénne práce.
II. Implementovali sa legislatívne zmeny v oblasti BOZP.
III. V zmysle platných predpisov sa spracovali podklady pre verejné obstarávanie OOPP.
 Zabezpečenie komplexnej činnosti v oblasti hospodárskej správy budov NLC a správy
majetku štátu
I. V oblasti hospodárskej správy budov sa zabezpečila kompletná agenda, vedie sa
evidencia majetku štátu, priebežne sa zabezpečovali požiadavky zriaďovateľa v tejto
oblasti.
 Zabezpečenie komplexnej činnosti v oblasti verejného obstarávania.
I. Zabezpečila sa implementácia novely zákona o verejnom obstarávaní,
pripomienkovala sa Smernica MPRV SR o verejnom obstarávaní. Priebežne sa
zabezpečujú všetky požiadavky zamestnancov NLC na realizáciu verejného
obstarávania tovarov a služieb.
 Zabezpečenie prevádzky centrálneho informačného systému a informačných systémov
na pracoviskách NLC.
I. Oddelenie všeobecnej informatiky zabezpečovalo prevádzku centrálneho
informačného systému NLC.
II. Spracovala sa koncepcia rozvoja všeobecnej informatiky na NLC.
III. Spracoval sa audit informačných systémov na NLC.
 Zabezpečenie prevádzky budovy T.G. Masaryka 22 a budovy Sokolská 2 Zvolen.
I. Zabezpečila sa prevádzka budovy T.G. Masaryka 22 a Sokolská 2, priebežne sa
odstraňovali nedostatky a poruchy, ktoré sa vyskytli.
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Vypracovala sa projektová dokumentácia a energetický audit na zníženie energetickej
náročnej budovy Sokolská 2. Následne sa podala žiadosť o nenávratný finančný
príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Projekt zníženia
energetickej náročnej budovy Sokolská 2 s rozpočtom 1,9 mil. € sa bude realizovať
v roku 2019.
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4.

ČINNOSTI ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY

V nasledujúcej tabuľke sa uvádza prehľad aktivít NLC v roku 2018 vrátane ich plánovaných
a skutočných nákladov:
Tabuľka 4.1 Prehľad aktivít NLC v roku 2018
Aktivity NLC
Názov aktivity

Náklady v tis. €
plánované

Projekty APVV

Optimalizácia využitia drevnej
suroviny nižšej kvality na Slovensku
(Loquawood)
Počítačom podporovaná optimalizácia
manažmentu lesných porastov v
podmienkach meniacej sa klímy
(CAFMOCC)
Extrémne prejavy zmeny klímy a ich
dopady na rast a produkciu lesných
porastov (FORCLIMEX)
Výskum možnosti pestovania
borievky (Juniperus communis L.) na
produkciu plodov (JUNIPERUS)
Zhodnotenie rastu, štruktúry a
hodnotovej produkcie bukových
porastov pod dlhodobým vplyvom
rozdielnych manažmentových opatrení
(ZhRSaHPBk)
Energetický potenciál primárnej
produkcie nadzemnej dendromasy
lesných porastov
Možnosti využitia vybraných
introdukovaných drevín
z ekologického a produkčného
hľadiska na lesných
a poľnohospodárskych pôdach
Slovenska v meniacich sa
klimatických podmienkach
(LESINELES)
Produkčno-ekologické štúdie
stromovej a prízemnej vegetácie po
veľkoplošných disturbanciách
Informačný a varovný systém pre
invázne organizmy v lesnom a
urbánnom prostredí
Nové metódy v integrovanej ochrane
lesa zahŕňajúce využitie
entomopatogénnych húb
(ENTOFUNGI)
Webová GIS aplikácia pre monitoring
výskytu škodlivých činiteľov v lesoch
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skutočné

53,60

53,70

60,80

60,36

52,32

57,89

28,50

29,08

56,63

49,58

30,54

30,76

29,25

28,87

59,75

60,61

22,09

21,91

53,22

53,22

100,23

94,36

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2018

Slovenska (PestGIS)
Výskum alternatívnych metód ochrany
ihličnatých sadeníc pred hmyzími
škodcami (ALTERNA)
Výskum využívania dreva ako
obnoviteľnej suroviny v prechode na
zelenú ekonomiku
Inovácie v zisťovaní stavu lesa
založené na progresívnych
technológiách DPZ
Implementačné a evalvačné analýzy
nástrojov lesníckej politiky
(IMPEVALES)
Testovanie nových politík
a podnikateľských modelov na
zabezpečenie vybraných
ekosystémových služieb lesa
(TestPESLes)
Výskum efektívnosti outsourcingu
lesníckych služieb (OUTSOURC)

72,43

76,13

39,18

40,43

82,66

80,13

30,94

29,00

14,08

13,93

57,32

54,32

Výskum efektívnosti outsourcingu
lesníckych služieb

57,32

55,28

Eutrofizácia prostredia a jej dopady na
druhovú diverzitu opadavých lesov
temperátnej zóny (EUTROFYT)

24,96

24,96

1,30

1,30

42,00

39,80

45,73

31,74

131,48

82,66

14,77

23,47

50,55

58,96

300,00

39,08

Dotácia z mesta Banská Zelená pre arborétum
Štiavnica
Advanced Techniques for Biomass
Medzinárodné
Mapping in Abandoned Agriculturc
programy a projekty
Land using Novel Combination of
Optical and Radar Remote Sensing
Sensorc (ATBIOMAP)
Koordinácia ochrany, monitoringu a
manažmentu západokarpatskej
populácie vlka dravého a rysa
ostrovida na česko-slovenskom
pomedzí (ŠelmySK-CZ)
Common heritage, joint future - Trees
without borders (TreeJoy)
Distributed, integrated and harmonised
forest information for bioeconomy
outlook (DIABOLO)
Conservation and sustainable
utilization of forest tree diversity in
climate change (SUSTREE)
COST - OPPL -Cooperation in
Science and Technology
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Kontrakt s MPRV SR

Vzdelávacie
programy a
projekty

Výskumné
úlohy

Úlohy
vývojového
zamerania

Agroforestry Systems: The
Opportunity for European Landscape
and Agriculture (AGFOSY)
Testovanie účinnosti kanadských
odparníkov

29,36

1,35

9,08

8,85

FNAWS - specific contract 18

10,00

9,85

COST - Cooperation in Science and
Technology

2,50

-0,40

Obnova biodiverzity a
ekosystémových služeb klimatickou
změnou ohrožených lesů regionu
Beskyd (Beskydy SK-CZ)
Teaming

47,82

18,87

0,00

27,89

Obnova a manažment dunajských
lužných biotopov
Monitoring škodlivých organizmov National program of survey of selected
harmful organisms of Slovak Republic

368,08

56,26

74,07

77,11

Zabezpečenie skúšok odbornej
spôsobilosti v lesnom hospodárstve
Zlepšenie komunikačných a didaktických
schopností lektorov v rámci povinného
vzdelávania v lesnom hospodárstve
Programové zabezpečenie Lesníckych dní
2018 (12. ročník) a príprava rámcov
lesníckych dní 2019 (13. ročník)
Česko-slovenský detský lesný tábor

14,82

15,10

8,00

8,34

25,00

25,41

25,00

25,24

Výskum a vývoj pre inovácie a
podporu konkurencieschopnosti
lesníckeho sektora (VIPLES)
Výskum, inovácie a
konkurencieschopnosti lesníckodrevárskeho komplexu (Výskumný
zámer – inštitucionálna forma)
Iniciatíva BIOEAST

153,05

153,05

169,56

169,56

10,00

10,00

Monitoring lesov - ČMS Lesy

100,00

100,00

Inventarizácia skleníkových plynov v
sektore lesníctva
Zabezpečenie funkčnosti a
revitalizácia Lesníckeho arboréta
Kysihýbeľ
Zachovanie autochtónnych nížinných
druhov drevín

38,79

38,79

8,00

8,00

8,00

8,00
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Spracovanie programu záchrany
jaseňov prostredníctvom semenných
sadov
Lesnícka ochranárska služba
Poškodzovanie lesných ekosystémov
hmyzom
Zelená správa
Národná inventarizácia a monitoring
lesov SR
Analýza potenciálu Slovenska pre
zelenú ekonomiku
Rozpracovanie úloh Akčného plánu
Národného programu využitia
potenciálu dreva SR formou
vypracovania koncepcie
rozvoja odvetví spracovania dreva,
časti zdroje dreva a trh s drevnými
produktami
Konceptuálne, metodologické a
metodické východiská pre podporu
efektívnej verejnej správy – politiky na
základe vedeckých poznatkov
Vyhodnotenie plnenia AP NLP SR a
aktualizácia rámcových cieľov na
nasledovné obdobie
Rozvoj hospodárskej úpravy lesov (HÚL),
tvorba metód a postupov jej vykonávania
Komplexné zisťovanie stavu lesa v
územnej pôsobnosti Okresných úradov v
sídle kraja odbor opravných prostriedkov
Preberanie prác a kontrola kvality PS
Financovanie vyhotovenia PSL

Vývoj, rozvoj a správa informačného
systému lesného hospodárstva (IS LH)
a poskytovanie informácií z IS LH
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- stredná
časť SR
Vytvorenie registra združení
účastníkov pozemkových úprav v
rámci informačného systému lesného
hospodárstva (IS LH) a poskytovanie
informácií z IS LH
Digitálne ortofotomozaiky – západná
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10,00

10,23

120,00

120,18

10,00

10,00

25,00
2,97

25,06
2,97

10,00

10,40

10,00

10,00

20,66

20,66

10,00

10,10

110,00

110,95

300,000

304,66

273,81
3 200,41
425,51

276,65
2 444,70
425,67

674,81

683,70

37,38
24,01

37,49
24,34

130,00

130,02

2,95

2,96

106,76

106,83
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časť SR
Evidencia štátnych dozorov v oblasti
uvádzania dreva a výrobkov z dreva na
vnútorný trh
Vvtvorenie elektronických formulárov
štatistických výkazov Les (MPRV SR)
2-04 a Les (MPRV SR) 5-01
a umožnenie podávania štatistických
výkazov elektronicky
Metodika určenia stavov zveri v
poľovných oblastiach a spôsobu ich
využitia pri poľovníckom plánovaní
Monitoring a určenie prírastku vlka
Medzinárodná Medzinárodná spolupráca a úlohy
vyplývajúce z členstva v
spolupráca a
medzinárodných organizáciách
zahraničné
styky
Kontrola lesného reprodukčného
Akreditačná,
materiálu
skúšobná a
kontrolná
činnosť
Inštitucionálne financovanie
Aplikovaný výskum pre Lesnícky časopis - Forestry Journal
prax
Post-production verification of High
Resolution Layers
Príprava databáz, projekcií a
aktualizácia systémov potrebných pri
inventarizácii
ICP Forests - stretnutie účastníkov
expertných panelov
Hodnotenie účinku lesníckych opatrení
PRV SR na špecifický cieľ 4B a 4C
Hodnotenie účinku lesníckych opatrení
PRV SR na špecifický cieľ 5E
ELTER - Long-Term Ecosystem
Research in Europe
Ekologické rizika pestovania lesov na
Borskej nížine
Výskum a posúdenie drevín a
chemizmu prostredia
Stratená - monitoring vplyvu
chemických látok na ŽP
Laboratórne rozbory
Aktuálne problémy v zakladaní a
pestovaní lesa
VDO Kysuce, DO Husárik
Výchova porastov
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3,78

3,84

5,00

5,05

5,00

5,39

2,50

2,50

40,00

40,02

110,00

110,00

1 018,60

1 019,20

10,80
7,99

12,45
7,99

20,00

20,00

11,08

11,08

47,93

54,92

40,47

48,33

2,00

1,67

15,00

0,00

25,00

25,00

8,56

8,56

22,00
4,04

23,28
4,04

12,29

12,29

1,71

1,71
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Plán biologickej rekultivácie
dobývacieho priestoru perlitového
lomu v Lehôtke pod Brehmi
Hodnotenie sortimentov surového
dreva
Arborétum Kysihýbel

4,80

4,80

4,75

4,75

0,00

948,94

Kontrolné merania sortimentov
surového dreva
Využitie brezy v podmienkach lesov
PRO POPULO
Uplatňovanie technických podmienok
pre dodávky dreva LSR
Kontrolné merania sortimentov
surového dreva a ich zhodnocovanie
Monitorovanie lesných ekosystémov v
oblasti vplyvu VD Gabčíkovo
Testovanie topoľa AF2

4,90

4,90

2,00

2,00

4,90

4,90

4,90

0,00

44,10

39,70

11,96

11,96

3,75

3,75

2,48
13,00

2,48
13,00

55,00

0,00

1,36
10,00

1,36
10,00

5,00

5,00

2,50
3,50
11,00
2,67

5,12
1,59
11,00
3,48

3,90

3,90

Testovanie agáta bieleho
Rozbor kvality osiva lesných drevín
Obnova zdrojov semena jaseňa
štíhleho
Informatizačná podpora a kontrola
lesníckych opatrení v PRV SR - LVÚ
Seminár APOL
Monitoring výskytu a šírenia
drvinárika čierneho
Výskum vplyvu imelovca európskeho
na hrúbkový prírastok dubov
Testovanie prípravku TreeAzin
Výskumný poľovný revír Pri dube
Služby - ekonomika
Zameranie výskumných plôch
INTEGRATE+
Analýza opalu reziva laserom

Okrem aktivít uvedených v tabuľke 4.1 sa na NLC realizovali úlohy na základe uzavretých
hospodárskych zmlúv.
Prehľad o počte zamestnancov NLC činných v odborných a profesijných orgánoch udáva
nasledujúca tabuľka 4.2.
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Tabuľka 4.2 Zamestnanci NLC činní v odborných a profesijných orgánoch
Členstvo v odborných a profesijných orgánoch Počet zamestnancov
Rezortné a odvetvové komisie
27
Poradné orgány vlády, ministerstiev a orgánov SŠ
29
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
57
Vedecké spoločnosti pri SAV
19
Iné odborné a profesijné orgány
101
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5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Na základe kontraktu č. 406/2017-710/MPRV SR (kontrakt) bol pre NLC schválený
rozpočet vo forme bežného transferu na rok 2018 v objeme 1 430 340 €, ktorý bol dodatkami
č. 1 až č. 5 ku kontraktu upravený na úroveň 7 454 078 €. NLC požiadalo o možnosť čerpania
nemzdových výdavkov kontraktu č. 406/2017-710/MPRV SR do 31. 03. 2019 v celkovej
výške 865 133,77 €. Čerpanie bežného transferu k 31. 03. 2019 bolo v objeme 7 454 078 €
(z toho 6 588 944,23 € do 31. 12. 2018 a 865 133,77 € do 31. 03. 2019). Okrem uvedených
prostriedkov malo NLC možnosť dočerpať do 31. 03. 2018 finančné prostriedky poskytnuté
kontraktom č. 467/2016-710/MPRV SR na rok 2017 vo výške 872 187,79 € určené
na vyhotovenie PSL a ostatné odborné činnosti. Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané
vo výške 755 775,77 € a suma 116 412,02 € 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 2017 boli NLC schválené kapitálové výdavky v objeme 906 960 €
na úpravu parkoviska budovy na ulici Sokolská 2 (akcia ukončená v roku 2017), vybudovanie
laboratória inváznych druhov vo väzbe na rekonštrukciu podkrovia budovy LOS a pripojenie
objektu na internet a úlohy DPZ a IKT. Čerpanie týchto kapitálových transferov v roku 2018
bolo vo výške 89 396,71 €. Schválený kapitálový transfer v roku 2018 vo výške 100 000 €
na nákup terénnych aut nebol v roku 2018 vyčerpaný a bude spolu so schválenými
kapitálovými transfermi z roku 2017 čerpaný v roku 2019.
Výdavky v roku 2018 boli realizované v rámci plnenia programov:
Tabuľka 5.1 Čerpanie kontraktu č. 406/2017-710/MPRV SR (v €)
Ukazovateľ
Bežný transfer (641 001) celkom

Pôvodný
rozpočet v €
1 430 340,00

v tom:
program 08V0202

0,00

2 358 191,00

2 358 191,00

0,00

3 200 410,00

3 200 410,00

386 090,00

322 607,00

322 607,00

946 974,00

1 125 820,00

1 125 820,00

20 000,00

20 186,00

20 186,00

0,00

57 848,00

57 848,00

0,00

216 419,00

216 419,00

32 418,00

33 890,00

33 890,00

0,00

3 977,00

3 977,00

0,00

114 730,00

114 730,00

Rozvoj hospodárskej úpravy lesa

program 08V0203
Vyhotovenie PSL

program 08V0301
Výskum na podporu trvalo udržateľného lesného hospodárstva

program 08V0302
Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo

program 0900102
Vzdelávanie – NLC

program 0900106
Propagácia rezortu – NLC

program 0900401
Informatizácia MP SR

program 0900501
Štatistické zisťovanie

Skutočné
čerpanie zo ŠR
v€
7 454 078,00
7 454 078,00

Upravený
rozpočet v €

program 0EK0K02
Špecializované systémy

program 0EK0K07
Geografické informačné systémy
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Tabuľka 5.2 Použitie kapitálových transferov poskytnutých MPRV SR
Prijatý kapitálový
Čerpanie akcie (v €)
transfer
Rok
€
2017
2018
2017
906 960
35 000 89 336,31
2018
100 000
0,00
Uvedený príspevok tvoril súčasť celkových výnosov NLC za rok 2018, ktorých celkový
objem dosiahol výšku 12 168 290,93 €, čo v porovnaní s rokom 2017 znamená nárast
o 26,27 %. Okrem príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 7 344 720,00 €, výnosy NLC
tvorili aj iné príjmy. Objem jednotlivých výnosov NLC za rok 2018 je nasledovný:
- tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 1 514 077,05 €,
- výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu z kapitoly MPRV SR vo výške
7 344 720,00 €,
- výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu vo výške 33 568,00 €,
- 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 1 961 004,53 €,
- 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 265 297,82 €,
- výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške
31 376,45 €,
- ostatné výnosy tvorili tržby z predaja majetku, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti,
očakávané príjmy a kurzové zisky vo výške 1 018 247,08 €. Očakávané príjmy sú príjmy,
ktoré budú preplatené v nasledujúcom roku (2019), ale práce a dodávateľské faktúry boli
vykonané, resp. uhradené v predchádzajúcom roku (2018), napr. výskumné projekty,
faktúry za vyhotovenie PSL na základe vystavenej Žiadosti o platbu.
Tabuľka 5.3 Rozbor výnosov NLC za rok 2018
Položka
€
Výnosy celkom – hlavná činnosť
12 168 290,93
výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych
9 635 966,80
rozpočtových a príspevkových organizáciách (68)
tržby za vlastné výkony a tovar (60)
1 514 077,05
v tom:
ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (64)
1 014 646,49
finančné výnosy (66)
3 706,44
zmena stavu vnútropodnikových zásob (61)
-105,85
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 €, 12 151 773,83 €, čo v porovnaní s rokom 2017 je viac o 26,12 %.
Najväčšiu položku tvorili na služby (hlavne náklady na vyhotovenie PSL) vo výške
6 146 247,56 €, čo predstavuje podiel 50,58 % z celkových nákladov. Osobné náklady
(mzdové, zákonné a ostatné sociálne poistenie a zákonné a ostatné sociálne náklady) boli
vo výške 4 771 587,58 €, čo predstavuje 39,27 % z celkových nákladov. Vzrástli najmä
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náklady na služby o 2 638 020,22 €, resp. o 75,2% oproti minulému roku. Osobné náklady
vzrástli len o 54 840,99 € (rast v dôsledku valorizácie platov a pokles kvôli zníženiu počtu
pracovníkov z dôvodu prechodu lesnícko-drevárskej inšpekcie pod MPRV SR). Ostatné
náklady na prevádzkovú činnosť vzrástli o 77 479,03 € kvôli predaju prebytočného majetku.
Klesli náklady na spotrebované nákupy (materiál a energie), finančné náklady a dane
a poplatky. Nulové boli náklady na odvody z predaja prebytočného majetku, pretože NLC
nemalo v roku 2018 predpísaný odvod finančných prostriedkov z predaja prebytočného
majetku.
Tabuľka 5.4 Rozbor nákladov NLC za rok 2018 a hospodársky výsledok
Položka
€
Náklady celkom
12 151 773,83
503 156,00
Spotrebované nákupy (50)
z toho:
spotrebovaný materiál (501)
372 763,11
6 146 247,56
Služby (51)
opravy a udržiavanie (511)
38 848,83
cestovné (512)
149 847,27
v tom:
náklady na reprezentáciu
6 031,45
(513)
ostatné služby (518)
5 951 520,01
v tom:
4 771 587,58
Osobné náklady (52)
mzdové náklady (521)
3 366 396,24
v tom:
sociálne poistenie (524,525)
1 233 164,59
sociálne náklady (527,528)
172 026,75
20 023,86
Dane a poplatky (53)
119 712,70
Ostatné náklady na prevádz. činnosť (54)
569 022,50
Odpisy, rezervy, opravné položky (55)
22 023,63
Finančné náklady (56)
Hospodársky výsledok pred zdanením
16 517,10
Daň z príjmu
8 332,46
Hospodársky výsledok po zdanení
8 184,64
Výsledok hospodárenia predstavuje za rok 2018 zisk po zdanení vo výške 8 184,64 €.
V roku 2018 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 12,61 %.
Investičnú výstavbu NLC zabezpečovalo z vlastných zdrojov, zo zdrojov riešených
projektov a príspevku zo ŠR od zriaďovateľa. Celkové kapitálové výdavky NLC v roku 2018
boli vo výške 251 972,52 €, z toho kapitálové výdavky z transferu z MPRV SR 89 336,31 €
a z vlastných zdrojov 162 636,21 €.
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Tabuľka 5.5 Kapitálové výdavky NLC v roku 2018
Výdavky
v €

Ukazovateľ
Pozemky
Stavebné investície
Strojové investície
Ostatné investície
Nehmotné investície

3 271,48
73 794,71
137 753,99
19 337,14
17 815,20

Kapitálové výdavky spolu

251 972,52

67

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2018

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 2018.
Organizačná štruktúra v danom roku je uvedená v prílohe.
Tabuľka 6.1 Personálne obsadenie, štruktúra zamestnancov a priemerne platy
Priemerný Počet zamestnancov Priemerné platy
Kategória zamestnancov
evidenčný
A, B, C v FTE
za rok 2018
stav
(človekoroky)
(v €)
Zamestnanci spolu
242,1
230,5
1 076,0
z toho:
A. Výskumníci
56,7
50,9
1 333,0
B. Technici a ekvivalentný personál
15,8
15,6
835,0
C. Pomocný personál
14,0
12,6
927,0
Zamestnanci výskumu a vývoja
86,5
79,1
1 170,0
spolu (A+B+C)
D. THZ – vysokoškolsky vzdelaní
E. THZ – stredoškolsky vzdelaní
F. Robotníci

101,4
41,0
13,2

99,3
40,2
11,9

1 138,0
871,0
634,0

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

56,7

Členovia SAPV
Doktorandi

Počet zamestnancov
VV v FTE
(človekorokoch)
50,9

49,7

43,9

0
1,0
16,8
31,9
0
7,0
1
6
57
1

0
0,4
14,1
29,4
0
7,0

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
15,8
technici vo výskume s VŠ kvalifikáciou
4,0
technici vo výskume ostatní
10,8
z toho:
ekvivalentný personál s VŠ kvalifikáciou
0
ekvivalentný personál ostatný
1,0
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Tabuľka 6.4 Počty a štruktúra pomocného personálu (kategória C)
Evidenčný
Kategória a rozloženie pomocného personálu
stav
Pomocný personál spolu
14,0
a) manažéri a administratívny personál spolu
11,0
úsek riaditeľa (vedenia)
1,5
vedeckovýskumný úsek
4,5
v tom:
hospodársko-technický úsek
4,5
účelové zariadenia
0,5
b) robotnícke profesie spolu
3,0
úsek riaditeľa (vedenia)
0
vedeckovýskumný úsek
3,0
v tom:
hospodársko-technický úsek
0
účelové zariadenia
0
Z pomocného personálu zamestnanci s VŠ kvalifikáciou
10,0
Tabuľka 6.5 Prehľad o vedeckej výchove a zvyšovaní kvalifikácie zamestnancov
v roku 2018
Názov
Počet
Zamestnanci vo vedeckej výchove (doktorandi)
1
Zamestnanci, ktorí získali:
vedeckú hodnosť PhD., resp. CSc.
vedeckú hodnosť DrSc.
vedecko-pedagogickú hodnosť doc.
vedecko-pedagogickú hodnosť prof.
Zamestnanci, ktorí boli preradení:
z VKS IIb do VKS IIa
z VKS IIa do VKS I
do VTKS III
z VTKS III do VTKS II
z VTKS II do VTKS I
Zamestnanci, ktorí získali vedeckú, resp. vedeckopedagogickú hodnosť (aj h. c.) v zahraničí
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Tabuľka 6.6 Štruktúra využitia zamestnancov NLC – LVÚ Zvolen (VVZ) v roku 2018
Kapacita
Charakter činnosti
FTE
%
Odborné činnosti spolu
62,6
79,2
Výskum
43,9
55,6
základný
0
0
z toho:
aplikovaný
43,9
55,6
Experimentálny vývoj
0,2
0,3
Poradenstvo
0,3
0,4
Výchova a vzdelávanie
0
0
Riadenie a správa
0,2
0,3
Obslužné činnosti
0,1
0,1
Podnikateľské činnosti
0
0
Činnosti vyžiadané orgánmi ústrednej štátnej správy
14,3
18,1
Činnosti vo vedeckých a profesijných organizáciách
0
0
Činnosti z delegovaných poverení v medzinárodných
1,5
1,8
organizáciách
Ostatné činnosti
2,1
2,6
Dovolenky, sviatky, celodenné náhrady mzdy
13,5
17,1
Práce neschopnosť
2,9
3,7
Spolu
79,0
100
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Tabuľka 6.7 Veková štruktúra zamestnancov NLC k 31. 12. 2018
Úsek GR
Vek
spolu
do 25
0
25 – 34 4
35 – 44 4
45 – 54 5
55 – 64 3
T65 a
0
aviac
T
Spolu
16
T

Úsek nám. GR SL Úsek nám. GR E

NLC –
LVÚ Zvolen

NLC –
ÚLPV Zvolen

NLC –
ÚLZI Zvolen

NLC –
ÚHÚL Zvolen

Spolu

z toho
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
ženy
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
3
1
3
5
2
0
0
10
3
2
2
9
5
2
1
32
16
1
7
5
3
2
26
10
10
7
8
3
9
1
67
29
4
15
11
7
7
28
9
5
1
14
10
14
1
88
43
1
7
4
2
2
22
11
2
2
11
7
11
2
58
29
0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

1

0

4

0

9

34

22

12

11

90

34

19

12

43

25

38

5

252

118
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Tabuľka 6.8 Prehľad o pohybe zamestnancov NLC

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

Nové pracovné pomery
z toho
Spolu
výberovým
Spolu
konaním
8
3

-

2

-

3

-

-

2
1

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

Dohoda
1

Doba určitá
-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

10

8

-

2

-

4

-

1

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

Spolu (A+B+C)

8

-

2

1

-

0

1

Spolu (D+E+F)

16

-

11

8

-

2

1

SPOLU NLC

24

-

13

9

-

2

2
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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 €):
2 358 191,00
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 (LP)tvorbu, spracovanie a archiváciu štátneho mapového
diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva (TŠMD LH).
2. V rámci správy informačnej banky informačného systému lesného hospodárstva (IB IS
LH) zabezpečiť kontrolu, spracovanie a archiváciu súborov údajov (číselných
a grafických ) z programov starostlivosti o lesy (PSL).
3. Zabezpečiť komplexnú správu a prevádzku informačného systému lesného hospodárstva
a prístup pre špecializovanú štátnu správu a odbornú verejnosť na celej výmere lesov SR.
4. Vykonať aktualizáciu údajov hospodársko-úpravníckej typizácie a vrstiev lesníckej
typológie a pedológie pre účely rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov
a spracovať podklady pre vyhotovovateľov programov starostlivosti o lesy.
Merateľný ukazovateľ: tis. ha
Typ

Merná
jednotka

hodnota
ukazovateľa
Výstup

tis. ha

Rok

Báza rok

Hodnota

Báza
1.
2.
3.
4.

Plánovaná
hodnota

1.
2.
3.
4.

Skutočná
hodnota

2018
191,5
191,5
2014,0
190,2
192,6
192.6
2019,3
190,2

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
Cieľ 1.
Z 84 výberov vlicovacích bodov sa zameralo 302 bodov pre fotogrametrické projekty a 273
bodov pre LIDAR. Vyhotovili sa fotogrametrické projekty na 28 453 ks farebných-RGB
a infračervených-CIR LMS. Súvislé TŠMD LH sa spracovalo na výmere 192,6 tis. ha LP.
Vykonala sa archivácia mapového diela, LMS a ortofotomozaík.
Cieľ 2.
Prebrané súbory dát PSL a LDM obnovovaných PSL na výmere 192,6 tis. ha lesných
pozemkov boli spracované a zapísané do informačnej banky IS LH. Po spracovaní údajov boli
súbory dát uložené do archívu IB IS LH.
Cieľ 3.
Zabezpečila sa komplexná správa a prevádzka informačného systému lesného hospodárstva
na celej výmere lesov SR. Spracoval sa elaborát Súhrnné informácie o stave lesov SR
so stavom k 31.12.2017. Spracovali sa údaje Lesnej hospodárskej evidencie za rok 2017.
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Zabezpečil sa prístup do Lesníckeho GIS-u pre všetkých, vrátane nových zamestnancov
špecializovanej štátnej správy. Na základe žiadostí bol prideľovaný prístup odborným lesným
hospodárom (OLH).
Cieľ 4.
Zaktualizovali sa údaje hospodársko-úpravníckej typizácie a vrstiev lesníckej typológie
a pedológie na celej výmere, ktorá pôjde v roku 2019 do obnovy PSL (190,2 tis. ha), pre účely
rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov. Spracovali sa podklady pre
vyhotovovateľov programov starostlivosti o lesy, vrátane modelov hospodárenia a častí správ
o doterajšom hospodárení pre LC spracúvané v roku 2018. Doplnili sa chýbajúce modely
u ukončovaných PSL s obnovou v roku 2017 a aktualizovali sa aj bezošvé vrstvy lesníckej
typológie a pedológie. Vypracovaná bola analýza pre programové riešenie v ktorom sa budú
editovať, aktualizovať, prekrývať GIS vrstvy KZSL uložené v centrálnom úložisku
cez klientské rozhranie a rozpracoval sa návrh aplikačného modulu, nového programového
riešenia PSL, zameraného na plánovanie cieľového a obnovného zastúpenia drevín
so zohľadnením potenciálnej prítomnosti biotopov EU a N významu v poraste.
7.2 Program/podprogram/prvok: 08V0203 Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy
Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška upraveného rozpočtu (v €):
3 200 410,00
Zámer:
Zabezpečenie vyhotovenia PSL pre územie SR v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z.
Cieľ:
Rozpracovať programy starostlivosti o lesy
Dopracovať programy starostlivosti o lesy, ktoré boli rozpracované
v predchádzajúcom roku
Merateľný ukazovateľ:
Typ

tis. ha
Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

tis. ha

Rok

Báza rok

Hodnota

Báza
1.
2.
1.
2.

Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2018
193,7
191,5
203,0
192,6

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.4, §41 ods.2 zákona č.326/2005
Z.z.
1. Finančné prostriedky alokované na dopracovanie programov starostlivosti o lesy boli
naplánované na výmeru z rozhodnutí o určení lesných celkov príslušnými orgánmi štátnej
správy. Skutočná výmera dokončených lesných celkov bola upravená podľa
právoplatných rozhodnutí o schválení PSL.. Pre PSL s platnosťou 2017-2026 bol
do konca roka 2018 ukončený proces schvaľovania všetkých LC a hotový PSL bol
odovzdaný príslušným orgánom štátnej správy. Pre PSL s platnosťou 2018-2027 bol
do konca roka 2018 ukončený proces schvaľovania na 14 LC a hotový PSL bol
odovzdaný príslušným orgánom štátnej správy Na 21 LC proces schvaľovania posunul do
roku 2019 pričom na dvoch LC ešte neboli vykonané požadované opravy PSL a nezačal
proces schvaľovania PSL Celková výmera LC, na ktorých sa vyhotovovali PSL
s platnosťou k 1.1.2018 je 192 617,6811 ha, čo je 100,59% z plánovanej výmery. Nárast
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je spôsobený zmenami v katastri nehnuteľností. Zabezpečila sa úhrada nákladov
na vyhotovenie PSL u LC pri ktorých bola ukončená 5. etapa vyhotovenia PSL.
2. Zabezpečilo sa odovzdanie Správy o doterajšom hospodárení na 46 LC príslušným
orgánom štátnej správy (rozpracované LC); 1. etapa podľa zmluvy o dielo na vyhotovenie
PSL platných od roku 2019. Zabezpečilo sa odovzdanie návrhu PSL v roku 2018
príslušným orgánom štátnej správy (s platnosťou od 1.1.2019) na 46 LC v termíne
do 15.12.2018 a úhrada nákladov na vyhotovenie PSL pre vyhotovovateľov PSL bola
vykonaná na 23 LC. Na Zvyšných 23 LC budú faktúry uhradené po vykonaní
požadovaných opráv začiatkom roku 2019.
7.3 Program/podprogram/prvok: 08V0301 Výskum na podporu trvalo udržateľného
lesného hospodárstva
Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška upraveného rozpočtu (v €):
386 090,00
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

Typ
Hodnota
ukazovateľa

Báza
rok

Merná
jednotka

Rok
Hodnota

Báza
Výstup
počet publikovaných
realizačných
výstupov/odborných
prác

ks

2018

1.
2.

Plánovaná
hodnota

20
3

1.
2.

Skutočná
hodnota

79
25

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 2018 boli splnené.
Plánovaný počet publikovaných článkov bol prekročený. Do termínu monitoringu
kontraktu (január 2019) je zaevidovaná publikačná činnosť v nasledovnej štruktúre: AAB
Vedecké monografie domáce (2), ADC Vedecké práce zahraničné v karentových časopisoch
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(1), ADN Vedecké práce v domácich časopisoch WOS, SCOPUS (8), BAB Odborné knižné
práce domáce (3), BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (41), BDN Odborné
práce v domácich časopisoch WOS, SCOPUS (3), BFB Abstrakty odborných prác z domácich
podujatí (7), GII Rôzne (15). Spolu 79 publikovaných prác.
Plánovaná hodnota počtu podaných projektov (3) bola prekročená (25 projektov). Návrhy
projektov boli predložené do Agentúry na podporu výskumu a vývoja (21 projektov),
do Výskumnej agentúry (3 projekty), medzinárodný projekt predložený v schéme HORIZON
2020 (1 projekt).
7.4 Program/podprogram/prvok: 08V0302 Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo
Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška upraveného rozpočtu (v €):
1 125 820,00
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 lesného reprodukčného
materiálu na dodržiavanie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti
lesného reprodukčného materiálu so zameraním na obnovu lesných porastov najviac
poškodených škodlivými činiteľmi.
2. Zabezpečiť poradenskú a expertíznu činnosť
pri ochrane lesa pre subjekty
obhospodarujúce lesy..
3. Odobrať a vyhodnotiť vzorky monitorovacích plôch na sledovanie zdravotného stavu
lesov.
Merateľný ukazovateľ:
1.
Počet subjektov
2.
Počet subjektov
3.
Počet posúdených plôch
Typ

Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

Počet

Báza rok
Báza
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Rok
Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2018
80
40
116
99
90
116

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
Cieľ 1.
Plánovaný počet kontrol producentov, dodávateľov a odberateľov LRM bol splnený:

Nedostatky zistené neboli.

Časový harmonogram bol splnený, úlohy vyplývajúce z legislatívnych predpisov
boli splnené.
 Ciele boli splnené a plán bol prekročený o 24 %.
Cieľ 2.
Plánovaný počet expertíznych aktivít bol splnený. V rámci monitoringu škodlivých
činiteľov, skúšania biologickej účinnosti bolo špecialistami a inšpektormi LOS riešených
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spolu 90 udalostí (prekročenie o 50 akcií). Prehľad expertíznych aktivít zabezpečovaných
LOS v roku 2018:
- K 5. stupňu ochrany - NPR a PR: 29
- Škodlivé činitele - poradenstvo v lese a lesných škôlkach: 15
- Monitorovanie kalamitných a inváznych škodlivých činiteľov na Slovensku: 12
- - Stanoviská: k pesticídom, skúšaniu prípravkov na ochranu lesa: 3; Iné: 31
Cieľ 3.
Plánovaný ukazovateľ bol splnený. V roku 2018 sa vykonalo zisťovanie stavu lesa spolu
na 116 plochách, a to na 111 trvalých monitorovacích plochách I. úrovne a 5 monitorovacích
plochách II. úrovne (tzv. intenzívneho monitoringu) vrátane meraní, odberu, analýz
a hodnotení vzoriek rôznych zložiek lesných ekosystémov z plôch intenzívneho monitoringu.
Činnosť prebiehala v súlade s cieľmi a metódami dlhodobého európskeho programu
monitorovania lesov.
7.5 Program/podprogram/prvok: 0900501 Štatistické zisťovanie
Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška upraveného rozpočtu (v €):
33 890,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 Štatistického úradu SR a Súhrnného lesníckeho účtu.
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

2018
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.
7.6
Program/podprogram/prvok:
Zdroj financovania:
Výška upraveného rozpočtu (v €):

08V0304 – Ochrana prírody - NLC
Národné zdroje
0,-

Financované v rámci programového prvku 08V0202 „Rozvoj hospodárskej úpravy lesa“
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Zámer:

Na lesných pozemkoch s prislúchajúcim pozemkami mimo lesa, kde bude v roku
2019 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:
Typ

Plocha lesných pozemkov
Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

Výstup

Rok

Báza rok
Báza
1.
1.

Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2018
190,2
190,2

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.
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8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU 2018
NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM – LESNÍCKY VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVOLEN
Rok 2018 bol rokom, v ktorom si ústav pripomenul 120. výročie svojho vzniku
a príležitosťou pre redefiníciu svojej pozície a úloh. Kam sa posunul náš lesnícky výskum?
Čo sa zmenilo a čo ovplyvňuje charakter výskumu? A aký je zástoj NLC – LVÚ Zvolen
v súčasnej výskumnej paradigme? To sú otázky, ktoré rámcujú náš rekapitulujúci pohľad
na činnosť NLC – LVÚ Zvolen v uplynulom roku a päťročnom období.
Posun od fosílnej k zelenej ekonomike
Prechod spoločnosti od fosílnej k zelenej ekonomike je dlhodobý a globálny proces,
v ktorom sme vykonali niekoľko ďalších dôležitých krokov. S ohľadom na požiadavky
zelenej ekonomiky sme zadefinovali (redefinovali) pozíciu a úlohy lesníckeho výskumu
pre lesné hospodárstvo ako integrálnej súčasti lesnícko-drevárskeho komplexu. Podstatou
tejto redefinície je fakt, že drevná surovina je obnoviteľným zdrojom a jej využívanie plne
vyhovuje nárokom zelenej ekonomiky. Preto bol v centre našej pozornosti lesnícko-drevársky
komplex ako spojenie dvoch, predtým osobitne chápaných, odvetví. Cestou, na ktorej môže
lesnícko-drevársky sektor ukázať túto silu, je cesta zvyšovania jeho konkurencieschopnosti.
Je to nová dráha, ktorá si vyžaduje jeho štrukturálnu transformácia na odvetvie s vyššou
pridanou hodnotou. Táto cesta si vyžaduje množstvo nevyhnutných inovácií a investícií
do nových produktov a služieb v celom hodnotovom reťazci.
V uvedenom kontexte, rozpracovanom v roku 2017 v kontraktovej úlohe Dlhodobý
strategický výskumno-inovačný zámer národného projektu za oblasť lesníctva, sme v rámci
OP VaI podali ako koordinátor jeden projekt do opätovne otvorenej výzvy na podporu
medzinárodných teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja. V pozícii
partnera, ústav participoval na príprave 4 projektov v rámci výzvy OP VaI na podporu
dlhodobého strategického výskumu a vývoja v doméne zdravé potraviny a životné prostredie.
Ústav sa naďalej orientoval aj na výzvy v Európskom výskumnom priestore, a to
na výskumný program EÚ Horizont 2020, do ktorých podal ako koordinátor 1 projekt Centra
excelentnosti Lignosilva a v spolupráci so zahraničnými partnermi 3 projekty zamerané
na udržateľnú mobilizáciu dodávok dreva a využitie dreva ako konštrukčného materiálu.
Kontinuálne sme sa venovali prezentácii ústavu, posilneniu jeho pozícií a presadzovaniu
štrukturálnej zmeny sektora k vyššej pridanej hodnote s orientáciou na európsky výskumný
program Horizont 2020 a OP VaI, a to:
- aktivitami v rámci BIOEAST - makroregionálnej iniciatívy 11 krajín strednej a východnej
Európy, kde ústav koordinuje činnosť pracovnej skupiny Forest: vypracovanie Term of
reference, kick-off stretnutie v Bruseli, vyžiadané vystúpenie na BIOEAST Conference:
Bioeconomy in the forefront of national policies (Budapešť) a pracovnom stretnutí
expertov Forest Europe v Bratislave;
- aktivitami v rámci Lesníckej technologickej platformy (FTP) v Bruseli a Riadiaceho
výboru pre pôdohospodársky výskum (SCAR) v rámci pracovnej skupiny Lesníctvo
(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 zameranú na prípravu projektov do OP VaI;
- aktivitami v rámci Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied a jeho odboru lesníctva,
najmä pri rozpracovaní priorít Centra excelentnosti Lignosilva.
Nový koncepčný rámec bioekonomika – resiliencia – governancia – multifunkčnosť
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Tento rámec definuje novú výskumnú paradigmu a predstavuje aktuálne imperatívy,
ktoré sú zohľadňované pri príprave výskumných projektov. V tomto rámci sme koncentrovali
výskumné kapacity na riešenie viacerých partikulárnych úloh základného a aplikovaného
výskumu a riešenie akútnych potrieb lesníckej praxe, a to formou riešenia 16 projektov
APVV a formou prípravy a podania 21 projektov do Verejnej výzvy APVV 2018 (uzávierka
13. 11. 2018). Výsledky hodnotenia očakávame v druhom štvrťroku 2019.
Poznatkovým a údajovým východiskom pre úspešnú implementáciu nového koncepčného
rámca je viacero správ, ktoré ústav vypracoval pre medzinárodnú expertnú komunitu napr.
Národnú správu o stave plnenia kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov trvalo
udržateľného obhospodarovania lesov, Národnú správu pre globálne hodnotenie lesných
zdrojov pre FAO, Národnú správu o produkcii drevných a nedrevných produktov v lesnom
hospodárstve a ďalšie správy pre Eurostat či OSN.
Otázky reziliencie sú rozvíjané v aktivitách Lesníckej ochranárskej služby a v dlhodobom
medzinárodnom programe OSN ICP Forests. Ústav 01. - 05. októbra 2018 organizoval
spoločné pracovné stretnutie expertných panelu Biodiverzita a pozemná vegetácia - Rast
lesov – Meteorológia a fenológia - Kvalita okolitého ovzdušia.
Imperatív governancie a multifunkčnosti sme zásadným spôsobom rozvinuli pri príprave
národného projektu do operačného programu Efektívna verejná správa, kde NLC - LVÚ
Zvolen spolupracovalo s MPRV SR pri vypracovaní zámeru národného projektu
Optimalizácia procesov a tvorby politík MPRV a 4 partnerov;
Iným príkladom multifunkčnosti, prepojenia hospodárskych aktivít s ochranou
prírodného, kultúrneho a historického dedičstva je implementácia projektu TreeJoy v rámci
Interreg Slovensko-maďarskej spolupráce. Činnosť ústavu v roku 2018 sústredila najmä na
verejné obstarávanie súvisiace s komplexnou rekonštrukciou lesníckeho arboréta Kysihýbel
pri Banskej Štiavnici.
Načrtnutý koncepčný rámec reflektovala aj edičná rada Central European Forestry
Journal formou vydávania tematicky orientovaných čísiel. Z odborného ale aj ekonomického
aspektu bolo dôležité, že pokračovala spoluprácu s Českou zemědelskou univerzitou Praha
pri vydávaní a spoločnom financovaní časopisu. Výsledkom spolupráce a vhodne zvolenej
edičnej stratégie je kvalitatívny posun časopisu dokumentovaný zvyšujúcim sa rankingom
v rámci databázy SCOPUS a od 01. 01. 2018 zaradenie časopisu do citačnej databázy
Emerging Sources Citation Index v rámci Web of Science.
Nový model vedy a jeho riziká
V ekonomickej oblasti v zmysle materiálu MPRV SR Nový model vedy a výskumu
v rezorte MPRV SR ústav pokračoval pri získavaní zdrojov v stratégii finančnej diverzifikácii
príjmov. Financovanie zo zdrojov MPRV SR tvorilo 34 % rozpočtu ústavu. 31 % zdrojov si
ústav zabezpečil formou projektového financovania z APVV. Až 19 % zdrojov ústav získal
z projektov financovaných zahraničnými agentúrami v rámci Horizont 2020, ERDF fondov
cezhraničnej spolupráce a LIFE+. 17 % tvorili príjmy za odbornú činnosť spravidla
realizovanú formou zmlúv o dielo a objednávok s domácimi obchodnými partnermi.
V oblasti ekonomického riadenia sme pokračovali 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. Ústavu sa opätovne podarilo dosiahnuť plusový hospodársky
výsledok.
Dosiahnuté výsledky v roku 2018 potvrdili, že NLC - LVÚ Zvolen si dokáže
zabezpečovať zdroje na činnosť a modernizáciu výskumnej infraštruktúry z mimorezortných
zdrojov. Stabilitu hospodárenia negatívne ovplyvňujú meškajúce výzvy agentúr v rámci OP
VaI.
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NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM – ÚSTAV LESNÍCKEHO PORADENSTVA A VZDELÁVANIA
ZVOLEN
Ústav pri svojej činnosti vychádzal hlavne z projektového financovania. Jednotlivé
vzdelávacie projekty boli zamerané hlavne na vzdelávacie a poradenské aktivity, kde ústav
zrealizoval celkovo 26 vzdelávacích aktivít, ktorých sa zúčastnilo 976 účastníkov.
V rámci 40. výročia ďalšieho vzdelávania v lesnom hospodárstve vydal ústav publikáciu
mapujúcu ďalšie vzdelávanie, poradenstvo a prácu s verejnosťou v lesnom hospodárstve.
Zástupcovia ústavu sa zúčastnili na 2. pracovnom stretnutí záujemcov o vstúpenie
do Medzinárodnej siete lesníckych vzdelávacích a poradenských centier, organizovaným
Európskym lesníckym inštitútom, na ktorom sa rokovalo o štatúte takejto siete, mechanizme
jej fungovania a finančného zabezpečenia.
V roku 2018 pripravil ústav dva medzinárodné projekty. V rámci EEA and Norway
Grants Fund for Regional Cooperation ústav ako vedúci partner pripravil pre tematickú
oblasť Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Ecomy spolu so štyrmi
zahraničnými partnermi projekt: FORests and climate CHANGE education. Projekt je
zameraný na zvýšenie povedomia o trvaloudržateľnom obhospodarovaní lesov a ich
potenciáli na mitigačný opatrenia na klimatickú zmenu.
Ďalej ústav v konzorciu vedenom Európskym lesníckym inštitútom podal projekt PreACT: Prevent, Prepare and Respond – putting knowladge to ACTion in forest disturbance risk
management v rámci H2020 – výzva RUR-15-2019 Thematic Networks compiling knowledge
ready for practice. Hlavným cieľom projektu je výmena skúseností v oblasti hlavných
disturbačných činiteľov v lesoch Európy.
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 a poľovníctvo.
V oblasti práce s verejnosťou ústav zabezpečil koordináciu 12. ročníka Lesníckych dní
s mottom: Storočné letokruhy. Historický kontext dejinných skutočností a osláv 100 rokov
spoločnej československej vzájomnosti sa preniesol do viacerých podujatí. Téma spoločnej
minulosti, blízkosti jazykovej kultúry a spoločného lesníctva sa premietla aj do projektu Les
ukrytý v knihe, ktorého sa okrem iného aktívne zúčastnili aj 3 knižnice z ČR. Vyvrcholením
osláv bol spoločný Česko - slovenský detský lesný tábor, ktorého sa zúčastnilo spolu 40 detí
zo Slovenska a Česka.
Tábor sa stretol s mimoriadne pozitívnymi referenciami zo strany účastníkov, rodinných
príslušníkov a ostatných zainteresovaných osôb. Pomerne veľkú pozornosť mu venovali aj
médiá.
Ústav pokračoval v koordinácii a propagácii činností lesnej pedagogiky na Slovensku
prostredníctvom web stránky lesnapedagogika.sk a profilu na sociálnej sieti
facebook.com/lesnapedagogika. Ústav aktívne zastupoval Slovenskú republiku
v medzinárodnej pracovnej skupine FCN Subgroup Forest Pedagogics. Ústav sa stal
oficiálnym tvorcom a administrátorom stránky www.forestpedagogics.eu, ktorá je spoločná
pre európsku sieť lesných pedagógov. Pravidelne ju aktualizuje a tiež aktívne prispieva
svojimi článkami v oblasti práce s verejnosťou. Ústav zabezpečoval konzultačnú
a poradenskú činnosť v rámci lesnej pedagogiky. Boli vytvorené a elektronicky distribuované
všetkým lesným pedagógom Listy lesnej pedagogiky (spolu 3 vydania), ktorých cieľom je
priebežne informovať o „novinkách“ , pripravovaných podujatiach, nových materiáloch
a pomôckach. Zároveň boli vytvorené nové metodické materiály pre cieľové skupiny –
predškolský vek a mladší školský vek. Významným medzníkom v progrese environmentálnej
výchovy na príklade lesa, šírenie myšlienok udržateľného hospodárenia a napokon v práci
s verejnosťou sa stala akreditácia nového vzdelávacieho programu Učenie o lese environmentálna výchova pre predprimárne vzdelávanie na príklade lesa.
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V závere roku 2018 sa zamestnanci ústavu zúčastnili 13. európskeho kongresu Lesnej
pedagogiky vo Fínsku a následne nové poznatky a závery komunikovali na Sympóziu lesnej
pedagogiky na Slovensku.
Tradičné projekty v koordinácii ústavu a v spolupráci s partnermi z lesníckych inštitúcií
ako sú Les ukrytý v knihe a Detská lesnícka univerzita si v roku 2018 úspešne zapísali svoje
ôsme ročníky.
V oblasti podporných nástrojov EÚ pre lesné hospodárstvo sa ústav podieľal
na vypracovaní štúdie Evaluation study of the forestry measures under Rural Development.
Štúdia bola zameraná na hodnotenie realizácie konkrétnych opatrení na podporu lesného
hospodárstva (opatrenie 8 a 15), ich vplyv na produkciu, geografické rozdelenie podpory,
efektívnosť a účinnosť podpory, súdržnosť, relevantnosť a pridanú hodnotu. Štúdia sa
realizovala v 13 členských štátoch EÚ, v rámci ktorých bolo hodnotených 14 programov
rozvoja vidieka.
V súlade s uzavretými zmluvami o dielo v oblasti komerčných aktivít
pre obhospodarovateľov a vlastníkov lesa, ktoré sa týkajú podpory lesníctva z Programu
rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014–2020 (I. výzva pre podopatrenie 8.6), NLC ÚLPV Zvolen zabezpečil vypracovanie a podanie 4 žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Zároveň v rámci predmetnej I. výzvy bola realizovaná bezplatná poradenská a konzultačná
činnosť pre neštátnych obhospodarovateľov lesa.
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 lesného hospodárstva
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
LLS 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 HÚL aj po ukončení aktivít
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projektu Monitoring a výskum lesných ekosystémov, ktorý bol financovaný zo zdrojov
Švajčiarskeho finančného mechanizmu.
Strategickým cieľom a smerovaním ústavu je dobudovanie dlhodobého excelentného
výskumného, vývojového a inovačného ekosystému v oblasti geopriestorových informačnokomunikačných technológií so silným prepojením na praktické využitie, primárne
pri vyhotovovaní PSL. Hlavným zámerom je koordinovaný systém získavania, spracovávania
a využívania hromadných dát získaných z leteckých meračských snímok, historických aj
aktuálnych ortofotosnímok a digitálneho laserového skenovania územia, vrátane zavedenia
nových prístupov v oblasti pozemného alebo DPZ a v oblasti hyperspektrálneho snímkovania.
Výstupy systému budú 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,
odberateľmi verejnej, štátnej správy. Funkčný systém by sa na základe kombinácie
nadobudnutej infraštruktúry vyznačoval prvkami optimalizácie procesov získavania dát,
zjednocovania dátových procesov a zvyšovania informačnej hodnoty zozbieraných dát.
NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM – ÚSTAV PRE HOSPODÁRSKU ÚPRAVU LESOV ZVOLEN
NLC – ÚHÚL Zvolen popri plnení úloh vymedzených v kontrakte so zriaďovateľom
a plnených v zmysle zákona o lesoch, úloh vyplývajúcich z poslania organizácie v oblasti
HÚL, poskytoval rôzne expertné služby a riešil aktuálne problémy HÚL a hospodárenia
v lesoch pre obhospodarovateľov lesov a štátnu správu.
NLC – ÚHÚL Zvolen odborne podporoval činnosť subjektov pôsobiacich v lesnom
hospodárstve SR v oblasti HÚL a 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 18 úloh
a čiastkových úloh. V rámci týchto úloh zabezpečoval napr. vypracovanie rôznych
koncepčných a programových dokumentov pre štátnu správu lesného hospodárstva, činnosť
Lesníckej ochranárskej služby, Kontroly lesného reprodukčného materiálu. Ústav spracoval
podklady k Zelenej správe o lesnom hospodárstve a vypracoval Systém integrovaných
environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy (IEEAF).
Ústav pripravil viacero podkladov pre MPRV SR a MŽP SR napr. k Envirostratégii,
k napĺňaniu opatrení a úloh národného programu využitia potenciálu dreva a národného
lesníckeho programu, 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 lesného
reprodukčného materiálu. 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 2018 (28. ročník), Aktuálne problémy
v zakladaní a pestovaní lesa 2018 (6. ročník), a Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného
hospodárstva SR (18. ročník). K ďalším podujatiam patrili aktívna účasť na vedeckej rozprave
53. Valného zhromaždenia SAPV na tému výskumných centier a centier excelentnosti
v rezorte pôdohospodárstva.
Pri príležitosti 120. výročie založenia ústavu boli vydané dve publikácie: Významné diela
bývalých pracovníkov lesníckeho výskumu a Lesnícky výskumný ústav Zvolen – história
a pôsobenie ústavu v rokoch 2013-2018. V uvedených dielach sú syntetizované
najvýznamnejšie práce, projekt a výsledky činnosti NLC – LVÚ Zvolen.
Tretím rokom bolo ukončené riešenie projektu Výskum a vývoj pre inovácie a podporu
konkurencieschopnosti lesníckeho sektora (VIPLES) v gescii MPRV SR. V záverečnej
oponentúre boli obhájené a schválené nasledovné realizačné výstupy:
 Výskum potenciálu drevnej biomasy na energetické využitie v podmienkach Slovenska.
 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.
Okrem uvedených realizačných výstupov bolo počas riešenia projektu pripravených 95
publikačných výstupov dostupných na http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/lvu/sluzby/viples.aspx
Prepojenie na lesnícku prax dokumentujú aj početné príspevky pracovníkov NLC - LVÚ
Zvolen do odborného časopisu pre lesnícku verejnosť Les & letokruhy.
Z ďalších organizácií, ktoré využívali výsledky výskumnej a odbornej činnosti najmä
na základe zmlúv o dielo možno spomenúť Lesy SR, š. p. a napr. nový štatút spoločne
prevádzkovaného demonštračného objektu rekonštrukcie smrečín na LZ Čadca; MONDI SCP
a. s.; Slovenskú správu ciest, Konzultačnú skupinu Podzemná voda, spol. s. r. o. a PRO
POPULO Poprad, s. r. o.
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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. Pokračovala 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, CBD, CLRTAP a pod.). Týchto aspektov sa týkajú najmä úlohy ako
Bilancie skleníkových plynov v sektore LULUCF, Čiastkový monitorovací systém Lesy alebo
projekt obnovy lesov dunajských luhov v rámci LIFE programu.
NÁRODNÉ
ZVOLEN

LESNÍCKE CENTRUM

– ÚSTAV

LESNÍCKEHO PORADENSTVA A VZDELÁVANIA

NLC – ÚLPV Zvolen v rámci svojej činnosti zabezpečoval predovšetkým úlohy
pre MPRV SR – Sekciu LHSD a Sekciu rozvoja vidieka.
Pozornosť v oblasti vzdelávania bola zameraná hlavne na odbornú prípravu ku skúškam
a preškoleniam odborných lesných hospodárov. Na základe poverenia MPRV SR sa vykonalo
overovanie odborných vedomostí v oblasti osobitnej spôsobilosti LH:
 odborný lesný hospodár,
 spôsobilosť pre prácu s lesným reprodukčným materiálom.
Významnou vzdelávacou aktivitou, ktorú z poverenia MPRV SR vykonávalo NLC –
ÚLPV Zvolen, bolo organizačné zabezpečenie odborného vzdelávania a vydávanie
osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín s celoštátnou
platnosťou pre vedúcich pracovníkov v poľnohospodárskej a lesníckej praxi (modul02) a
pre aplikátorov v lesníctve (modul04).
Činnosti v rámci ďalšieho vzdelávania a poradenstva boli zamerané na pracovníkov
lesníckej prevádzky. Medzi najvýznamnejších partnerov dlhodobo patria: LESY SR,
š. p., Slovenská lesnícka komora, Slovenská poľovnícka komora, PRO POPULO
Poprad, s. r. o. atď. Vzdelávacie aktivity sa tematicky sústredili hlavne na ochranu lesa,
rastlinolekársku starostlivosť, sortimentáciu drevnej suroviny a poľovníctvo.
Význam lesnej pedagogiky dokazuje aj skutočnosť, že MŠVVŠ SR podporuje lesnú
pedagogiku a doporučuje školám zapájať sa do jednotlivých aktivít a projektov.
V oblasti práce s verejnosťou a lesnej pedagogiky ústav koordinoval prípravu
a realizáciu podujatí 12. ročníka Lesníckych dní. Hlavné podujatie pod záštitou ministerky
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa uskutočnilo vo Zvolene. Následne prebiehali
v rámci Slovenska ďalšie podujatia, konkrétne v Kežmarku, Bratislave, Košiciach,
Vydrovskej doline a vybrané sprievodné podujatia v ďalších mestách a obciach (Banská
Bystrica, Revúca, Humenné, Svätý Anton). Do prípravy a realizácie podujatí sa zapojilo viac
ako 50 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 príprave práce
spojené s revitalizáciou mestského parku vo Zvolene. V spolupráci s partnermi zrealizoval
sériu podujatí pre obyvateľov mesta Zvolen – Lesy spájajú generácie, 100 rokov
československého lesníctva, vianočné tvorivé dielne.
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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 Bratislava, 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. NLC - ÚHÚL zabezpečoval a vykonával aj bežnú znaleckú činnosť
v odbore Lesníctvo. Znalecký ústav NLC, ako jedna zo zložiek NLC – ÚHÚL Zvolen,
vypracovával znalecké posudky pre súdy, orgány činné v trestnom konaní, právnické a
fyzické osoby, plány technických a biologických rekultivácií, zámery využitia lesných
pozemkov pre právnické osoby a stanoviská pre právnické a fyzické osoby. 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 2018 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., štátne lesy
TANAPu atď.), odborné organizácie (Štátna ochrana prírody SR), vyhotovovatelia PSL,
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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 HÚL v prospech obyvateľov a životného prostredia Slovenska
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10. PRÍLOHY
Organizačná štruktúra Národného lesníckeho centra k 31. 12. 2018

Úsek generálneho riaditeľa

88

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2018

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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