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Výročná správa Lesoprojektu 2004

1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Rezort/zriaďovateľ:
Kontakt:
Forma hospodárenia:
Riaditeľ:

Lesoprojekt Zvolen
Sokolská 2, 960 52 Zvolen
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
tel. ++421045/5202111, fax: ++421045/5479506
štátna príspevková organizácia
Ing. Ján Bavlšík

Členovia vedenia organizácie:
Námestník riaditeľa pre technický úsek: Ing. Peter Chorvát
Námestník riaditeľa pre ekonomický úsek: Ing. Ján Korček
Vedúci Lesníckeho informačného centra : Doc. Ing. Ivan Herich, CSc.
Výkonný riaditeľ pobočky Piešťany: Ing. Ján Prokeš
Výkonný riaditeľ pobočky Žilina: Ing. Ján Dupkala
Výkonný riaditeľ pobočky Zvolen: Ing. Ľubomír Tanečka
Výkonný riaditeľ pobočky Košice: Ing. Ladislav Kočík
Hlavná činnosť: Zabezpečovanie úloh hospodárskej úpravy lesov (HÚL).
Organizačná schéma Lesoprojektu a štruktúra pobočiek a pracovísk Lesoprojektu je uvedená
v prílohách 1/1 a 1/2.
2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD
Lesoprojekt Zvolen ako štátna príspevková organizácia hospodáril s vyrovnaným
hospodárskym výsledkom. Rozhodujúcim zdrojom financovania Lesoprojektu bol príspevok
štátu. V zmysle zriaďovacej listiny MP SR zo dňa 29. 6. 1999, č. 2855/257/99-250 je
Lesoprojekt Zvolen príspevkovou organizáciou, ktorá má vymedzené v predmete činnosti
a vo svojom predmete základné verejno-prospešné činnosti. Príspevková organizácia bola
zriadená na dobu neurčitú.
Činnosť organizácie sa premieta do týchto konkrétnych úloh:
1. Odborne, metodicky zabezpečuje HÚL a jej rozvoj. Poslaním HÚL je zisťovať stav lesa,
jeho produkčné a ťažobné možnosti, prírodné, spoločenské, technické a ekonomické
podmienky hospodárenia, sledovať a hodnotiť vývoj lesov a plánovať hospodárenie v nich
tak, aby bolo trvale zabezpečované plnenie všetkých funkcií lesa pri zachovaní súladu
celospoločenských záujmov a záujmov vlastníkov lesa. Výsledkom činnosti HÚL sú lesné
hospodárske plány (LHP) so súčasťami vymedzenými všeobecne záväzným predpisom,
súhrnné informácie o lesoch Slovenska a ďalšie výstupy, ktoré sú podkladom pre odborné,
sústavné a cieľavedomé obhospodarovanie lesov, riadenie lesného hospodárstva a
uplatňovanie štátnej lesníckej politiky.
2. V súčinnosti s orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva koordinuje činnosť fyzických
a právnických osôb vyhotovujúcich LHP na území Slovenska a dohliada nad odbornou
úrovňou prác HÚL.
3. Systematicky hodnotí stav a vývoj lesov Slovenska a plnenie ich funkcií.
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4. Gestoruje a prevádzkuje rezortnú časť štátneho informačného systému s úlohami:
- výkonu projekčnej, koordinačnej, poradenskej a školiacej činnosti v oblasti informatiky
a výpočtovej techniky,
- zberu, prenosu, spracovania, archivácie, aktualizácie a distribúcie informácií o lesoch SR
v informačnej banke lesného hospodárstva. (IB LH)
5. Zabezpečuje fotogrametrické, geodetické, kartografické, tlačiarenské práce, správcovstvo,
vydávanie a archiváciu tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného
hospodárstva (TŠMD LH).
6. Vykonáva odborné expertízy, posudky a ostatné práce súvisiace s HÚL.
7. Vypracováva štúdie a projekty na zabezpečenie všetkých funkcií lesa vo väzbe na životné
prostredie.
8. Vyhotovuje úvodné podklady a spolupracuje na vypracovaní projektov pozemkových
úprav, vzťahujúcich sa na lesný pôdny fond v súvislosti s usporiadaním užívacích vzťahov
pre potreby vyhotovenia LHP.
9. Ako organizácia zapísaná do zoznamu pracovísk s kvalifikáciou na znaleckú činnosť
vykonáva oceňovanie lesov.
10. Zabezpečuje realizáciu Lesníckeho trhového informačného systému (LTIS).
11. Rieši vývojové úlohy zásadného významu pre rozvoj lesníctva, HÚL a štátnej správy,
spolupracuje s vedecko-výskumnými inštitúciami na riešení a overovaní výskumných
úloh z oblasti HÚL a zabezpečuje ich uplatňovanie v praxi, rozvíja v tejto oblasti
vzájomnú spoluprácu s vedecko-výskumnými pracoviskami, vysokými školami a
organizáciami doma i v zahraničí.
12. Zabezpečuje inštruktáž v oblasti vyhotovovania a realizácie LHP, ako aj evidencie
lesohospodárskych činností vykonaných na lesnom fonde.
13. Zostavuje a overuje pracovné postupy HÚL vrátane špeciálnych prieskumov.
14. Zabezpečuje úlohy Národného certifikačného centra podľa štatútu a organizačného
poriadku, ktoré vydá zriaďovateľ.
15. Vykonáva edičnú činnosť.
Lesoprojekt ako štátna príspevková organizácia je trvalou súčasťou ústredného orgánu
štátnej správy lesného hospodárstva Sekcie lesníckej Ministerstva pôdohospodárstva SR,
ktoré je jej zriaďovateľom. Aj v strednodobom výhľade považujeme za nevyhnutné zachovať
toto postavenie organizácie z týchto dôvodov:
- Lesoprojekt realizuje hlavné strategické ciele slovenského lesníctva – zachovanie, ochranu
a zveľaďovanie lesov pri plnení princípov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
prostredníctvom štátom garantovanej HÚL,
- Lesoprojekt je jedným z rozhodujúcich nástrojov zabezpečovania lesníckej politiky
napĺňaním zámerov vlastníkov lesov pri obhospodarovaní svojho majetku
prostredníctvom LHP ako výsledného diela HÚL v súlade so záujmami spoločnosti
formulovanými v zákonoch,
- Lesoprojekt už vyše 50 rokov historicky nadväzuje na skoro 250 ročnú tradíciu
obhospodarovania lesov podľa LHP, vrátane podpory štátneho dozoru nad lesmi a
podpory štátnej správy lesného hospodárstva (LH). Tieto úlohy plní v súlade so zámermi
územného rozvoja a využitia slovenskej krajiny, ktorej lesy zaberajú 41 % územia a sú
dôležitou zložkou životného prostredia.
Činnosti Lesoprojektu sú determinované prioritami strednodobej koncepcie lesného
hospodárstva, ktoré sú zamerané na:
- usporiadanie vlastníctva a užívania lesov,
- zabezpečenie obhospodarovania lesov podľa zásad trvalo udržateľného
obhospodarovania,
- zvýšenie ekonomickej efektívnosti lesného hospodárstva.
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V tejto súvislosti je dôležité zachovanie funkčnosti a kontinuity systému HÚL v zmenených
vonkajších ekonomických podmienkach a to v úzkom prepojení najmä na orgány ŠS LHaP
ale aj na štátnu ochranu prírody.
V oblasti vyhotovenia LHP bude potrebné zabezpečiť:
- zachovanie nevyhnutných podmienok a predpokladov pre tvorbu komplexných LHP na
celom území republiky bez zníženia kvality pre poskytovanie potrebnej databázy
číselných a grafických údajov a informácií pre krátkodobé, strednodobé i dlhodobé
hodnotenie stavu a vývoja lesov i strategické rozhodovanie,
- rovnaké postavenie a ekonomické podmienky pre subjekty vyhotovujúce LHP,
- vytvorenie transparentného prostredia pre vyhotovenie LHP,
- vytvorenie transparentného systému financovania HÚL a vyhotovenia LHP pri
predpokladanom znižovaní finančnej ingerencie štátu,
- pokračovanie v racionalizácii činnosti HÚL a v zvyšovaní efektívnosti práce,
- ďalšie rozvíjanie metód HÚL pri plnení úloh koncepcie lesníckej politiky.
Systém obhospodarovania lesov prostredníctvom LHP rešpektuje viaceré všeobecne
záväzné predpisy, okrem platných zákonov vzťahujúcich sa na lesné hospodárstvo. Zákon č.
17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov určuje každému, kto
využíva územie alebo prírodné zdroje, vykonávať takéto činnosti len po zhodnotení ich
vplyvov na životné prostredie. Pre takéto hodnotenie slúži v podmienkach HÚL zisťovanie
ekologickej stability územia a kategorizácia lesov, ktorá vychádza najmä z ekologického
prieskumu. Zákon č. 543/2002 Z. z. taxatívne určuje povinnosti pri plánovacej činnosti
v jednotlivých stupňoch ochrany prírody.
Ministerstvo pôdohospodárstva SR (MP SR) v zmysle zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii
a kartografii v znení neskorších predpisov zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a vydávanie
TŠMD LH. Tieto úlohy z poverenia ministerstva napĺňa Lesoprojekt.
Na informačný systém hospodárskej úpravy lesov a lesného hospodárstva, jeho budovanie
a prevádzkovanie sa vzťahuje zákon č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike, zákon č. 261/1995 Z.
z. o štátnom informačnom systéme, zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám, zákon č. 248/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákon č. 256/1996 Z. z.
o ochrane údajov v IS. Zákon č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ovplyvňuje činnosti HÚL
vo vzťahu k zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja.
Uvedené zákonné predpisy vzťahujúce sa na HÚL a tvorbu LHP sú podrobnejšie
upravené ďalšími vykonávacími predpismi.
Všetky uvedené právne predpisy napĺňajú deklaráciu článku 44 ústavy SR, podľa ktorého
“Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ekologickú rovnováhu a účinnú
starostlivosť o životné prostredie.“
Poslanie organizácie je zamerané na realizáciu činností v troch relatívne samostatných,
ale vzájomne úzko prepojených oblastiach:
A) Oblasť hospodárskej úpravy lesov zahŕňa metodické riadenie a vývoj HÚL, zisťovanie
stavu lesa, jeho produkčných a ťažbových možnosti, prírodných, spoločenských,
technických a ekonomických podmienok hospodárenia, sledovanie a hodnotenie vývoja
lesov a plánovanie hospodárenia v nich tak, aby bolo trvalo zabezpečené plnenie všetkých
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funkcií lesa pri zachovaní súladu celospoločenských záujmov a záujmov vlastníkov lesa.
Uvedené činnosti sa premietajú do základného výstupu organizácie, ktorým je LHP.
V strednodobom výhľade v tejto oblasti prioritou bude:
• Využívať LHP ako jeden z hlavných nástrojov trvalo udržateľného obhospodarovania
lesov (tak ako je definované v dokumente Pan-európske kritériá a indikátory TUOL) na
celom území
• Vypracovať LHP s dôrazom na uplatnenie kritérií trvalo udržateľného obhospodarovanie
lesov (TUOL) v zmysle podpísaných dokumentov Pan-európskych kritérií a indikátorov
TUOL a zabezpečiť ich uplatnenie u všetkých vyhotovovateľov LHP na území SR
• Zavádzať princípy a metódy ochrany biodiverzity a zvyšovania ekologickej stability
lesných porastov a ekosystémového prístupu k obhospodarovaniu lesov
• Vytvoriť a zaviesť do praxe HÚL komplexné oblastné rámcové zisťovanie stavu lesa
s dôrazom na informácie o biodiverzite, kritériá TOUL, vychádzajúc zo záväzku SR
podpísaním dokumentov Ministerských konferencií o ochrane lesov (MC PFE),
ekonomické údaje plánov hospodárskych opatrení a aktualizácie plánov budovania lesnej
dopravnej siete s metódami inventarizácie a monitoringu zdravotného stavu lesov
B) Oblasť lesníckeho mapovania a správy TŠMD LH
zahrňuje tvorbu Základnej lesníckej mapy (ZLM) digitálnymi technológiami (digitálna
fotogrametria) z leteckých snímok, vnášanie meraných prvkov do mapy a kartografické
spracovanie (digitálna kartografia), vydávanie – tlač mapového diela (digitálna tlač), to všetko
pre LHC na ktorých sa vyhotovujú LHP podľa schváleného harmonogramu.
Organizácia zabezpečuje aj nákup leteckých meračských snímok, vyhotovuje z nich všetky
odvodené snímkové materiály a prehľady snímkovania.
Metodicky usmerňuje a kontroluje práce pri tvorbe lesníckych máp. Výsledné mapové
diela preberá a po konečnom kartografickom spracovaní ich vydáva a poskytuje všetkým
užívateľom lesov ako štandardnú náležitosť. Digitálny tvar mapového diela sa po zapracovaní
stáva súčasťou GIS lesného hospodárstva.
V strednodobom výhľade sa očakáva:
•
•
•
•
•
•
•

ďalšie skrátenie doby vyhotovenia ZLM
tvorba súvislých geopriestorových informácií pre celú SR so zameraním na územie lesa,
spracovanie a vydávanie súvislého TŠMD LH digitálnymi technológiami,
zvýšenie náročnosti na kontrolu a preberanie mapových diel od vyhotovovateľov LHP,
zlepšenie využívania LMS pre potreby vypracovania projektov pozemkových úprav
(PÚ), ich poskytovania pre tvorbu iných geografických informačných systémov,
zhodnocovania aj vo forme mapových výstupov (ortofotomapy)
diferencovaný prístup pri nákupe LMS s možnosťou finančnej spoluúčasti
vyhotovovateľa LHP , alebo užívateľa lesa,
operatívne zabezpečovanie a vyhodnocovanie LMS alebo kozmických snímok
prostriedkami diaľkového prieskumu zeme (DPZ) v prípade mimoriadnych udalostí
(prírodné katastrofy) v lesoch Slovenska
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C) Oblasť informatiky zahrňuje zavádzanie digitálnych technológií, vývoj počítačových
aplikácií, zber, spracovanie, vyhodnotenie, archiváciu a distribúciu informácií v odvetví
lesného hospodárstva v súlade so „Stratégiou politiky informatizácie v rezorte
pôdohospodárstva SR“. Rozhodujúcou úlohou organizácie je budovanie a využívanie
lesníckeho informačného systému (LIS ) a IB LH za účelom sledovania stavu a vývoja lesov
a hospodárenia v nich.
V strednodobom výhľade musí organizácia zabezpečiť:
• optimalizáciu informačných tokov a realizáciu informačných väzieb v IS LH,
• informačnú, softvérovú, technickú a technologickú podporu ŠS LHaP,
• implementáciu integrovaného, decentralizovaného automatizovaného systému
vyhotovenia LHP,
• permanentnú aktualizáciu dátového skladu a jeho sprístupnenie v globálnej počítačovej
sieti INTERNET širokému okruhu užívateľov v rámci aj mimo odvetvia lesného
hospodárstva,
• komplexnú
integráciu
textových,
numerických
a priestorových
informácií
v geografickom informačnom systéme s využitím diaľkového prieskumu zeme,
• budovanie
integrovaného
geografického
informačného
systému
rezortu
pôdohospodárstva (IGIS RP),
• vývoj a distribúciu lesníckych počítačových aplikácií pre podporu rozhodovania
vlastníkov, užívateľov lesa a dotknutých orgánov štátnej správy,
• informačnú komunikáciu so zahraničnými a medzinárodnými informačnými systémami,
• poskytovanie informácií o kritériách a indikátoroch TUOL v súlade s rezolúciami
Ministerských konferencií o ochrane lesov v Európe.
• informačnú podporu v procese certifikácie lesov Slovenska.
V strednodobej perspektíve bude organizácia kontinuálne pokračovať v doterajšej
činnosti. Predpokladom k takémuto výhľadu sú súvisiace legislatívne predpisy vrátane návrhu
nového zákona o lesoch, „Koncepcie lesníckej politiky do roku 2005“, „Strednodobej
koncepcie politiky pôdohospodárstva na roky 2004 – 2006 – lesné hospodárstvo"
a „Programu rozvoja lesného hospodárstva do roku 2010“, kde HÚL má svoje nezastupiteľné
úlohy. Ďalej sú to tiež medzinárodné záväzky SR vyplývajúce z rezolúcií Ministerských
konferencií o ochrane lesov smerujúce k napĺňaniu princípov TUOL súčasťou ktorých je,
okrem iného, aj požiadavka na ich plánovité obhospodarovanie podľa strednodobých plánov.
Aj naďalej sa javí nevyhnutným prostredníctvom HÚL zabezpečovať väzby medzi lesným
hospodárstvom a životným prostredím.
V zásade možno očakávať ďalšie posilňovanie integrujúcej úlohy HÚL v LH a jej ďalší
rozvoj v oblastiach vlastného LH, životného prostredia, informatiky, regionálneho rozvoja,
expertných aktivít pre iné rezorty a medzinárodnej spolupráci.
Podmienky a trendy vývoja v HÚL:
V súčasnosti existuje na Slovensku funkčný systém HÚL, ktorý bol v priebehu rokov
priebežne racionalizovaný a modernizovaný a je porovnateľný s obdobnými systémami
lesnícky vyspelých krajín. Pôsobia v ňom reálne 4 subjekty s osvedčením na vyhotovenie
LHP. Najvýznamnejším je Lesoprojekt Zvolen, organizácia až s 90 % podielom tvorby
LHP .

6

Výročná správa Lesoprojektu 2004

Organizačnú štruktúru Lesoprojektu a organizáciu HÚL v strednodobom výhľade významne
ovplyvní prijatie nového zákona o lesoch.
V najbližšom období bude pravdepodobne podiel súkromných taxačných subjektov narastať,
pričom pôjde zrejme o menšie subjekty (s.r.o., živnosti).
Pre tvorbu LHP sa zásadným spôsobom mení financovanie LHP na viaczdrojové
financovanie. LHP spolufinancuje vlastník (obhospodarovateľ) lesa a štát. Vlastník má
povinnosť hospodáriť podľa LHP, následne si ho musí zadovážiť. Úhradu časti vynaložených
nákladov môže do roku 2006 podľa výnosu MPSR č. 806/2004-100 zo dňa 13.4.2004 s
účinnosťou od 1. 5. 2004 požadovať od poľnohospodárskej platobnej agentúry PPA. Tá mu
po splnení viacerých podmienok môže poskytnúť účelovo viazanú podporu.
Prejavujú sa tendencie vyššej diverzifikácie vykonávania tvorby LHP v
konkurenčnom prostredí .
Pre reštrukturalizáciu a transformáciu sú dôležité prebiehajúce a v súčasnosti
neuzavreté legislatívne zmeny (nový lesný zákon), čo popri zmene financovania tvorby LHP
robí vonkajšie prostredie do veľkej miery nepredvídateľným.
Trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch je predovšetkým štátnym záujmom. Úlohou
štátu je "myslieť ďalej" ako súkromné subjekty, kde je hlavným kritériom činnosti zisk.
Existuje veľa dôvodov prečo je v štátnom záujme obhospodarovanie lesov podľa kvalitných
LHP, pri zodpovednosti pre zachovanie, ochranu a trvalosť lesa a všetkých jeho funkcií , ako
jednej z rozhodujúcich zložiek životného prostredia.
Štát môže napomáhať tvorbe LHP viacerými spôsobmi, predovšetkým:
–
kvalitným a reálnym legislatívnym potrebám zodpovedajúcim prostredím,
–
transparentnou podporou tvorby LHP ,
–
podporou efektívnej činnosti v oblastiach, kde je výhodná centralizácia a ingerencia
štátu.
Podľa MP SR schváleného „Harmonogramu obnov LHP na roky 2000 - 2009" sa budú
v oblasti pôsobnosti tohto orgánu štátnej správy LH vyhotovovať LHP fyzickými a
právnickými osobami priemerne ročne na výmere 192 tis. ha lesných pozemkov. Úlohy v
jednotlivých rokoch sú v grafickej prílohe č. 1/4.
V súlade so zámermi „koncepcií a programov" sa bude HÚL a Lesoprojekt aj v ďalších
rokoch podieľať na riešení týchto rozhodujúcich okruhov problémov :
− zabezpečovanie cieľavedomého obhospodarovania lesov a ich ochrany v záujme
zlepšovania funkcií lesa prostredníctvom LHP,
− rozpracovanie strednodobej koncepcie lesného hospodárstva do úloh HÚL,
− vypracovanie postupu pre sledovanie a vyhodnotenie zmien stavu lesa,
− zohľadňovanie biologickej diverzity a ekologickej stability,
− aktualizácia a prevádzka IS LH pre potreby odvetvia, štátnej správy a pre informácie o
stave lesov,
− problematika národnej inventarizácie lesov (NIL),
− rozširovanie lesných parkov a prímestských lesov na základe vypracovaných projektov,
− integrácia verejnoprospešných funkcií do trhového procesu,
− problematika tzv. marginálnych oblastí pre zváženie vykonávania iba nevyhnutných
prác na zachovanie lesov,
− ocenenie a spoplatnenie verejnoprospešných služieb,
− úlohy vyplývajúce z programu „Drevo - surovina 21. storočia",
7
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− optimálne využívanie ťažbových možností ako zdroja pre pestovnú činnosť a obnovu
majetku,
− poradenská činnosť v lesníctve, práca s verejnosťou,
− usporiadanie vlastníckych vzťahov v lesoch s riešením ich rozdrobenosti,
− dopracovanie ekonomických parametrov predpokladaných hospodárskych opatrení v
LHP,
− uplatňovaním podrastového a výberkového spôsobu zvyšovať podiel prirodzenej
obnovy lesov,
− program zalesňovania poľnohospodársky nevyužiteľných pôd,
− sledovanie zdravotného stavu lesov, osobitne pod vplyvom imisií,
− riešenie využívania nevyužitých plôch (fruktifikačné dreviny, vianočné stromčeky),
− vypracovanie alternatívnych metód HÚL pri uplatnení LHP v kalamitou postihnutých
oblastiach,
− dopracovanie a vydanie celoslovenského elaborátu prieskumu ekológie lesa,
− realizácia náhodných ťažieb, kalamitné oblasti,
− obmedzenia bežného obhospodarovania z dôvodov ochrany prírody, pásiem hygienickej
ochrany vodných zdrojov minerálnych vôd a iných obmedzení,
− overovanie a realizácia vedecko-technických projektov vzťahujúcich sa na HÚL,
– zavádzanie certifikačného systému na Slovensku,
− vytvorenie a realizácia systému permanentného hodnotenia stavu a vývoja biodiverzity
lesných spoločenstiev,
− zavedenia národných kritérií a indikátorov pre hodnotenie trvalo udržateľného
obhospodarovania lesov,
– vypracovanie nových postupov komplexného zisťovania stavu lesa (KZSL), s dôrazom
na prebiehajúce klimatické zmeny, acidifikáciu prírodného prostredia a zmeny štruktúry
lesných porastov,
− zavádzanie racionalizačných prvkov do systému zberu informácií pri náraste
informačných zdrojov,
− racionalizácia činností HÚL a prehodnotenie rozsahu prác HÚL
Lesoprojekt v strednodobom horizonte bude naďalej kontinuálne zabezpečovať úlohy
celoštátneho významu podľa zriaďovacej listiny pri ďalšej racionalizácii prác, investíciách do
progresívnej techniky a technológie vo všetkých oblastiach činnosti pri ďalšom zvyšovaní
kvalifikačnej štruktúry zamestnancov v počte zodpovedajúcom rozsahu úloh a cieľom ,
ktorými sú efektívnejšie a hospodárnejšie plnenie úloh Lesoprojektu, ako organizácie
s dôležitým postavením a poslaním v odvetví LH, s ambíciami uplatnenia sa v celoeurópskom
priestore, pri zachovaní vlastných osvedčených národných špecifík. Rozhodujúce priority
organizácie do budúcnosti sú bližšie uvedené v prílohe č. 3/22.
3. ZMLUVNÉ VZŤAHY ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A ICH
PLNENIE
V roku 2004 bol s Ministerstvom pôdohospodárstva SR (MP SR) Sekciou lesníckou a
Lesoprojektom Zvolen uzatvorený kontrakt (v prílohe č. 1/5), ktorý nebol zmluvou v zmysle
právneho úkonu, ale plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim vzťahy organizačné,
obsahové a finančné vzťahy.
Predmetom kontraktu bolo vyriešiť a realizovať úlohy súvisiace s vyhotovením LHP, v
celkovej hodnote prác vo výške 75 000 tis. Sk podľa tejto špecifikácie úloh:
1. dokončenie LHP na výmere 183,5 tis. ha lesného pôdneho fondu (LPF) s nákladmi
8
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financovanými zo štátneho rozpočtu (ŠR) 22 000 tis. Sk,
2. príprava a rozpracovanie LHP na výmere 129,2 tis. ha LPF, náklady financované zo ŠR
42 000 tis. Sk,
3. komplexné zisťovanie stavu lesa financované zo ŠR vo výške nákladov v
celkovej sume 11 000 tis. Sk.
Úlohy dohodnuté v kontrakte boli bližšie špecifikované v Zmluve č. 3.1.04-1963/2004
o riešení a poskytnutí účelových prostriedkov štátneho rozpočtu uzatvorenej v zmysle
ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodného zákonníka.
Predmetom zmluvy bolo vyriešiť a realizovať úlohy súvisiace s vyhotovením LHP:
- úloha č. 1 - Dokončenie obnov LHP rozpracovaných v roku 2003 na výmere 184,7 tis. ha
LPF.
- úloha č. 2 - Príprava a vyhotovenie návrhov LHP (vrátane metodického riadenia HÚL
a komplexného zisťovania stavu lesa HÚL) na celkovej výmere 188,7 tis. ha
LPF vrátane výmery vyhotovenia LHP vykonávanej neštátnymi vyhotoviteľmi
LHP.
Objem finančných prostriedkov určených na zabezpečenie plnenia vyššie uvedených
úloh bol stanovený vo výške 75 000 tis. Sk. Dodatkom č. 1 k „Zmluve“ bola doplnená výmera
na 188,8 tis. ha (vrátane výmery vyhotovenia LHP vykonávanej neštátnymi vyhotoviteľmi
LHP) a objem finančných prostriedkov na 76 200 tis. Sk. Na riešenie ďalších úloh
zabezpečovaných Lesoprojektom boli s MP SR uzatvorené zmluvy:
Zmluva o poskytnutí služieb č. 3.1.04-1999/2004 uzatvorená v zmysle ustanovení
zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodného zákonníka, ktorej
predmetom bolo riešenie a zabezpečenie úloh súvisiacich s realizáciou tematického štátneho
mapového diela (vrátane nákupu leteckých meračských snímok pre obnovu LHP). Objem
finančných prostriedkov určených na zabezpečenie plnenia úlohy bol stanovený vo výške
8 000 tis. Sk.
Zmluva o vyriešení a realizovaní úloh informačného systému lesného hospodárstva č.
3.1.04-1964/2004 uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov Obchodného zákonníka. Objem finančných prostriedkov určených na zabezpečenie
plnenia úlohy bol stanovený vo výške 9 000 tis. Sk.
Medzi MP SR a Lesoprojektom Zvolen bola ďalej podpísaná Zmluva o dielo č.
94/2004-710 na zabezpečenie úloh realizácie rezortných štatistických zisťovaní
organizovaných a vykonávaných MP SR pre rok 2004. Termín plnenia bol stanovený na
obdobie od 1.1.2004 do 1.12.2004. Objem finančných prostriedkov určených na zabezpečenie
stanovených úloh zo ŠR bol vo výške 1 250 tis. Sk.
Ďalším zdrojom príjmov boli finančné prostriedky, ktoré
Lesoprojekt dostal
prostredníctvom schémy pomoci na uplatnenie § 13 ods. 1b) Výnosu 806/2004-100 - Podpora
na zveľaďovanie lesov a lesného hospodárstva. Lesoprojekt je poverená organizácia na
spravovanie textovo - číselných údajov LHP ako správca databanky lesného hospodárstva a
poverená organizácia na spravovanie grafických údajov v tematickom štátnom mapovom
diele. Žiadateľom finančných prostriedkov bol obhospodarovateľ súkromných lesov, fyzická
alebo právnická osoba (užívateľ, nájomca, správca), na ktorú sa podľa osobitných právnych
predpisov vzťahujú práva a povinnosti vlastníka lesného pôdneho fondu. Poskytovateľ
pomoci a vyhlasovateľ schémy je MP SR a vykonávateľ je Pôdohospodárska platobná
agentúra. Prijímateľmi pomoci sú súkromní vlastníci lesov a ich združenia, užívatelia
súkromných lesov a ich združenia, obce a ich združenia a vlastníci alebo užívatelia
cirkevných lesov. Podpora podľa tejto schémy sa realizuje formou neinvestičnej, priamej
nenávratnej dotácie žiadateľovi.
Na základe rozhodnutia Ministerstva financií SR č. MF/015271/2004-442 zo dňa 14. 12.
2004 MP SR upravilo záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2004 pre našu
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organizáciu pri bežných transferoch o 13 300 tis. Sk. Uvedené zvýšenie bežných výdavkov
bolo určené na vypracovanie LHP pre oblasti postihnuté kalamitou. Sú to účelovo určené
prostriedky. Príjem finančných prostriedkov nebol do konca roka 2004 uskutočnený, teda
nebol zdrojom príjmov v roku 2004. Lesoprojekt však činnosť súvisiacu s kalamitou začal
uskutočňovať už v decembri 2004. MP SR uvedené finančné prostriedky poskytne našej
organizácii v roku 2005 ako prostriedky na dofinancovanie programov z roku 2004.
Plnenie zmlúv je uvedené v nasledujúcej tabuľke v tis. Sk:
Úlohy riešené
v jednotlivých zmluvách
Zmluvy MP SR naväzujúce na
kontrakt
1. Realizácia úloh súvisiace
s vyhotovením LHP
A) Príprava a vyhotovenie
LHP z toho:
- metod. riadenie HÚL
a kompex zisťovanie
stavu lesa
- vyhotovenie LHP
B) Dokončenie LHP
Lesoprojektom
2. Správa tematického
štátneho mapového diela
3. Informatika a certifikácia
zabezpečenie subjektami:
- Lesoprojektom
- dodávka údajov od nešt.
subj. pre databázu LIC

Počet
zamestnancov

Priame
mzdy

Ostatné
priame
náklady

Nepriame
náklady

Úplné
vlastné
náklady
spolu

Financovanie
zmluvou
MP SR

Financovanie
z iných
zdrojov

202,4

42 263

24 185

32 832

99 280

76 200

23 080

148,3

32 530

20 623

25 268

78 421

56 200

22 221

27,9

6 354

3 256

4 938

14 548

120,4
54,1

26 176
9 733

17 367
3 562

20 330
7 564

63 873
20 859

20 000

859

20,7

4 386

4 621

3 400

12 407

8 000

4 407

21,4

4 574

4 467

3 556

12 597

9 000

3 597

21,4

4 574

1 867
2 600

3 556

9 997
2 600

6 400
2 600

3 597

Odpočet plnenia úloh je vykonávaný transparentne z automatizovane vedených denníkov
všetkými zamestnancami podľa číselníka úloh Lesoprojektu na rok 2004 a dosiahnutej
skutočnosti počtu zamestnancov, zabezpečujúcich jednotlivé úlohy, čo je doložené v prílohe
č. 3/19.
4. ČINNOSTI LESOPROJEKTU A ICH NÁKLADY
Podrobné vymedzenie činnosti organizácie je obsahom zriaďovacej listiny Lesoprojektu
v prílohe č. 1/3. V roku 2004 organizácia zabezpečovala:
● Úlohy v oblasti HÚL:
- Vypracovanie LHP na LPF a vykonávanie predchádzajúcich špeciálnych ekologických
prieskumov na porastovej ploche podľa harmonogramu schváleného MP SR. Dokončenie
LHP na výmere 184 769 ha a rozpracovanie LHP na výmere 167 312 ha. Dokončenie
špeciálnych prieskumov na výmere 219 649 ha a ich rozpracovanie na výmere 113 987 ha.
- Metodické a odborné riadenie, koordinácia a vývoj HÚL. Produktmi týchto činností sú
metodiky, technologické a pracovné postupy, usmernenia pre zabezpečenie trvalo
udržateľného hospodárenia v lesoch prostredníctvom HÚL a monitorovania stavu lesa.
- Kancelárske preskúmanie žiadostí na zmeny predpisov LHP počas ich platnosti.
- Poradenská činnosť pre vlastníkov a správcov lesov v problematike HÚL.
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●V oblasti lesníckeho mapovania organizácia vykonávala tematické mapovanie na LPF
univerzálnou fotogrametrickou analógovou a digitálnou metódou, terestrickým zhustením
bodového poľa metódou GPS a diaľkomermi, fotogrametrickým zhustením bodového poľa
a vyhodnotením situácie z leteckých meračských snímok.
V roku 2004 boli vykonané geodetické a fotogrametrické prace pri novom mapovaní na
výmere LPF 111,4 tis. ha (59 %), pri reambulácii ( aktualizácii ) na výmere 77,3 tis. ha
(41 %). Celkovo bola zmapovaná výmera 188,7 tis.ha LPF.
Univerzálnou fotogrametrickou analógovou metódou bolo zmapovaných 20 % a digitálnou
metódou 80 % mapovanej výmery. Zameraných bolo 468 vlicovacích bodov, z toho metódou
GPS 355 vlicovacích bodov.
Produktom lesníckeho mapovania je základná lesnícka mapa v mierke 1:5000 a z nej
odvodené tematické štátne mapové dielo (TŠMD).
Časť kapacít určených pre tlač TŠMD sa využíva aj v edičnej činnosti Lesoprojektu.
Počet tlačových výstupov lesníckych máp a ďalších náležitostí LHP obsahuje nasledujúca
tabuľka:
Druh činnosti
Tlač obrysových máp M 1 : 10 000
Tlač porastových máp M 1 : 10 000
Formátovanie máp na A5 – porastové
Tlač ťažbových máp
Textové časti LHP (všeob.časť,opis porastov, pl.tabuľka,atď.)
-

-

-

Množstvo
9 592
11 374
323
554
1 461

metodicko – koordinačná činnosť TŠMD LH - organizácia tvorby a správy TŠMD,
usmerňovanie metodická a technologická podpora vyhotovovateľov LHP v regiónoch pri
tvorbe lesníckych máp,
správa a kontrola TŠMD LH - vydávanie platných podkladov pre mapovanie preberanie
mapového diela : overenie kartografickej a grafickej správnosti mapového diela, prvotná
kontrola logickej správnosti a tematického zobrazovania LDM, kontrola úplnosti
mapového diela a vystavenie protokolu o mapovaní, súlad mapovaných územných celkov
v rámci LHC, súlad mapového diela po regiónoch, tvorba a údržba súvislého TŠMD LH,
údržba a aktualizácia mapového archívu TŠMD LH, atď.,
kartografická činnosť v oblasti TŠMD LH – práce súvisiace s kartografickou tvorbou
súvislého TŠMD LH po LHC a v rámci celej SR,
vydavateľská činnosť – tlač lesníckych máp TŠMD LH a štandardných mapových
náležitostí LHP, prípadne ich ďalšie knihárske spracovanie.
V oblasti informatiky je činnosť organizácie zameraná na problematiku informatizácie:
Hospodárskej úpravy lesov
Lesnej hospodárskej evidencie
Evidencie vlastníctva a užívania lesov
Odvetvového štatistického výkazníctva
Trhového spravodajstva
Lesníckeho mapovania, kartografie a GIS

V rámci režijných činností je to najmä:
- Údržba softvéru, hardvéru, budovanie a údržba komunikačného systému
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-

Údržba a rozširovanie ekonomického softvéru

Produkty tvoria podrobné a agregované informácie o lesoch Slovenska a hospodárení
v nich vo forme štandardných aj neštandardných výstupov informačného systému.
Náklady jednotlivých činností Lesoprojektu v roku 2004 sú uvedené v úplných
vlastných nákladoch (ÚVN):
Údaje vo všetkých tabuľkách, dotýkajúce sa financií sú uvedené v tis. Sk
Skratkou S sú označené stále činnosti, D - dlhodobé činnosti, K – krátkodobé činnosti
Činnosť
A) Vyhotovovanie LHP
a) Príprava a rozpracovanie LHP
b) Dokončenie LHP
B) Koordinácia a metodické usmerňovanie HÚL
a) Metodické a odborné riadenie HÚL, vývoj HÚL a ostatné činnosti
pre ŠSLHaP
b) Správa štátneho tematického lesníckeho mapového diela (TŠMD) a
nákup leteckých meračských snímok
c) Monitoring
d) Špeciálne prieskumy
C) Lesnícky informačný systém a certifikácia
D) Zákazková činnosť
a) Rezortná štatistika
b) Ostatné projekčné a iné práce zákazkového charakteru
c) Edičná činnosť - časopis LES
Spolu:

ÚVN

% podiel

SD
SD
SD
SD
SD

87 332
64 941
22 391
26 955
6 332

65,14
48,44
16,70
20,10
4,72

SD

12 407

9,25

SD
SD
SD
K
K
K
K

257
7 959
9 997
9 794
1 483
6 866
1 445
134 078

0,19
5,94
7,45
7,31
1,11
5,12
1,08
100,00

Podrobný rozpis plánovaných nákladov, skutočných nákladov, priamych nákladov
a nepriamych nákladov podľa jednotlivých činností:
Celkové úplné vlastné náklady dosiahli 134 078 tis. Sk. Finančné zabezpečenie transferom
bežných výdavkov bolo v rozsahu 77 898 tis. Sk, z účelových prostriedkov 17 000 tis.Sk a
iné zdroje dosiahli výšku 39 181 tis. Sk v tomto zložení:
- tržby z predaja vlastnej činnosti
38 552 tis. Sk
z toho tržby nájomných vzťahov
1 837 tis. Sk
- ostatné tržby
629 tis. Sk
z toho: aktivácia dlhodobého majetku
16 tis. Sk
úroky
102 tis. Sk
poplatky za rekreačné zariadenia
115 tis. Sk
platby zo zberných surovín za vyradený majetok, náhrady škôd,
kurzové rozdiely, výnosy minulých období a iné výnosy
343 tis. Sk
tržby z predaja majetku
53 tis. Sk
Prostriedky, získané z fakturácie boli použité hlavne na zabezpečenie financovania
zákazkovej činnosti, prípravy a rozpracovanie lesných hospodárskych plánov. Ostatné zdroje
boli použité na dofinancovanie činností, ktoré rozhodujúcou mierou boli zabezpečené
z príspevku a z účelových prostriedkov, viď. príloha č. 2/8.
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A) Vyhotovovanie LHP
Ročný plán Skutočnosť Skutočnosť
ÚVN
2004
2003
87 400
87 332
80 351
Zamestnanci
174,5

% plnenia
plánu
99,92

Priame mzdy Ost. priam. nakl.
35 909
23 529

Nepriam. nákl.
27 894

ÚVN
87 332

Výkon vyhotovenie LHP tvoria úlohy príprava a rozpracovanie LHP a dokončenie
LHP. Na financovanie výkonu boli použité prostriedky zo štátneho rozpočtu na základe
zmluvy o riešení a poskytnutí účelových prostriedkov v celkovej sume 76 200 tis. Sk (v tejto
zmluve boli finančne riešené aj časti výkonov koordinácia, metodické usmerňovanie HÚL a
komplexné zisťovanie stavu lesa). Konkrétny spôsob financovania je uvedený pri
jednotlivých úlohách uvedeného výkonu.
a) Príprava a rozpracovanie LHP
Ročný plán Skutočnosť Skutočnosť
ÚVN
2004
2003
65 000
64 941
56 547
Zamestnanci
120,4

% plnenia
plánu
99,91

Priame mzdy Ost. priam. nakl.
26 176
18 435

Nepriam. nákl.
20 330

ÚVN
64 941

Úloha – príprava a rozpracovanie LHP bola financovaná zo štátneho rozpočtu ( riešené
v Zmluve č.3.1.04-1963/2004 a dodatku č. 1 k uvedenej zmluve celková suma 76 200 tis. Sk)
a z iných zdrojov.
Súčasťou uvedenej úlohy bol nákup dodávky údajov od neštátnych subjektov pre
databázu lesníckeho informačného centra rozdelenú na dve etapy: I. etapa - prípravné práce a
II. etapa vyhotovenia LHP. Celková výška nákladov bola 3 623 tis. Sk. Z toho
prostredníctvom Lesoprojektu bol uskutočnený nákup dodávky údajov od neštátnych
subjektov pre databázu LIC za prípravné práce v celkovej fakturačnej hodnote 1 068 tis. Sk.
Nákup dodávky od neštátnych subjektov pre databázu LIC za II. etapu vyhotovenia LHP
tvorilo celkovú fakturačnú hodnotu 2 555 tis. Sk.
Plnenie skutočných nákladov Lesoprojektu uvedenej úlohy (pri porovnávaní boli ÚVN
znížené o nákup dodávky údajov od neštátnych subjektov) bolo vo výške 61 318 tis. Sk Pri
porovnávaní nákladov v danej oblasti s rokom 2003 je indexová hodnota 1,08.
b) Dokončenie lesných hospodárskych plánov
Ročný plán Skutočnosť Skutočnosť % plnenia
ÚVN
2004
2003
plánu
22 400
22 391
23 804
99,96
Zamestnanci
54,1

Priame mzdy Ost. priam. nakl.
9 733
5 094
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Nepriam. nákl.
7 564

ÚVN
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Úloha – dokončenie LHP bola financovaná zo štátneho rozpočtu v celkovej výške
20 000 tis. Sk (riešené v Zmluve č.3.1.04-1963/2004 a dodatku č. 1 k uvedenej zmluve
celková suma 76 200 tis. Sk) a z iných zdrojov.
Súčasťou uvedenej úlohy bol nákup dodávky údajov od neštátnych subjektov pre databázu
lesníckeho informačného centra za dokončené LHP v celkovej fakturačnej hodnote 1 532 tis.
Sk.
Výška nákladov za uvedenú úlohu Lesoprojektu po znížení nákladov o nákup údajov od
neštátnych subjektov bola 20 859 tis. Sk.. Pri porovnávaní nákladov v danej oblasti s rokom
2003 bola dosiahnutá priaznivo úsporná indexová hodnota 0,88.
B) Koordinácia a metodické usmerňovanie HÚL
Ročný plán Skutočnosť Skutočnosť % plnenia
ÚVN
2004
2003
plánu
27 800
26 955
37 968
96,96
Zamestnanci
48,6

Priame mzdy Ost. priam. nakl.
10 740
7 877

Nepriam. nákl.
8 338

ÚVN
26 955

Financovanie úloh výkonu koordinácia a metodické usmerňovanie HÚL tvoria úlohy
metodické, odborné riadenie HÚL, vývoj HÚL a ostatné činnosti pre ŠSLHaP, správa TŠMD
a nákup LMS, monitoring a špeciálne prieskumy. Na financovanie výkonu boli použité
prostriedky zo štátneho rozpočtu na základe zmluvy o riešení a poskytnutí účelových
prostriedkov v celkovej sume 76 200 tis. Sk (v tejto zmluve bolo finančné riešenie aj časti
výkonu vyhotovenie LHP) a zmluvou o poskytnutí služieb (účelové prostriedky) v celkovej
sume 8 000 tis. Sk. Konkrétny spôsob financovania je uvedený pri jednotlivých úlohách
uvedeného výkonu.
a) Metodické a odborné riadenie HÚL, vývoj HÚL a ostatné činnosti pre ŠSLHaP
Ročný plán Skutočnosť Skutočnosť % plnenia
ÚVN
2004
2003
plánu
6 500
6 332
10 077
97,42
Zamestnanci
10,8

Priame mzdy Ost. priam. nakl.
2 844
1 280

Nepriam. nákl.
2 208

ÚVN
6 332

Na základe zmluvy o riešení a poskytnutí účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu
bolo poskytnutých 6 000 tis. Sk na plnenie úlohy metodické, odborné riadenie HÚL a ostatné
činnosti pre ŠSLHaP, čo tvorí 94,76 % nákladov z úplných vlastných nákladov vynaložených
na uvedenú činnosť.
b) Správa štátneho tematického lesníckeho mapového diela
Ročný plán Skutočnosť Skutočnosť % plnenia
ÚVN
2004
2003
plánu
13 100
12 407
18 778
94,71
Zamestnanci
20,7

Priame mzdy Ost. priam. nakl.
4 386
4 621
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Nepriam. nákl.
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ÚVN
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Financovanie úlohy správa tematického štátneho mapového diela a nákup leteckých
meračských snímok bolo uskutočnené v objeme 8 000 tis. Sk v zmysle zmluvy o poskytnutí
služieb ako účelovo určené prostriedky MP SR a tvorili 64,48 % z úplných vlastných
nákladov. Pri porovnávaní údajov roku 2004 s rokom 2003 boli znížené náklady, o čom
svedčí index pomeru porovnateľných hodnôt 0,66. Veľkú položku znížených nákladov tvorí
nižší nákup LMS v roku 2004 oproti roku 2003, čo vyjadruje indexová hodnota 0,55.
c) Monitoring
Ročný plán Skutočnosť Skutočnosť
ÚVN
2004
2003
300
257
1 057
Zamestnanci
0,7

% plnenia
plánu
85,67

Priame mzdy Ost. priam. nakl.
117
47

Nepriam. nákl.
93

ÚVN
257

Úloha monitoring ako súčasť výkonu špeciálne prieskumy v rámi komplexného zisťovania
stavu lesa bola financovaná z iných zdrojov.
d) Špeciálne prieskumy
Ročný plán Skutočnosť Skutočnosť
ÚVN
2004
2003
7 900
7 959
8 056
Zamestnanci
16,4

% plnenia
plánu
100,75

Priame mzdy Ost. priam. nakl.
3 393
1 929

Nepriam. nákl.
2 637

ÚVN
7 959

Úloha špeciálne prieskumy ako súčasť komplexného zisťovania stavu lesa bola
financovaná vo výške 7 500 tis. Sk zo štátneho rozpočtu v zmysle zmluvy o riešení
a poskytnutí účelových prostriedkov. Podiel financovania zo ŠR na úplných vlastných
nákladoch bol 94,23 %. V roku 2004 boli náklady na uvedenú činnosť mierne znížené, o čom
svedčí indexová hodnota porovnania 0,98.
C) Lesnícky informačný systém a certifikácia
Ročný plán Skutočnosť Skutočnosť % plnenia
ÚVN
2004
2003
plánu
10 300
9 997
9 849
97,06
Zamestnanci
20,0

Priame mzdy Ost. priam. nakl.
4 574
1 867

Nepriam. nákl.
3 556

ÚVN
9 997

Súčasťou výkonu lesnícky informačný systém sú nasledovné úlohy: lesnícky
informačný systém, lesnícky trhový informačný systém a IGIS RP a certifikácia. Uvedený
výkon bol financovaný v zmysle zmluvy o vyriešení a realizovaní úloh informačného systému
lesného hospodárstva ako účelové prostriedky určené MP SR vo výške 6 400 tis. Sk. Údaje
úplných vlastných nákladov sú porovnateľné s rokom 2003, indexová hodnota 1,02, teda pod
úrovňou inflácie v roku 2004.
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D) Zákazková činnosť
Ročný plán Skutočnosť Skutočnosť
ÚVN
2004
2003
9 500
9 794
8 698
Zamestnanci
16,9

% plnenia
plánu
103,09

Priame mzdy Ost. priam. nakl.
3 558
3 471

Nepriam. nákl.
2 765

ÚVN
9 794

Do zákazkovej činnosti bolo zahrnuté plnenie rôznych úloh zadaných na základe
individuálnych zákaziek a zadaní. Pri porovnaní údajov s rokom 2003 z hľadiska finančného
vyjadrenia sú úplné vlastné náklady vyššie, ale z vecného hľadiska niektoré činnosti boli
iného charakteru ako v roku 2003.
a) Rezortná štatistika
Ročný plán Skutočnosť Skutočnosť
ÚVN
2004
2003
1 250
1 483
1 250
Zamestnanci
3,4

% plnenia
plánu
118,64

Priame mzdy Ost. priam. nakl.
634
356

Nepriam. nákl.
493

ÚVN
1 483

Rezortná štatistika je úloha, ktorej zadanie a finacovanie je určené osobitnou zmluvou
s MP SR. Úlohy vecného charakteru a finančného rozsahu boli splnené a zabezpečovali ich
priemerne ročne 3 zamestnanci.
b) Ostatné projektové a iné práce zákazkového charakteru
Ročný plán Skutočnosť Skutočnosť % plnenia
ÚVN
2004
2003
plánu
6 250
6 866
3 724
109,86
Zamestnanci
12,5

Priame mzdy Ost. priam. nakl.
2 842
1 816

Nepriam. nákl.
2 208

ÚVN
6 866

Všetky práce zákazkového charakteru objednané na jednotlivých organizačných jednotkách
vykonávalo v priemere 12 zamestnancov. Ročný plán úplných vlastných nákladov bol
splnený na 109,86 %.
c) Edičná činnosť - časopis LES
Ročný plán Skutočnosť Skutočnosť
ÚVN
2004
2003
2 000
1 445
1 909
Zamestnanci
1,0

% plnenia
plánu
72,25

Priame mzdy Ost. priam. nakl.
82
1 299
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Nepriam. nákl.
64

ÚVN
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Lesoprojekt je spolutvorcom a distribútorom časopisu LES, ktorý je určený pre
verejnosť. Edičnú činnosť tvoria prípravné práce, grafické spracovanie, vyhotovenie litografií,
jazyková úprava, tlač, distribúcia, práca s inzerciou a reklamami a evidencia agendy časopisu
LES. Práce v našej organizácii v ročnom prepočítanom stave zabezpečoval 1 zamestnanec.
4.

ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Ukazovateľ

Výnosy z hlavnej činnosti príspevkovej
organizácie celkom
Z toho:
prevádzkové dotácie - transfery
na činnosť (691)
tržby za predaj vlastných výrobkov
a služieb (601+602)
z toho: tržby z prenájmu
iné ostatné výnosy (649)
z toho: použitie prostriedkov fondu
reprodukcie a rezervného
fondu na úhradu nákladov
zo štát. fondov, z účelových
prostriedkov
+tržby z predaja nehmotn. a hmotn.
investičného majetku (651)
Náklady na hlavnú činnosť
príspevkovej organizácie
V tom:
spotrebované nákupy (50)
z toho: spotreba materiálu (501)
z toho: kancelárske potreby
pohonné hmoty
drobný hmotn. majet.
spotreba energie (502)
Predaný tovar (504)
služby (51)
z toho: opravy a údržba (511)
cestovné (512)
náklady na reprezent. (513)
ostatné služby (518)
z toho: výkony spojov
nájomné
drobný nehmotný
investičný majetok
- osobné náklady (52)
z toho: mzdové (521)
z toho: na základe dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracov.
pomeru
náklady na sociálne poistenie
(524+525)
sociálne náklady (527+528)
z toho: príspevok na stravov.
- dane a poplatky (53)
- ostatné náklady (54)
- odpisy, predaný majetok a rezervy (55)
z toho: odpisy nehmotného a
hmotného investičného
majetku (551)
Zostat.cena predaného
majetku (552)
- daň z príjmov (59)
Hospodársky výsledok

2001
skutočnosť

2002
skutočnosť

125578

2003
skutočnosť

141992

2004
schválený
rozpočet
135 000

2004
skutočnosť

Plnenie
%

134 079

99,3

136866

86 853

86193

106541

77 898

77 898

100,0

13 635
2 426
24 890
1 255

13 092
2 243
42 707

12 537
2 471
17 788

51 700
2 000
5 402

38 552
1 837
17 576

74,6
91,8
325,4

22680

40 460

17 030

-

17 000

-

200

-

-

53

-

125577

141991

136866

135 000

134 078

99,3

12 686
9 678
545
2 445
322
3 008
11 754
2 368
3 183
10
6 193
1 289
748

14 422
10 853
583
2 225
486
3 569
16 784
2 841
3 396
20
10 527
1 492
1 005

13 027
8 147
350
2 174
410
4 880
15 956
1 973
3 167
10
10 806
1 357
1 297

10 000
4 700
350
1 500
100
5 300
16 200
1 250
2 640
10
12 300
1 300
500

8 564
4 300
261
1 789
230
4 264
15 958
1 163
2 533
10
12 252
1 282
764

85,6
91,5
74,6
119,3
230,0
80,5
98,5
93,0
95,9
100,0
99,6
98,6
152,8

64
89 517
64 357

819
97 080
69 728

158
95 858
66 957

80
95 400
67 000

305
96 304
67 689

381,3
100,9
101,0

1 119

1 403

2 105

1 000

867

86,7

23 619
1 541
1 541
181
2 220

25 686
1 666
1 666
206
2 287

25 357
3 544
1 707
160
748

22 800
5 600
2 000
250
800
12 000

24 152
4 463
1 743
168
759
11 976

105,9
79,7
87,2
67,2
94,9
99,8

9 219

11 212

11 117

8 928

11 120

11 117

12 000

11 926

99,4

291

92

-

1

0

50
349
1

99,7

1

350
0

Grafické znázornenie zdrojov financovania Lesoprojektu 1989 - 2003 je v prílohe č. 2/8a.
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Komentár k finančnému plánu
Hospodársky zámer Lesoprojektu k 31. 12. 2004 bol dosiahnuť výnosy v celkovej výške
135 000 tis. Sk z týchto zdrojov:
1. plánované prevádzkové dotácie (transfery)
77 898 tis. Sk
2. tržby za poskytnuté vlastné služby
51 700 tis. Sk
3. ostatné výnosy
5 402 tis. Sk.
Náklady na zabezpečenie hlavnej činnosti za sledované obdobie boli tiež naplánované vo
výške 135 000 tis. Sk v tomto zložení:
1. spotrebované nákupy
10 000 tis. Sk
2. služby
16 200 tis. Sk
3. osobné náklady
95 400 tis. Sk
4. dane a poplatky
600 tis. Sk
5. ostatné náklady
800 tis. Sk
6. odpisy majetku, zost. hodnota predaného majetku
12 000 tis. Sk.
Hospodársky výsledok v rozpočte na rok 2004 bol naplánovaný na nulový variant, výnosy
mali pokryť všetky náklady organizácie.
Plán a skutočný stav výnosov, nákladov a hospodárskeho výsledku je obsahom
rozborových štandardov, ktoré tvoria prílohu č. 2/6.
Tržby a výnosy
Celková dosiahnutá výška výnosov k 31. 12. 2004 bola 134 079 tis. Sk. V porovnaní
s rokom 2003 sú celkové výnosy nižšie, index porovnania je 0,98. Na nižších celkových
výnosoch oproti roku 2003 sa podieľa nižší transfer na zabezpečenie bežnej činnosti.
Ministerstvo pôdohospodárstva SR poskytlo Lesoprojektu na zabezpečenie činnosti za
sledované obdobie finančné prostriedky vo výške 77 898 tis. Sk na krytie bežných výdavkov,
čo predstavuje 100,00 % plnenie z hospodárskeho zámeru. Výšku bežného transferu
stanovilo MP SR ako záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2004 vo výške 76 200 tis.
Sk, ktorý bol opatrením zriaďovateľa zvýšený o 1 698 tis. Sk v zmysle rozpočtových opatrení
na zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov, na poistné a príspevok zamestnávateľa do
poisťovní. Pri porovnávaní s rokom 2003 za rovnaké obdobie zriaďovateľ v roku 2004
poskytol transfer v nižších hodnotách, o čom svedčí indexová hodnota 0,73, čo v absolútnej
hodnote predstavuje sumu nižsiu o 28 643 tis. Sk.
Ďalším zdrojom príjmov za sledované obdobie boli tržby z vlastnej činnosti, t. j. za
poskytnuté služby v rámci hlavnej činnosti. Z uvedeného zdroja boli získané finančné
prostriedky vo výške 38 552 tis. Sk, pri porovnávaní s rovnakým obdobím minulého roka sú
získané finančné prostriedky vyššie o 26 015 tis Sk. Súčasťou tržieb za predaj vlastných
služieb sú aj tržby vyplývajúce z nájomných vzťahov, ktoré dosiahli k dátumu 31. 12. 2004
výšku 1 837 tis. Sk, čo predstavuje plnenie hospodárskeho zámeru na 91,8 %. Oproti
minulému roku je pokles príjmov v tejto oblasti. Dôvodom bol prepočet výšky nájomného, z
ktorého boli eliminované poplatky za poskytnuté služby súvisiace s nájomnými vzťahmi.
K ostatným výnosom, ktoré k 31. 12. 2004 dosiahli výšku 17 629 tis. Sk, patria účelové
finančné prostriedky z MP SR vo výške 17 000 tis. Sk, úroky z prostriedkov na účtoch
v banke (do obdobia prechodu napojenia do Štátnej pokladnice, ktorá je správcom finančných
prostriedkov a úroky v prospech organizácie neúčtuje), výnosy z minulého účtovného
obdobia, tržby z predaja majetku a iné ostatné výnosy inde nezaradené. V porovnaní s rokom
2003 sú tieto výnosy porovnateľné, o čom svedčí index 0,99. Pri zostavovaní hospodárskeho
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zámeru sa neplánovalo poskytnutie účelových prostriedkov pre Lesoprojekt, preto je percento
plnenia hospodárskeho zámeru vysoké. V minulých obdobiach MP SR poskytovalo finančné
prostriedky formou dotácií zo štátneho fondu zveľaďovania lesa na vybrané činností
Lesoprojektu.
Číselné a grafické znázornenie tržieb a výnosov je v prílohe č. 2/9.
Náklady a výdaje
Zdroje z tržieb a výnosov boli použité na krytie nákladov, ktoré Lesoprojekt vynaložil pri
plnení svojich úloh. Celková výška nákladov dosiahnutá k 31. 12. 2004 je 134 078 tis. Sk, čo
predstavuje plnenie oproti hospodárskemu zámeru na 99,3 %. V porovnaní s rokom 2003 bol
dosiahnutý index 0,98. Úspornými opatreniami bolo dosiahnuté zníženie nákladov a to aj
napriek neustále narastajúcim cenám na trhu. Výška nákladov podľa jednotlivých účtovných
skupín a ich podiel na celkových nákladov je v nasledovnom prehľade:
50 – spotrebované nákupy
51 – služby
52 – osobné náklady
53 – dane a poplatky
54 – ostatné náklady
55 – odpisy, predaný majetok
59 – daň z príjmov
Spolu

8 564 tis. Sk
15 958 tis. Sk
96 304 tis. Sk
168 tis. Sk
759 tis. Sk
11 976 tis. Sk
349 tis. Sk
134 078 tis. Sk

6,39 %
11,90 %
71,82 %
0,12 %
0,56 %
8,93 %
0,28 %
100,00 %

Do skupiny spotrebované nákupy sa účtujú náklady na: kancelársky materiál, pohonné
hmoty a mazadlá, drobný hmotný majetok, osobné ochranné pracovné prostriedky, služobné
rovnošaty, elektrickú energiu, vodu, plyn, odborné publikácie a časopisy, náhradné diely a
pod. Skutočné náklady tejto skupiny v globále boli k 31. 12. 2004 splnené na 85,6 %
z hospodárskeho zámeru. Pri tejto skupine nákladov konštatujeme zníženie hodnôt k
hospodárskemu zámeru ako aj k porovnaniu s rokom 2003, kde je index vyjadrený hodnotou
0,66. V porovaní s minulým obdobím k úspornému režimu došlo v oblasti nákupu
kancelárskeho materiálu, pohonných hmôt, ale hlavne drobného hmotného majetku. Zvolené
úsporné opatrenia spôsobili, že náklady v oblasti spotrebovaných nákupov neboli prekročené i
napriek zvýšeným cenovým hladinám pohonných hmôt a hlavne energií, ktoré tvoria tiež
súčasť tejto skupiny nákladov.
V skupine nákladov za poskytnuté služby sú zahrnuté výdavky na opravy a údržby,
cestovné, reprezentačné, výkony spojov a telekomunikácií, vrátane služieb za internet,
nájomné platené organizáciám, drobný nehmotný majetok a pod., ich celková výška za
sledované obdobie je 15 958 tis. Sk, ich podiel na hospodárskom zámere je 98,5 %.
Úspornými opatreniami a hospodárnym nakladaním s finančnými prostriedkami bola
dosiahnutá nízka nákladovosť v tejto oblasti, napriek zvýšeným cenám na trhu. V porovnaní s
rokom 2003 sú náklady identické, indexová hodnota 1,00, čo pri inflácii nad 8 % predstavuje
úspory a plnenie zámerov hospodárnosti.
Skupina osobných nákladov obsahuje všetky nároky zamestnancov zo závislej činnosti
a náklady súvisiace s povinnosťou zamestnávateľa hradiť odvody zdravotného,
nemocenského, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti, náklady na
stravovanie, prídel do sociálneho fondu a iné sociálne náklady. Súčasťou zákonných
sociálnych nákladov sú náklady na odstupné a odchodné. K 31 . 12. 2004 mal Lesoprojekt
náklady na odstupné vo výške 1 751 tis. Sk a odchodné vo výške 54 tis. Sk. Výdavky za
sledované obdobie boli v roku 2004 vyššie ako náklady z dôvodu, že v roku 2003 mal
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Lesoprojekt v mesiaci december náklad na odstupné vo výške 673 tis. Sk a na odchodné vo
výške 46 tis. Sk, ale výdavky na uvedené účely boli uskutočnené v januári 2004
z rozpočtovaných prostriedkov roku 2004. Náklady v celkovej oblasti osobných nákladov
dosiahli výšku 96 304 tis. Sk, čo predstavuje 100,9 % podielu na hospodárskom zámere.
Dane a poplatky sú výdavky, ktoré dosiahli výšku 168 tis. Sk a sú porovnateľné s rokom
2003, kde absolútna hodnota dosiahla výšku 160 tis. Sk.
Do ostatných nákladov boli zúčtované náklady týkajúce sa prevádzkovej oblasti a finančné
náklady nezatriedené do vyššie menovaných skupín, úrazové poistenie, príspevok do
rezervného fondu, poistenie motorových vozidiel a pod., ich výška k 31. 12. 2004 je 759 tis.
Sk, čo k hospodárskemu zámeru tvorí plnenie na 94,9 % a v porovnaní s rokom 2003 je
indexová hosnota 1,01.
Ďalšiu skupinu nákladov tvoria odpisy hmotného a nehmotného majetku a zostatková cena
predaného majetku, ich výška je 11 976 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 99,8 %
z hospodárskeho zámeru, index porovnania s rokom 2003 za rovnaké sledované obdobie je
1,08.
Poslednú nákladovú skupinu tvorí daň z príjmov. Lesoprojekt v zmysle zákona o dani z
príjmov odviedol za rok 2004 daň z nájmu. Príspevkové organizácie uvedenú daň do roku
2004 neodvádzali, ak ich príjem z nájmu bol súčasťou rozpočtu organizácie, preto nie je
možné porovnanie s rokom 2003.
Lesoprojekt okrem sledovania nákladov podľa nákladových druhov sleduje náklady podľa
vykonávaných činností, t. j. podľa číselníka označované výkony, úlohy a podúlohy, ktoré
tvoria priame náklady. Na úplných vlastných nákladoch sa podieľajú priame náklady vo
výške 68,26 %. Nepriame náklady tvoria také náklady, ktoré nie je možné účtovať na
konkrétne úlohy. Sú to náklady hospodársko-správnych činností vrátane všetkých druhov
energie, riadiacich činností, náklady na financovanie odpisov dlhodobého majetku a pod.
Réžia k 31. 12. 2004 vypočítaná ako podiel nepriamych nákladov ku priamym mzdám
poklesla na výšku 77,68 %. Výška a podiel priamych a nepriamych nákladov na úplných
vlastných nákladov je v nasledujúcom prehľade :
Priame mzdy
Ostatné priame náklady
Nepriame náklady
Spolu

54 781 tis. Sk
36 744 tis. Sk
42 553 tis. Sk
134 078 tis. Sk

40,86 %
27,40 %
31,74 %
100,00 %

Číselné a grafické znázornenie nákladov je v prílohe č. 2/8 a 2/10.
Hospodársky výsledok, hospodárenie s fondami a stav finančných účtov
Lesoprojekt k 31. 12. 2004 pri svojom hospodárení dosiahol hospodársky výsledok vo
výške 567,58 Sk (zaokrúhlená hodnota 1 tis. Sk).
Naša organizácia v zmysle platných zákonov má svoje účty zriadené v Štátnej pokladnici
v tomto rozsahu: bežný účet, dotačný účet, fondové účty a účet zmluvných prostriedkov. Na
bežnom účte sa v priebehu roka sústreďujú všetky príjmy a uhrádzajú sa z neho všetky
výdavky súvisiace s činnosťou organizácie. V účtovnej evidencii je bankový účet analyticky
rozdelený na bežný účet a účet fondu reprodukcie. Okrem účtu bežných prostriedkov má
Lesoprojekt v Štátnej pokladnici zriadený účet dotačný, ktorý slúži na presun prostriedkov
bežného transferu. Ďalšími účtami sú účty fondov zriadené v zmysle rozpočtových pravidiel,
ktorými je určená tvorba a použitie fondov. V Lesoprojekte sú zriadené nasledujúce fondy:
1. Fond reprodukcie - zdrojom fondu reprodukcie sú odpisy hmotného a nehmotného
majetku a zostatková cena pri vyradení uvedeného majetku. Rozdiel medzi fondom
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reprodukcie a účtom fondu reprodukcie tvoria splátky za byty podľa zmlúv o prevode
vlastníctva bytov, ktoré boli v minulosti obstarané z kapitálových prostriedkov a
nepreúčtované odpisy za rok 2004. Fond reprodukcie bol použitý za účelom obstarávania
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.
2. Sociálny fond - zdrojom príjmov sociálneho fondu za uplynulé kalendárne obdobie bol
povinný a ďalší prídel v zmysle kolektívnej zmluvy. Úbytkom sociálneho fondu boli peňažné
prostriedky použité na príspevky na závodné stravovanie, na dopravu, na príspevky pri
životných a pracovných jubileách, na regeneráciu pracovnej sily zamestnancov a na ostatné
čerpanie v zmysle kolektívnej zmluvy a zákona o sociálnom fonde.
3. Rezervný fond - zdrojom rezervného fondu boli úroky z bankového účtu do obdobia
prevodu účtu do Štátnej pokladnice. Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie
servisných poplatkov v banke a na zrážku dane z úrokov bankového účtu .Ďalšie prostriedky
boli použité na úhradu rozpočtom nezabezpečených bežných potrieb. Rezervný fond bol
znížený o 73 tis. Sk.
Prehľad stavu účtov k 31. 12. 2004 je nasledovný:
1. bežný účet
z toho účet fondu reprodukcie predstavuje sumu
zhodnú s fondom reprodukcie
2. dotačný účet
3. účet sociálneho fondu
4. účet rezervného fondu
5. účet zmluvných prostriedkov

34 038 tis. Sk
20 931 tis. Sk
0 Sk
249 tis. Sk
2 033 tis. Sk
0 Sk.

Hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť čerpania finančných prostriedkov a výnosovosť
V roku 2004 sa vedúci zamestnanci útvarov Lesoprojektu pravidelne zaoberali
hospodárnosťou, efektívnosťou a účinnosťou čerpania finančných prostriedkov sledovaním
čerpania nákladových druhov a vecného použitia finančných prostriedkov.
Celkové náklady v roku 2004 za Lesoprojekt a neštátne taxácie celkom dosiahli Sk
134 078 tis., z toho neštátne taxácie 5,2 mil. Sk. V podmienkach Lesoprojektu to predstavuje
oproti predchádzajúcemu roku pokles o 7 988 tis. Sk, t.j. o 5,9 %. Uvedené je spôsobené
poklesom úloh oproti predchádzajúcemu roku o cca 11 %, keď zo 190 372 prepočítaných ha
spracúvaných Lesoprojektom v r. 2003 sa v roku 2004 spracúvalo 169 838 prepočítaných ha.
Práve to je dôvodom, že náklady celkom na 1 ha rástli rýchlejšie ako náklady na 1
zamestnanca.
Pri nejasných podmienkach financovania Lesoprojektu takmer do konca roka 2004,
boli v organizácii počas roka zavedené reštrikčné opatrenia, ktorých pozitívne výsledky sú
viditeľné pri podrobnejšej analýze všetkých druhov materiálových nákladov a niektorých
služieb.
Organizácia výrazne šetrila na ostatnom materiále, indexom poklesu 0,4,
kancelárskom materiále – index 0,8, opravách a údržbách – index 0,6, spotrebe drobného
hmotného majetku – 0,6, platenom nájomnom – 0,6 ale i nákladoch na energie – index
poklesu - 0,97 a nákladoch na PHM – 0,9.
Mzdové náklady na 1 zamestnanca, ako i na 1 ha zaznamenali oproti
predchádzajúcemu roku nárast takmer o 14 %, čím bola riešená hmotná zainteresovanosť
zamestnancov. Tento ukazovateľ je možné zdôvodniť hlavne indexom poklesu reálnych
miezd v roku 2003 a použitím úspor v nepriamych nákladoch na hmotnú zainteresovanosť
zamestnancov.
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Zvýšenie nákladov oproti predchádzajúcemu roku ako i tempa rastu sme zaznamenali
aj u telekomunikačných poplatkov, kde nárast spôsobil vplyv celoštátneho vývoja zvýšenia
poplatkov za tieto služby. Ďalšie zvýšenie nákladov a tempa rastu bolo dosiahnuté aj na
nákladovom druhu „iné služby“, iných sociálnych nákladoch súvisiacich so mzdovými
nákladmi, predovšetkým prídel do SF a náklady na doplnkové dôchodkové poistenie
organizácie. Nákladová položka „dane a poplatky“ zaznamenala vysoké tempo rastu
z dôvodu, že Lesoprojekt po prvýkrát hradil daň z nájomného v zmysle platnej daňovej
legislatívy.
K vyššej nákladovosti bezpochyby prispeli i odpisy, ktoré sú svojou výškou a tempom
rastu odrazom vysokej miery investovania ešte z predchádzajúcich rokov. Pri svojej
ekonomickej návratnosti budú investované prostriedky v najbližšej budúcnosti prispievať
k zníženiu nákladovosti a zvýšeniu produktivity práce.
Výnosy dosiahli v roku 2004 Sk 56 181,– , pričom oproti výnosom z r. 2003, ktoré
boli vo výške Sk 13 295 tis. rástli indexom 4,23. V tejto vysokej sume výnosov je podstatná
časť finančných prostriedkov získaná za činnosti, ktoré v predchádzajúcom roku boli
obsiahnuté v príspevku zo ŠR. Financovanie TŠMD vo výške 8 mil. Sk a informačný systém
9 mil. Sk boli zabezpečené zmluvne prostredníctvom MP SR. Vypracovanie LHP pre štátne
lesy bolo vo výške 18,5 mil. zmluvne zabezpečené Lesmi SR. Ďalších asi 8 mil. bolo
uhradených od neštátnych subjektov, ktorí žiadali o podporu na financovanie lesného
hospodárskeho plánu z novo vzniknutej organizácie Pôdohospodárska platobná agentúra.
Výnosy z roku 2004 a 2003 z tohto dôvodu nie sú vzájomne porovnateľné.
Zákazková činnosť v roku 2004 dosiahla výnosy vo výške 13 270 tis. Sk, čo je o
4929 tis. Sk viac oproti predchádzajúcemu roku. Aj hospodársky výsledok zákazkovej
činnosti v tomto roku dosiahol veľmi priaznivý vývoj, v absolútnom vyjadrení Sk 3 476 tis.,
oproti Sk 1 568 tis. z r. 2003. Index rastu zisku je vyšší ako index rastu výnosov, čo
poukazuje na hospodárne vynakladanie prostriedkov pri zákazkách.
Investičná činnosť
V roku 2004 fond reprodukcie, ako hlavný zdroj financovania investičnej výstavby na
Lesoprojekte, je tvorený nasledovne:
1. Prevod zostatku z roku 2003 .......................................... Sk 10 400 tis.
2. Skutočná tvorba účtovných odpisov .......................... Sk 11 976 tis.
........................................................................................................................
Spolu
Sk 22 376 tis.
Hospodársky zámer investičných výdavkov v roku 2004 bol stanovený na
8 000 tis. Sk z dôvodu krátenia bežného transféru oproti predchádzajúcemu roku, požiadavky
útvarov Lesoprojektu presahovali 24 mil. Sk. Išlo hlavne o požiadavky na nákup výpočtovej
techniky, skenera, terénnych automobilov pre pobočky, vybavenia odboru LAB bezpečnými
a modernejšími zariadeniami, digitálneho tlačiarenskeho stroja pre odbor KAREP, ale
i stavebných investícií zameraných na energetické úspory.
Avšak ani osemmilónový hospodársky zámer nebol naplnený, z dôvodu nejasnosti vo
financovaní bežných výdavkov takmer počas celého roka 2004.
K 31.12. 2004 bolo na nevyhnutné investície skutočne vynaložených 1,623 mil. Sk čo
predstavuje 20,28 % zo stanoveného predpokladu. Z toho 950 tis. Sk na stroje a zariadenia a
615 tis. Sk na software.
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Podrobný prehľad investičných nákupov realizovaných k 30.12.2004:
Budovy:
Počítačová sieť – pob. Zvolen (dofinancovanie r.2003)...... Sk
15 tis.
Rozšírenie počítačovej siete – ústredie ................................ Sk
42 tis.
----------------------------------------------------------------------------------------Budovy spolu:
Sk
57 tis.
Stroje a zariadenia:
GPS – up-grade pre odbor LGF ......................................... Sk
217 tis.
Počítač pre odbor HÚL – Natura ....................................... Sk
60 tis.
Ploter HP DesignJet – odbor KAREP ............................... Sk
532 tis.
Stereookuliare – odbor LGF .............................................. Sk
84,5 tis.
HDD – odbor LGF ............................................................. Sk
57 tis.
----------------------------------------------------------------------------------------Stroje a zariadenia spolu:
Sk
950,5 tis.
Software:
Up-grade digitálnej fotogrametrie r. 2004 - LGF .............. Sk
499 tis.
Software pre vypracovanie APV
na spracovanie výkazu LES (MP SR) – odbor LIC ........... Sk
80 tis.
Up-grade software Topol – odbor KAREP .......... .......... Sk 36,5 tis.
-------------------------------------------------------------------------------------------Software spolu:
Sk 615,5 tis.
Investície k 30.12.2004 s p o l u

Sk 1 623 tis.

Fond reprodukcie bol v roku 2004 čerpaný minimálne. Zostatok fondu reprodukcie tak
predstavuje 19,7 mil. Sk, a ten prechádza do roku 2005 ako disponibilný zdroj na nevyhnutný
nákup investícií.
Všetky investície, zakúpené v roku 2004 boli zaradené do používania.
Grafická znázornenie vývoja nákupu HNIM za roky 1990 - 2004 je v prílohe č. 2/7.
Práca a mzdy
Prehľad o plnení priemerného stavu zamestnancov, platov, priemerných zárobkov a mzdových nákladov
mimo pracovný pomer za rok 2004
Ukazovateľ

Plán

Skutočnosť za rok

na r. 2004
Priemerný evid. počet
zamestnancov prepočítaný
z toho

THZ
R
Mzdové náklady (bez mzd. nákl.
mimo prac. pomer (v tis. Sk)
THZ
z toho
R
Priem. zárobok z prepočít. počtu
zamestnancov spolu (v Sk)
THZ
Z toho
R
Mzdové náklady mimo prac.
pomer (v tis. Sk)

2004

%

2003

plnenia hosp.
zámeru

331

331

367

298
33
66 000

298
33
66 822

335
32
64 852

100,0
100,0
101,2

0,89
1,03
1,03

62 100
3 900
16 620

62 894
3 928
16 823

61 344
3 508
14 726

101,3
100,7
101,2

1,03
1,12
1,14

17 370
9 850
1 000

17 588
9 919
867

15 260
9 135
2 105

101,2
100,7
86,7

1,15
1,09
0,41
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Priemerný mesačný zárobok za rok 2004 Lesoprojekt dosiahol Sk 16 823,–
z toho podľa kategórií :
- technicko-hospodárski zamestnanci 17 588,– Sk
- robotníci 9 919,– Sk.
Prehľad platov zamestnancov podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkonne práce
vo verejnom záujme nasledovné:
Názov

v tis Sk

%

- tarifný plat a náhrady platu
- príplatok za riadenie
- príplatok za zastupovanie
- osobný príplatok
- príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí pracovnom
prostredí
- príplatok za zmennosť
- príplatok za prácu v noci, sobotu, nedeľu a vo sviatok
- odmeny

44 296
980
23
14 318

66,29
1,47
0,04
21,42

13
19
65
7 108
66 822

0,02
0,03
0,10
10,63
100,00

Spolu

Základné tarifné platy spolu s náhradou mzdy tvorili 66,3 % platov zamestnancov Lesoprojektu.
Osobný príplatok a odmeny v rozsahu 32,0 % boli použité na hmotnú zainteresovanosť, na
ocenenie mimoriadnych osobných schopností a dosahovaných pracovných výsledkov. Ostávajúca
časť 1,7 % tvorila príplatok za riadenie, príplatok za zastupovanie a ďalšie príplatky k tarifnému
platu.
Číselné a grafické znázornenie vývoja počtu zamestnancov je uvedené v prílohe č. 2/11.
6. PERSONÁLNE OTÁZKY
Organizačná štruktúra Lesoprojektu Zvolen je súčasťou systému riadenia a určuje jeho
optimálne organizačné usporiadanie v záujme zabezpečenia plnenia úloh daných zriaďovacou
listinou Lesoprojektu.
Lesoprojekt uskutočňuje svoju činnosť prostredníctvom organizačných jednotiek,
ktorými sú:
a) ústredie Lesoprojektu - je riadiacou organizačnou jednotkou, ktorá vykonáva
koncepčnú, metodicko-riadiacu, koordinačnú a kontrolnú činnosť vo vzťahu k ostatným
organizačným jednotkám a vo vybraných činnostiach súčasne pôsobí ako jednotka
výkonná.
Člení sa na:
1. úsek - je organizačné zoskupenie odborov, oddelení a referátov, zabezpečujúcich
komplexné riadenie systémovo a odborne na seba nadväzujúcich alebo obsahovo blízkych
činností. Patrí tu - úsek riaditeľa, úsek technický a úsek ekonomický.
2. odbor - zabezpečuje riadenie súboru odborných činností, systémovo patriacich do
jedného celku. Patrí tu - odbor hospodárskej úpravy lesov, odbor lesníckej geodézie a
fotogrametrie, odbor kartografie a reprodukčných prevádzok, odbor informatiky - LIC,
odbor ekonomiky, odbor hospodárskej správy.
3. oddelenie - zabezpečuje riadenie vymedzeného okruhu činností a je spravidla súčasťou
odboru. Patrí tu - oddelenie vývoja hospodárskej úpravy lesov, oddelenie metodického
riadenia a koordinácie prác hospodárskej úpravy lesov, oddelenie špeciálnych
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prieskumov a chemického laboratória, oddelenie lesníckej fotogrametrie, oddelenie
lesníckej geodézie, oddelenie analýz a programovania, oddelenie informačných
systémov, oddelenie informačnej banky a oddelenie počítačovej grafiky, systémového a
technického zabezpečenia, oddelenie kartografie, tvorby a archivácie tematického
štátneho mapového diela, oddelenie reprodukcie a knihárskeho spracovania.
4. referát - je tvorený spravidla jedným zamestnancom a zabezpečuje špecifický okruh
činností. Patria tu - referát obrany, BOZP a PO, referát kontroly a referát právny.
b) pobočky Lesoprojektu (v Piešťanoch, v Žiline, vo Zvolene a v Košiciach) sú
organizačnými jednotkami bez právnej subjektivity.
Pobočka sa člení na úseky , pracovné skupiny a pracoviská.
1. úsek - je organizačné zoskupenie pracovných skupín, prípadne útvarov,
zabezpečujúcich komplexné riadenie systémovo a odborne na seba nadväzujúcich
alebo blízkych činností. Patrí tu úsek riaditeľa pobočky úsek hlavného inžiniera a úsek
prípravy lesných hospodárskych plánov.
2. pracovná skupina - zabezpečuje plnenie úloh pobočky v príslušnej oblasti činnosti.
Patrí tu skupina ekonomiky a správy majetku, skupina EKO, skupina kontroly a
dokončievacích prác, pracovné skupiny hospodárskej úpravy lesov, meračská skupina,
kartografická skupina. Zloženie jednotlivých skupín vytvára vedenie pobočky.
3. pracoviská – ich prevádzku po technickej stránke zabezpečuje vedúci pracoviska,
činnosť ktorého riadi a usmerňuje výkonný riaditeľ pobočky.
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za rok 2004 bol 348
zamestnancov a evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2004 bol
331 zamestnancov, z toho bolo 31 zamestnancov so skráteným pracovným časom. Na
materskej dovolenke je 1 zamestnankyňa.
Prehľad o priemernom evidenčnom počte a kategórií zamestnancov
Ukazovateľ
Spolu
THZ
R

Plán na .rok
2004
331
298
33

(prepočítaný stav) za rok 2004
Skutočnosť za rok
%
2004
2003
plnenia hosp. zámeru
331
298
33

367
335
32

100,0
100,0
100,0

Rozdiel
+
- 36
- 37
+1

V roku 2004 zamestnával Lesoprojekt v priemerných evidenčných počtoch
prepočítaných 331 zamestnancov. Podľa organizačných jednotiek počet zamestnancov
nasledovný :
- pobočka Piešťany 42
- pobočka Žilina
56
- pobočka Zvolen
59
- pobočka Košice
79
- ústredie Lp
95
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka 2003 bolo v sledovanom období menej
o 36 zamestnancov, v kategórií THZ je menej o 37 zamestnancov a v kategórií R o 1
zamestnanca viac.
Za obdobie roku 2004 bol prírastok vo fyzických osobách celkove v počte 27
zamestnancov. Jeden z nich bol prijatý na dobu určitú na O LIC, ústredia Lesprojektu na
Oddelenie národného certifikačného centra. S 23 zamestnancami bol uzatvorený pracovný
pomer na dobu určitú na vykonávanie prác robotníckeho charakteru: upratovačky, kuriči,
domovník a pod., z toho 3 zamestnankyne nastúpili do zamestnania z rodičovskej dovolenky.
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V období roku 2004 celkove rozviazalo pracovný pomer 45 zamestnancov, z toho
sedemnásť zamestnancov ukončilo pracovný pomer dohodou v zmysle § 60 ZP z dôvodu
zmeny zamestnania a s 28 zamestnancami bol ukončený pracovný pomer dohodou z dôvodu
nadbytočnosti v zmysle § 63, ods. 1, písm. b/ Zákonníka práce.
V období roku 2004 sme zamestnávali celkove 10 zamestnancov so zmenenou pracovnou
schopnosťou – poberateľov čiastočného invalidného dôchodku.
Aktivity na podporu rozvoja ľudských zdrojov:
Formou externého doktorandského štúdia na Lesníckej fakulte TU Zvolen si rozširuje
svoje vzdelanie jeden zamestnanec pobočky Žilina. Dvaja zamestnanci ústredia Lesoprojektu
Zvolen - odboru Lesníckej geodézie a fotogrametrie v júni 2004 úspešne ukončili externú
formu bakalárskeho štúdia na Žilinskej univerzite - študijný odbor Geodézia.
V priebehu roku 2004 sa zamestnanci Lesoprojektu Zvolen zúčastnili nasledovných
odborných školení a seminárov, ktorých účasť podporila ich odborný rast vo svojej
pracovnej činnosti:
-

preškolenie odborne spôsobilých osôb na verejné obstarávanie,
vyhodnotenie Medzinárodných porovnávacích skúšok MPS/2003,
veľká novela zákona o odpadoch,
dištančné vzdelávanie pre získanie osvedčenia na projektové práce v odbore
pozemkových úprav,
súhrnný lesnícky účet SR,
daň z pridanej hodnoty po vstupe do EÚ,
účtovníctvo v r. 2004 pre rozpočtové a príspevkové organizácie...
novela zákona o verejnom obstarávaní,
náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania z titulu ochrany prírody,
daň z pridanej hodnoty – teória a prax,
nový zákon o rozpočtových pravidlách verej. správy,
zákon o štátnej pokladnici v praxi,
katastrálne aktuality,
aktuálne zmeny v pracovnom práve,
novela zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole,
aktuálne otázky účtovníctva rozpočtových organizácií,
novela zákona o účtovníctve,
financovanie 2004 „Lesy – drevo“,
školenie „WinAS-u“,
výkazníctvo v systéme štátnej pokladnice,
školenie „WinAS-u“- administratívny systém úradu.

Dňa 9. 12. 2004 sa uskutočnili na Lesoprojekte Zvolen skúšky pre overovanie odbornej
a technickej spôsobilosti na vyhotovovanie LHP, ktorých sa zúčastnilo 8 našich
zamestnancov, z toho šiesti naši zamestnanci boli úspešní a získali Osvedčenie na odbornú
spôsobilosť na vyhotovovanie LHP.

26

Výročná správa Lesoprojektu 2004

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov Lesoprojektu Zvolen k 31. 12. 2004:
/fyzické osoby/:
Pobočka
Piešťany
Žilina
Zvolen
Košice
Ústredie
Celkom:

VŠ les.
20
30
37
43
36
166

VŠ iné
0
0
0
0
10
10

Vzdelanie
SŠ les.
9
10
9
20
2
50

SŠ iné
6
6
9
13
42
76

Ostatné
2
9
1
4
13
29

Celkom
37
55
56
80
103
331

Veková štruktúra zamestnancov Lesoprojektu Zvolen k 31. 12. 2004:
/fyzické osoby/
Pobočka
Piešťany
Žilina
Zvolen
Košice
Ústredie
Spolu:

Do 20
0
0
0
0
0
0

Do 30
2
13
12
11
8
46

Vek
Do 40
16
11
6
20
24
77

Do 50
8
9
22
33
41
113

Do 60
11
19
16
14
26
86

Nad 60
0
3
0
2
4
9

Celkom
37
55
56
80
103
331

Vzdelanostná a veková štruktúra je graficky znázornená v prílohách č. 2/12 a 2/13.
Kontrolná činnosť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci spolu s medzinárodnou
spoluprácou sú komentované v prílohách č. 3/16, 3/17 a 3/18.
7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Všetky hlavné úlohy organizácie boli predmetom zmluvy so zriaďovateľom a sú považované
za ťažiskové pre plnenie úloh lesníckej politiky.
● K najdôležitejším v oblasti HÚL patrili:
- dokončenie LHP bolo vykonané pre 223 lesných užívateľských celkov. Koncepty LHP
boli predložené príslušným orgánom štátnej správy, ktoré ich schválili. Náležitosti LHP
boli následne v stanovených termínoch odovzdané užívateľom.
- rozpracovanie nových LHP a vykonávanie predchádzajúcich špeciálnych prieskumov.
Zásady pre vyhotovenie LHP boli na základe špeciálnych prieskumov vypracované pre
36 územných jednotiek. Predbežné správy pre konania štátnej správy k vypracovaniu
LHP boli spracované
pre
176 lesných
užívateľských celkov. Základnými
pochôdzkami organizovanými príslušnými orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva
a poľovníctva boli uvedené zásady potvrdené v základných protokoloch. Na tomto území
boli vykonané terénne práce pre nové LHP.
Metodické a odborné riadenie, koordinácia a vývoj HÚL
Produktmi týchto činností boli :
Vypracovanie metodík, postupov a písomných usmernení pre koordináciu a
zabezpečenie činností hospodárskej úpravy lesov, špeciálnych prieskumov, vývoja HÚL a
vyhotovenia LHP v roku 2004 s týmito výstupmi:
- metodický pokyn a dočasný pracovný postup pre vyhotovenie zjednodušených LHP
(ZLHP) – predložené na SL MPSR,
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-

osobitný pracovný postup pre vypracovanie ZLHP s prílohami, verzia na 5 rokov predložená na SL MPSR a verzia na 10 rokov,
10 rokov metodika pre vyhodnotenie produkčných charakteristík v lesných oblastiach,
metodika pre vyhodnotenie produkčných charakteristík v lesných oblastiach,
prehľad priemerných bonít a ich variability a stredných hrúbok hlavných drevín podľa
HSLT a lesných oblastí, prehľad rubných dôb podľa HSLT a drevín
príprava strednodobej koncepcie rozvoja HÚL,
evidencia nespracovanej kalamity z titulu zákazu OŠS OP – analýza a návrh riešenia pre
SL MPSR,
analýza a podklady pre zisťovanie "bielych plôch" pre potreby „pozemkových úprav“
a pripomienky k materiálu MPSR,
vyhodnotenie opatrení z rozpracovania štátnej politiky pre MP SR,
metodický pokyn k poskytovaniu podpory na vyhotovenie LHP pre vlastníkov lesov návrh opatrenia a príloh. Pripomienky a návrh pre SL MPSR.
transformácia Lesoprojektu Zvolen - návrhy reštrukturalizácie, verzie transformácie
v súvislosti s organizačným a finančným zabezpečením vyhotovovania LHP,
návrh metodického pokynu k výnosu MP SR č. 806/2004 – 100 v časti § 13 vrátane
vypracovania príloh,

Objektivizácia rozsahu a následkov vetrovej kalamity z novembra 2004
- príprava podkladov na zistenie rozsahu kalamity 2004,
- aktualizácia stavu zásob a objemu kalamitného dreva
- kvantifikácia predpokladaného podielu sortimentov
- rozpracovanie návrhov postupov na riešenia dopadov kalamity 2004 na hospodárenie
podľa LHP.
- spresnenie odhadu objemu kalamity 2004,
- návrh zásad pre postup riešenia zmien častí LHP, revízií LHP a predčasných obnov LHP,
- základné rámce pre drevinové zloženie budúcich porastov vrátane zásad časového
postupu revitalizácie
- kalkulácia všeobecných hodnôt lesných porastov kalamitného územia,
- potreba vynaložených nákladov na ťažbu, približovanie, manipuláciu kalamitnej hmoty a
obnovu lesných porastov Vysokých Tatier
Ďalej boli realizované:
- postupy a analýzy pre tvorbu nového programového riešenia na vyhotovenie LHP, vrátane
jeho odskúšania. Koordinácia procesu odskúšania a overovania programov na
konkrétnych LUC vybraných pracovnými skupinami na pobočkách Lesoprojektu,
- nové, resp. aktualizované časti pracovných a technologických postupov pre vypracovanie
LHP (overenie programového riešenia pre výpočet zásob topoľov šľachtených),
- dodatok k usmerneniu HÚL č.3/2003 - Nezrovnalosti KN, mapovanie ciest a potokov,
- overovanie postupu aktualizácie taxačných údajov na úrovni JPRL na vybranom území,
(Lesy SR, š. p.) pre účely objektivizácie prognóz a vyhodnotenia zmien zásob pri obnove
LHP,
- príprava podkladov a rozpracovanie postupu riešenia zmien výšky ťažieb dreva formou
zmeny časti LHP, revíziou alebo predčasnou obnovou LHP,
- vypracovanie návrhu prehľadov pre hodnotenie zmien stavu lesa pri obnove LHP a
vzorových prehľadov z obnov LHP 1993 a 2003,
- analýza vplyvu zmien bonít, zakmenenia a plôch vekových stupňov na vývoj zásob
z údajov obnov LHP 1994 a 2003,
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-

vyhodnotenie rozdielov medzi realizáciou a metodikou výhľadových plánov poľovných
revírov,
Školenia a usmerňovanie v pracovných skupinách zariaďovateľov a pracovníkov
špeciálnych prieskumov, vrátane účasti na vybraných základných a záverečných
protokoloch a iných konaniach súvisiacich s vypracovaním LHP, najmä:
Stanoviská, expertízy, čiastkové projekty, posudky, správy a iné úlohy pre OŠS LHaP vo
väzbe na HÚL resp. inú lesnícku problematiku:
- súborná správa z kontrol plnenia predpisov LHP,
- analýza problematiky evidovania nespracovanej drevnej hmoty z dôvodu zákazu OŠS ŽP
- návrh zásad pre zabezpečenie vyhotovovania LHP v r. 2005
- návrh zásad pre zabezpečenie „spojitého“ TŠMD,
- analýza dopadu vyhlášky MPSR č. 571/2004 o zdrojoch reprodukčného materiálu lesných
drevín, jeho získavaní, produkcii a používaní a Zákona NRSR 217/2004 o lesnom
reprodukčnom materiáli na vyhotovenie LHP v r. 2005,
- k “návrhu” Metodického pokynu k poskytovaniu podpory na vyhotovovanie LHP pre
vlastníkov lesov - návrh opatrenia a príloh pre SL MPSR,
- podklady pre vyhotovenie žiadosti neštátnych užívateľov lesov na poskytnutie podpory
na vyhotovenie LHP v roku 2004 - vyhotovenie vzoru žiadosti s náležitosťami,
- MŽP SR – Návrh postupu OŠS ŽP pri konaniach o schválení LHP,
- analýza dopadov zo zavedenia ekonomickej rubnej doby na objem ťažby,
- stanoviská k projektom veľkoplošného manažmentu zveri na modelových objektoch ich
vyhotovovateľom.
Ďalšie úlohy súvisiace s metodickým riadením a vývojom HÚL, najmä:
- vypracovanie metodík, postupov a písomných usmernení pre koordináciu a zabezpečenie
činností HÚL a špeciálnych prieskumov a vývoja HÚL v rámci vyhotovenia LHP,
- spresnenie postupu pre kalkuláciu výhľadov k vypracovaniu prognóz,
- rámcový postup pre komplexné zisťovanie stavu lesov,
- vypracovanie materiálov pre Združenie certifikácie lesov Slovenska podľa PEFC,
- dopracovanie časti národných kritérií trvalo udržateľného rozvoja,
- rozpracovanie pilotného projektu certifikácie lesov vybraného regiónu vrátane fyzického
preverenia vybraných užívateľov lesa,
- dočasný technologický postup pre zisťovanie stavu lesa a plánovanie hospodárskych.
opatrní horských ochranných lesov zaradených do subkategórie „b“, v topoľových
porastoch, vo výberkových lesoch,
- úpravy v technológii spracovania opisu porastov,
- metodika pre postup národnej IL a monitoringu stavu lesov SR v sieti 4x4 km,
- kancelárske preskúmanie žiadostí na zmeny predpisov LHP počas ich platnosti,
- poradenská činnosť pre vlastníkov a správcov lesov na úseku HÚL.
- vedenie a aktualizácia evidencií a harmonogramu obnov LHP pre potreby metodického
riadenia,
- príprava PIL 2004
- vypracovanie elaborátov EKO – príprava metodiky celoslovenského elaborátu,
- Projekt „Analýza príčin odumierania smrečín v pohraničných oblastiach severného
Slovenska“ na rok 2004 - úvodné rokovania, prípravné práce k dotazníkovej ankete a
vonkajšie práce na pobočkách Lesoprojektu,
- analytický rozbor Metodického postupu Monitoringu zdravotného stavu lesov v sieti 4x4
km
- pracovné postupy komplexného zisťovania stavu lesa (KZSL) v časti analýza databáz,
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-

elaboráty prieskumu ekológie lesa: rozpracovaná šablóna elaborátu a analýza možností
zjednodušenia prepojenia modelov a podrobného plánovania.

Lesoprojekt Zvolen sa k 31.12. 2004 na kontrolách dodržiavania LHP po skončení platnosti
LHP nezúčastňoval.
V metodicko koordinačná činnosť v správe TŠMD
V tejto oblasti boli plnené nasledovne úlohy:
-

vypracovanie ďalších podkladov potrebných pre návrh novej technológie spracovania
TŠMD, charakteristika mapových značiek ich aktualizácia a charakteristika spôsobu
mapovania,
štandardizácia softwéru, ktorý sa používa pri tvorbe mapového diela, spojená aj s
metodickou podporou,
vypracovanie spôsobu poskytovania ZLDM a stanovenie jej ceny,
vypracovanie protokolu o výsledku mapovania a návrhu postupu pri odovzdávaní
kartografických originálov,
návrh zmeny technológie tlače TŠMD - vypracovanie analytických podkladov.

a) metodicko – koordinačná činnosť TŠMD LH ( cieľ – plnenie cieľa v roku 2004 )
-

-

dostatočná metodická a technologická podpora vyhotovovateľov LHP v oblasti lesníckeho
mapovania – spracovanie a vydanie skrátenej užívateľskej príručky pre spracovateľský
softvér.
potrebné úpravy a zmeny pracovných postupov v oblasti lesníckeho mapovania – pokyn
na tvorbu jednotnej hranice LHC a jednotného postupu pri tvorbe TŠMD LH,
vypracovanie analytických podkladov pre vydanie nového metodického návodu tvorby
mapy.
informovanosť a popularizácia produktov mapovania – tvorba a vydanie Katalógu
lesníckych máp

b) správa a kontrola TŠMD LH
-

jednotnosť tvorby a kartografického spracovania TŠMD LH – tlač provizórnych a

kontrolných máp v náklade 1600 mapových listov, kontrola digitálnych podkladov
vytvorenej mapy,
- zníženie materiálových nákladov na tlač TŠMD LH - vypracovanie návrhu na zmenu
technológie vydávania máp a následná realizácia digitálnej technológie tlače dosiahla 70
% úsporu materiálových nákladov.
c) kartografická činnosť v oblasti TŠMD LH
-

zlepšovanie obsahovej a vizuálnej kvality mapového diela jednotným postupom - tvorba
374 vydavateľských originálov ( mapových listov) pre všetky obnovované LHC ,

d) vydavateľská činnosť
-

vydanie štandardných mapových náležitostí podľa platného rozdeľovníka - vytlačenie
4800 ks obrysových, 3900 ks porastových a 950 ks ťažbových máp vo formáte A0 , tlač
200 ks mapových výrezov,
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knihárske spracovanie štandardných mapových a textových náležitostí – vyhotovenie 190
ks formátovaných máp (lesníckych skladačiek), knihárske zviazanie 861 ks textových
častí LHP

-

Oblasť informatiky
V súlade so strednodobým plánom úloh racionalizácie informačných činností medzi
najdôležitejšie výsledky patria:
prepojenie bezošvej základnej lesníckej mapy na numerické databázy o stave lesov v
geografickom informačnom systéme,
digitalizácia pedologických a fytocenologických máp veľkej mierky na LPF,
prevádzkové odskúšanie komplexného programového systému pre vyhotovenie LHP pod
operačným systémom WINDOWS,
vytvorenie dátového modelu dátového skladu a jeho naplnenie údajmi o lesoch SR,
využitie programového systému pre permanentnú aktualizáciu databáz o stave lesných
porastov pri spracovaní agregovaných informácií kalamitného územia Vysoké Tatry,
geografické a numerické vyhodnotenie vetrovej kalamity vo Vysokých Tatrách,
aplikácia programového systému pre kalkuláciu nákladov a výnosov z realizácie LHP
v problematike rastových simulátorov,
spracovanie súhrnných informácií o stave lesov SR,
spracovanie štatistických informácií pre štátny aj neštátny sektor a štatistickej ročenky,
permanentné trhové spravodajstvo o cenách dreva, sejbového a sadbového materiálu,
vedenie a aktualizácia evidencie vlastníkov a užívateľov lesov,
spracovanie štúdií o lesoch SR pre organizácie drevospracujúceho priemyslu,
vypracovanie a odskúšanie aplikačného softvéru pre stanovenie hodnoty majetku v zmysle
vyhlášky MS SR č.492 z 23 augusta 2004. Zavedenie softvéru do rutinného využívania,
vypracovanie aplikačného softvéru pre odvodenie ujmy na bežnom hospodárení,
softvérová podpora pri vypracovaní prognóz vývoja ťažieb na rôznych stupňoch
agregácie,
postupné zabezpečovanie väzieb na čiastkové projekty IS LH,
priebežné poskytovanie grafických a číselných údajov z IB pre účely pozemkových úprav.

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V DANOM ROKU
Základným zdrojom financovania Lesoprojektu bol príspevok na bežné výdavky
poskytnutý zriaďovateľom v rozsahu 77 898 tis. Sk. Zmluvami o poskytnutí účelových
prostriedkov MP SR boli poskytnuté finančné zdroje v celkovej výške 17 000 tis. Sk. Ostatné
zdroje boli tvorené nasledovnými položkami:
- tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 38 552 tis. Sk,
z toho: tržby z prenájmu
1 837 tis. Sk,
- ostatné výnosy
629 tis. Sk,
Celkom zdroje finančných prostriedkov v roku 2003 dosiahli 134 079 tis. Sk a náklady
na zabezpečovanie činnosti Lesoprojektu boli vo výške 134 078 tis. Sk, čím Lesoprojekt
dosiahol vyrovnaný hospodársky výsledok.
Metodické a odborné riadenie HÚL a špeciálnych prieskumov prispelo významnou
mierou k skutočnosti, že pre všetky lesy SR sú vypracované strednodobé plány. Tieto plány
sú vypracované podľa unifikovaných, kompatibilných postupov, racionálnymi metódami na
kvalitatívne, aj vo vzťahu k vyspelým lesníckym krajinám, rovnocennej úrovni. Pre
kontinuálne zabezpečovanie činností metodického riadenia a koordinácie prác HÚL sa javí
potreba operatívnejšieho prepojenia na príslušné orgány štátnej správy, najmä lesného
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hospodárstva ale aj na dotknuté orgány štátnej správy najmä životného prostredia a katastra
nehnuteľností.
Pre budúce obdobie by sa vývoj v sledovanej oblasti mal vo zvýšenej miere orientovať
na rozpracovanie strednodobej koncepcie lesného hospodárstva do HÚL, koordinácia
a usmerňovanie prác HÚL, dopracovanie postupov národnej inventarizácie a stavu lesov
v sieti 4x4 km., riešenie a uplatnenie problematiky trvalo udržateľného obhospodarovania
lesov v nadväznosti na medzinárodne prijaté kritériá v rámci komplexného zisťovania stavu
lesov , ako aj overovanie a zavádzanie výsledkov vedecko-technického rozvoja,
● Významným prínosom lesníckeho mapovania bolo zavedenie digitálnej technológie
od roku 2001 v rámci univerzálnej fotogrametrickej metódy. Digitálna technológia, po jej
realizácii na celom mapovanom území umožní zásadne kvalitatívne zdokonaliť pracovné
postupy tvorby a najmä reambulácie lesníckych máp.
Výrazne zlepšenie nastalo v štandardizácii softwérového prostredia, ktorý sa používa
pri tvorbe mapového diela v rámci celej organizácie, ktorá bola spojená s metodickou
podporou správcu TŠMD.
V oblasti kvality kartografického výstupu - vydavateľstva, bola navrhnutá
technologická zmena spôsobu tlače spojená s výraznými materiálovými ale aj mzdovými
úsporami pri vyššej prezentačnej kvalite výstupu účelových lesníckych máp TŠMD.
● V oblasti informatiky organizácia zabezpečuje tvorbu a realizáciu čiastkových
projektov IS LH, ktorých účinnosť sa vzťahuje na celé odvetvie lesného hospodárstva.
Výsledky sú pravidelne hodnotené v štvrťročných správach o činnosti, ktoré organizácia
predkladá ústrednému orgánu štátnej správy.
Z pravidelného hodnotenia činností organizácie možno konštatovať nasledovné závery:
- Ďalší rozvoj IS LH je do značnej miery ovplyvňovaný podmienkami realizácie väzieb
lesníckej informačnej banky na podsystémy IS LH, z ktorých niektoré sú len v štádiu
rozpracovania. Aktivity organizácie budú preto smerovať na automatizované prepojenie
databáz na najnižšej úrovni t.j. na úrovni základných jednotiek rozdelenia lesa (JPRL)
a na úrovni vlastníka a užívateľa lesných pozemkov, čo umožní ľubovoľnú agregáciu
informácií vo vzájomných vzťahoch. Riešenie tejto úlohy si vyžiada aj organizačné
opatrenia v záujme zlepšenia kooperácie lesníckych inštitúcií.
- permanentne premietať rozvoj informačných a komunikačných technológií do lesníckych
počítačových aplikácií,
- v rámci informačnej podpory ŠS LHaP zdokonaliť informačný a vybudovať komunikačný
systém ŠS LHaP,
- vybudovať štrukturovaný geografický informačný systém na lesnom pôdnom fonde SR
na báze základnej lesníckej mapy s integráciou vrstiev pedologických
a fytocenologických digitálnych máp,
- vybudovať dátový sklad geopriestorových informácií dostupný prostredníctvom
INTERNEtu,
- zvyšovanie počítačovej gramotnosti zamestnancov a široké zavádzanie digitálnych
technológií sa premieta do komplexnejších a kvalitnejších informačných výstupov
organizácie. Preto bude organizácia túto činnosť aj naďalej všestranne podporovať,
- objektivizovať informačný potenciál IS LH na základe permanentnej aktualizácie databáz
v priebehu platnosti LHP, prednostne v štátnych lesoch SR, kde je spoľahlivá lesná
hospodárska evidencia,
- plnenie úloh organizácie v oblasti informatiky je do značnej miery podmienené kvalitou
komunikačného systému. Preto sa ako racionalizačné opatrenie v tejto oblasti uplatní
autorizovaný prístup do dátového skladu prostredníctvom INTERNETu a to tak pre
domáce aj medzinárodné aktivity,
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-

vysoký podiel náhodných ťažieb v poslednom období vyvoláva potrebu vytvorenia
informačného podsystému pre problematiku kalamít,
- v súvislosti s permanentnou aktualizáciou informácií o lesoch SR organizácia bude aj
naďalej dbať na zvyšovanie spoľahlivosti a presnosti vstupov a optimalizáciu smerovania
informačných tokov,
- je potrebné zintenzívniť informačnú podporu rozhodovania užívateľov lesov
prostredníctvom rozvoja užívateľského informačného systému a centrálneho sprístupnenia
počítačových aplikácií a informácií,
- je potrebné zintenzívniť informačnú (aj softvérovú) podporu škôl s lesníckym
a ekologickým zameraním,
- informačný systém sa musí stať objektívnym nástrojom riešenia aktuálnych úloh
spojených s trvalým obhospodarovaním lesov, s ochranou prírody, s ujmou na bežnom
hospodárení v lesoch, s ekonomickými výhľadmi, s projektovaním a kvantifikáciou lesnej
dopravnej siete, s oceňovaním lesných pozemkov atď.
Z praktických skúsenosti a riešení problémov, ktoré v sledovanom
období
charakterizovali a výrazne ovplyvňovali okrem už uvádzanej oblasti, legislatívy a
financovania praktickú HÚL, možno uviesť tieto skutočnosti:
-

Oblasť územnej jednotky pre vyhotovenie LHP
zmena jednotky, pre ktorú sa vypracúva LHP z lesného hospodárskeho celku (LHC) na
lesný užívateľský celok (LUC),
zvýšený rozsah prác z dôvodu výstupov za LUC asi osem až desať násobne,
pretrvávajúce nedostatky vo vyhlasovaní LUC a absencia dokladov pre ich určené z
časového aj vecného hľadiska,
nesúlad písomného stavu vyjadreného katastrom nehnuteľnosti (KN) a skutočným
užívaním lesných pozemkov
problematika LUC zložených z viacerých drobných užívateľov a s tým súvisiace výpisy z
LHP,

Oblasť základnej jednotky priestorového rozdelenia lesa (JPRL)
problematika delenia JPRL podľa užívania na tzv. užívateľské čiastkové plochy so snahou
vylúčiť spoločné užívanie jednej JPRL viacerými užívateľmi,
- ťažko realizovateľné požiadavky na vlastnícke delenie (drobenie) JPRL vo vzťahu
k účelnosti a vhodnosti takéhoto delenia, najmä u drobnovlastníkov vo vzťahu k
financovaniu,
- problematika JPRL s ideálnymi podielmi vo vzťahu k odovzdávaným majetkom (delené
porasty) a pod.
-

-

-

Oblasť prípravy podkladov a spolupráce pri vyhotovení LHP
nedostatočné, neaktuálne alebo chýbajúce písomné a mapové podklady (KN) nesúlad so
skutočnosťou,
nezrovnalosti vo výmerách a v druhoch pozemkov (biele, čierne plochy),
pretrvávajúce nedostatky zo strany vlastníkov a užívateľov lesov v ďalších podkladov ako
sú lesná hospodárska evidencia, evidencia lesných pozemkov a stavieb, register vlastníkov
a užívateľov, dohody o vydaní majetku, nájomné zmluvy, geometrické plány, rozhodnutia
orgánov ŠS a pod.,
nesúlad medzi pozemkovo-knižným a katastrálnym stavom vo vzťahu k zápisom
vlastníckych práv k pozemkom,
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-

Oblasť vlastného vyhotovenia LHP, obsahu a výstupov LHP
problematika genofondu a uznávania porastov pre zber semena,
problematika kategorizácie lesov, najmä časové a vecné nedostatky zainteresovaných
subjektov pri vyhlasovaní lesov osobitného určenia,
problematika zisťovania zásob vo vzťahu k finančným prostriedkom na túto činnosť,
kvalita a aktuálnosť leteckých snímok ako dôležitého racionalizačného faktora pri tvorbe
LHP a TŠMD,
problematika riešenia záujmov ochrany prírody a krajiny pri vyhotovení LHP,
problematika riešenia ekonomických parametrov a údajov LHP pre vlastníka.

Aj napriek naznačeným okruhom problémov a rôznosti názorov na ich riešenie je súčasný
systém HÚL funkčný a zabezpečuje rozhodujúce úlohy v súlade so strategickými cieľmi a
princípmi v lesníctve..
Organizácia má vypracovaný súbor racionalizačných opatrení. Okrem iného jeho zámerom je
aj podrobnejšie sprehľadnenie väzieb medzi finančným čerpaním nákladov a vecným
plnením úloh.
Vplyv okolia v legislatívnej oblasti tvorby nového lesného zákona, vzťahy producentov
a spracovateľov dreva, ochrancov prírody a ďalších subjektov na pôsobnosť organizácie
v ďalších rokoch bude nesporný a vyžiada si pružnú reakciu na oprávnené požiadavky
v súlade so strategickými cieľmi a koncepciou lesného hospodárstva na Slovensku.
Nesporný vplyv na organizáciu mal v uplynulom roku nedostatok finančných prostriedkov zo
štátnych zdrojov, pokračujúci transformačný proces v štátnych lesoch, nízka finančná podpora
lesníctva v štátnom aj neštátnom sektore, napäté vzťahy medzi producentami a spracovateľmi
dreva a nevyvážený stav medzi produkčnými a verejnoprospešnými funkciami s nárokmi
vlastníkov na uplatňovanie ujmy.
9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV
Rozhodujúcim užívateľom vypracovaných výstupných postupov, metodík a usmernení
vrátane vývoja HÚL ako aj metodického a odborného riadenia HÚL, sú prostredníctvom
LHP, všetky subjekty obhospodarujúce les.
Odberateľmi a užívateľmi komplexných diel LHP vrátane tematických máp sú užívatelia
lesov. Jedná sa o fyzické i právnické osoby, ktoré obhospodarujú lesný majetok a pre túto
činnosť tieto diela nevyhnutne potrebujú, ako zákonnú podmienku užívania lesov. Podiel
užívateľov lesov pre ktorých boli v roku 2003 dokončené LHP je nasledovný: Štátne
organizácie 63,4 %, spoločenstvá 20,7 %, mestá a obce 8,7 %, fyzické osoby 5,8 %, cirkvi 1,2
%,družstvá 0,2 %.
Predpokladaný podiel užívateľov lesov pre ktorých boli v roku 2004 rozpracované LHP je
nasledovný: Štátne organizácie 58,2 %, spoločenstvá 24,0 %, mestá a obce 9,8 %, fyzické
osoby 7,2 %, cirkvi 0,1 %, družstvá 0,7 %.
Prehľad užívateľských skupín pre ktoré boli v roku 2003 dokončené a rozpracované LHP je
v grafickej prílohe č. 2/14.
Hlavné skupiny užívateľov informačných výstupov sú uvedené v tabuľkovej prílohe
č. 3/15.
Prínos organizácie pre občanov a štátnu správu
Lesoprojekt svojou odbornou činnosťou, správou informačnej banky LH (IB LH), tvorbou
TŠMD, aktívne prispieva k všeobecnej informovanosti širokej verejnosti, inštitúcií a
orgánov štátnej správy. Napĺňanie hlavných strategických cieľov v lesnom hospodárstve, ku
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ktorým patria najmä zachovanie, ochrana a plánovité zveľaďovanie lesov pri zohľadňovaní
princípov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, realizuje prostredníctvom štátom
garantovanej hospodárskej úpravy lesov a jej hlavného produktu – lesného hospodárskeho
plánu (LHP).
Základné aj agregované informácie, ktoré sú obsiahnuté v IB LH a sú produktom procesu
tvorby LHP sú k dispozícii všetkým užívateľom, ktorí sú svojou činnosťou zainteresovaní na
LPF a to v analógovej aj digitálnej forme. Informácie sú v rámci zákonných ustanovení
poskytované záujemcom z rôznych inštitúcii:
- SL MP SR,
- orgány špecializovanej štátnej správy (KLÚ, OLÚ, KÚŽP)
- orgány štátnej správy (KÚ, OÚ, VÚC)
- organizácie štátnych lesov (LSR,š.p., TANAP, LPM ULIČ)
- výskumné inštitúcie (LVÚ Zvolen, ÚEL SAV Zvolen)
- školy (univerzity a ich fakulty, stredné a učňovské odborné školy)
- Štatistický úrad SR
- inštitúcie ostatných odvetví NH ( MŽP – ŠOP SR, SIŽP, SAŽP; MH, MO)
- sektor súkromných vlastníkov lesov a ich združenia
- Slovenský vodohospodársky podnik š. p. Banská Štiavnica
- Projekčné kancelárie pre tvorbu projektov pozemkových úprav
- medzinárodné inštitúcie FAO, EFI, FINPRO, EFICS
Rozhodujúcim užívateľom kompletných náležitostí LHP vyhotovených v súlade so
schválenými legislatívnymi normami, metodikami a usmerneniami, sú všetky subjekty (štátne
aj neštátne) obhospodarujúce les.
Významnou oblasťou, v ktorej má Lesoprojekt so svojou informačnou základňou
významné zastúpenie je účasť na tvorbe projektov informačných systémov (IGIS, ISTP, IS ŠS
LH, IS ŠL). Významná previazanosť je s organizáciami úradu geodézie, kartografie a katastra
pri získavaní číselných a grafických údajov z KN pre tvorbu TŠMD s recipročným
poskytovaním informácií v dohodnutej forme a obsahu.
V rámci odbornej činnosti Lesoprojekt Zvolen spracováva odborné analýzy, posudky,
tematicky spracované textové, číselné a mapové elaboráty pre fyzické a právnické osoby.
Znalecké posudky (oceňovanie lesných pozemkov, stanovenie ujmy na bežnom hospodárení).
Produktom informačnej banky sú štúdie vypracované podľa požiadaviek domácich
a zahraničných
firiem a spoločností: LSR,š.p., B.Bystrica, BUKÓZA Vranov.....,
SMREČINA.... B. Bystrica, SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Bučina ddd s.r.o., Sveedwood,
Kappa Štúrovo a. s. a iné.
Jedným z prínosov organizácie pre orgány verejnej správy je aj činnosť v oblasti
objektívneho stanovenia základu dane z lesných pozemkov pri uplatnení zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Publikačná činnosť Lesoprojektu je zameraná na prezentáciu komplexných informácií
o lesoch SR. Prostredníctvom vlastnej webovej stránky, zatiaľ v slovenskej a anglickej
mutácii, sa organizácia snaží prezentovať výsledky svojich prác nielen odbornej, ale aj laickej
verejnosti. Okrem materiálov určených pre odbornú verejnosť (napr. pracovné postupy HUL,
číselníky používané v HÚL a lesníctve všeobecne, značkový kľúč lesníckych máp, informácie
o certifikácii lesov, LTIS, databanka lesov Slovenska, a pod.) obsahuje stránka aj špeciálne
sekcie pre verejnosť, ktorých hlavným cieľom je informovať nielen o medzinárodných
iniciatívach týkajúcich sa lesov ako sú napr. Natura 2000, Ministerské konferencie o ochrane
lesov v Európe (materiály zo všetkých konferencií sú na stránke prístupné vo formáte pdf;
dokumenty z poslednej konferencie vo Viedni sú dostupné aj v slovenskom preklade v html
formáte) a pod., ale aj primeranou formou priblížiť verejnosti dianie v lese s dôrazom na jeho
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multifunkčné využívanie a poslanie. Sekcia "O lesoch pre verejnosť" obsahuje okrem iného aj
ilustrovaný atlas drevín (po kompletizácii môže táto online príručka na určovanie drevín
slúžiť študentom rôznych škôl, učiteľom a všetkým ostatným záujemcom o tieto oblasti) a
časť venovanú lesníckym zaujímavostiam zo zahraničia. Vzhľadom na obmedzené množstvo
informácií dostupných v slovenských médiách je snaha túto sekciu postupne čo najviac
rozšíriť o aktuálne témy ako napr. verejnoprospešné funkcie lesov, problematika GM drevín,
inváznych drevín, a pod. V blízkej budúcnosti v závislosti od finančných možností inštitúcie
plánujeme pripraviť sekciu poradenstvo pre súkromných vlastníkov lesov, populárnu verziu
základných zásad HÚL a pestovania lesov, slovník objasňujúci základné termíny používané v
HÚL ("slovník na čítanie") a materiál o stanovištných pomeroch lesov Slovenska. V anglickej
vetve webovej stránky je snaha sprístupniť informácie o lesoch Slovenska a spôsobe
vyhotovovania plánov so zameraním na slovenské špecifiká.
V júni 2003 Lesoprojekt vydal preklad dokumentov 4. ministerskej konferencie o
ochrane lesov v Európe (máj 2003, Viedeň). Boli sme druhou krajinou Európy, ktorá
záverečné materiály z tejto konferencie aj so stručnými komentármi sprístupnila verejnosti v
rodnom jazyku. Okrem toho boli publikované aj stručné materiály o Lesoprojekte v
slovenskej a anglickej verzii. Pracovníci organizácie pravidelne prispievajú aj do časopisu
LES (v súčasnosti vychádza v edičnom stredisku Lesoprojektu) a vydávajú interný časopis
Spravodajca Lesoprojektu, ktorý je v obmedzenej miere prístupný aj na Internete a
distribuovaný niektorým vybraným organizáciám rezortu. V blízkej budúcnosti organizácia
plánuje pripraviť a vydať sadu krátkych informačných materiálov o verejnoprospešných
funkciách lesov a ďalších aktuálnych témach (mŕtve drevo, posudzovanie drevinového
zloženia, sociálne a kultúrne hodnoty lesa, a pod.). V roku 2005 by mal byť dokončený aj
celoslovenský elaborát prieskumu ekológie lesa s pracovným názvom " "Lesy Slovenska:
Verejnoprospešné funkcie a ekologické pomery." Slovenský elaborát by mal byť vzorom pre
elaboráty za jednotlivé lesné oblasti, ktoré by mali byť postupne vydávané v ďalších rokoch.
Lesoprojekt v rámci svojho profilového zamerania poskytuje odborné konzultácie
študentom a doktorantom z TU Zvolen, UMB Banská Bystrica a iných vysokých škôl.
Organizácia tiež poskytuje online konzultácie zahraničným subjektom, študentom a
jednotlivcom zaujímajúcim sa o slovenské lesníctvo a je schopná poskytnúť komplexný
odborný jazykový servis v anglickom jazyku pre všetkých záujemcov o dané služby
(jazykové konzultácie, prekladateľské a tlmočnícke služby, pomoc pri vypracovávaní
projektov v oblasti lesníctva, a pod.)
Organizácia sa pravidelne aktívne zúčastňuje a prezentuje svoju činnosť na
podujatiach s tematikou lesa organizovaných pre širokú verejnosť (napr. Deň stromu).
Bližšie informácie o činnosti organizácie a jej výstupoch pre odborné inštitúcie
a odbornú a laickú verejnosť sú v priebehu roka k dispozícii na internetovej stránke
www.lesoprojekt.sk

Vo Zvolene dňa 22. 02. 2005

Ing. Ján Bavlšík
riaditeľ Lesoprojektu
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