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Výročná správa Lesoprojektu 2005

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.
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR číslo 5872/2005-250 z 3.11.2005 bola
s účinnosťou 31.12.2005 zrušená Lesoprojektu Zvolen samostatná právna subjektivita
a zároveň ministerstvo zriadilo k 1.1.2006 príspevkovú organizáciu „Národné lesnícke
centrum (NLC), ul. T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen“. Táto organizácia sa uvedeným
rozhodnutím stala právnym nástupcom do NLC splynutých organizácií Lesníckeho
výskumného ústavu Zvolen, Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného
a vodného hospodárstva Zvolen a Lesoprojektu Zvolen.
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 bol
Lesoprojekt Zvolen príspevkovou organizáciou, ktorá mala vymedzené v predmete činnosti
základné verejno-prospešné činnosti.
Činnosť organizácie sa premietala do týchto konkrétnych úloh:
1. Odborne, metodicky zabezpečovala hospodársku úpravu lesov 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
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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 koordinovala činnosť
fyzických a právnických osôb vyhotovujúcich LHP na území Slovenska a dohliadala nad
odbornou úrovňou prác HÚL.
3. Hodnotila stav a vývoj lesov Slovenska a plnenie ich funkcií.
4. Gestorovala a prevádzkovala 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.
5. Zabezpečovala fotogrametrické, geodetické, kartografické, tlačiarenské práce,
správcovstvo, vydávanie a archiváciu tematického štátneho mapového diela (TŠMD)
s obsahom lesného hospodárstva.
6. Vykonávala odborné expertízy, posudky a ostatné práce súvisiace s HÚL.
7. Vypracovávala štúdie a projekty na zabezpečenie všetkých funkcií lesa vo väzbe na
životné prostredie.
8. Vyhotovovala 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
vykonávala oceňovanie lesov.
10. Vykonávala Lesnícky trhový informačný systém (LTIS).
11. Riešila vývojové úlohy zásadného významu pre rozvoj lesníctva, hospodárskej úpravy
lesov (HÚL) a štátnej správy, spolupracovala s vedecko-výskumnými inštitúciami na
riešení a overovaní výskumných úloh z oblasti HÚL a zabezpečovala ich uplatňovanie v
praxi, rozvíjala v tejto oblasti vzájomnú spoluprácu s vedecko-výskumnými pracoviskami,
vysokými školami a organizáciami doma i v zahraničí.
12. Zabezpečovala inštruktáž v oblasti vyhotovovania a realizácie LHP, ako aj evidencie
lesohospodárskych činností vykonaných na lesnom fonde.
13. Zostavovala a overovala pracovné postupy HÚL vrátane špeciálnych prieskumov.
14. Zabezpečovala úlohy Národného certifikačného centra podľa štatútu a organizačného
poriadku.
15. Vykonávala edičnú činnosť.
Lesoprojekt ako štátna príspevková organizácia bola súčasťou ústredného orgánu štátnej
správy lesného hospodárstva Sekcie lesníckej Ministerstva pôdohospodárstva SR, ktoré bolo
jej zriaďovateľom. V strednodobom výhľade považujeme za nevyhnutné aj v rámci NLC
zabezpečovať kontinuitu:
- realizácie hlavných strategických cieľov slovenského lesníctva – zachovanie, ochranu a
zveľaďovanie lesov pri plnení princípov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
prostredníctvom štátom garantovanej hospodárskej úpravy lesov (HÚL),
- úloh lesníckej politiky napĺňaním zámerov vlastníkov lesov pri obhospodarovaní svojho
majetku prostredníctvom lesného hospodárskeho plánu (LHP) ako výsledného diela HÚL
v súlade so záujmami spoločnosti formulovanými v zákonoch,
- 250 ročnej tradície obhospodarovania lesov podľa LHP, vrátane podpory štátneho dozoru
nad lesmi a podpory štátnej správy lesného hospodárstva (ŠS LH). Tieto úlohy napĺňať
v súlade so zámermi územného rozvoja a využitia slovenskej krajiny, ktorej lesy zaberajú
41 % územia a sú dôležitou zložkou životného prostredia.
Priority strednodobej koncepcie lesného hospodárstva sú zamerané na:
3
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-

usporiadanie vlastníctva a užívania lesov,
zabezpečenie obhospodarovania lesov podľa zásad
obhospodarovania,
zvýšenie ekonomickej efektívnosti lesného hospodárstva.

trvalo

udržateľného

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
tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva.
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 a 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 bolo zamerané na realizáciu činností v troch relatívne
samostatných, ale vzájomne úzko prepojených oblastiach:
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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
funkcií lesa pri zachovaní súladu celospoločenských záujmov a záujmov vlastníkov lesa.
Uvedené činnosti sa premietajú do základného výstupu organizácie, ktorým je lesný
hospodársky plán (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 rozvoja 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 trvalo udržateľného obhospodarovania
lesov, 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 nielen ako podmienku pre
hospodárne zabezpečenie dopravy dreva, ale najmä protipožiarnej ochrany a prípadnej
záchrany ľudských životov, s metódami inventarizácie a monitoringu zdravotného stavu
lesov
B) Oblasť lesníckeho mapovania a správy tematického štátneho mapového diela s obsahom
lesného hospodárstva ( 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 viacerých
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)
5
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•
•

diferencovaný prístup pri nákupe LMS s možnosťou finančnej spoluúčasti
obhospodarovateľa lesa,
operatívne zabezpečovanie a vyhodnocovanie LMS alebo kozmických snímok
prostriedkami diaľkového prieskumu zeme (DPZ) v prípade mimoriadnych udalostí
(prírodné katastrofy) v lesoch Slovenska

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 a lesníckej informačnej banky 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 LH,
• 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
trvalo
udržateľného
obhospodarovania lesov v súlade s rezolúciami Ministerských konferencií o ochrane
lesov v Európe.
• informačnú podporu v procese certifikácie lesov Slovenska.
V strednodobej perspektíve budú organizačné jednotky NLC 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 trvalo
udržateľného obhospodarovania lesov 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.

6
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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. Na vyhotovení lesných hospodárskych plánov ( LHP) sa
v roku 2005 podieľalo 6 subjektov. Najvýznamnejším bol Lesoprojekt Zvolen organizácia
s 80 % podielom tvorby LHP .
Trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch je predovšetkým štátnym záujmom, ktorý sa
presadzuje aj prostredníctvom kvalitných LHP, pri zodpovednosti za 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
rokoch 2004-2006 sú v grafickej prílohe č. 1/4.
V súlade so zámermi „koncepcií a programov" sa budú prostredníctvom HÚL aj
v ďalších rokoch riešiť tieto rozhodujúce okruhy 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 informačného systému 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",
− 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,
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− 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
Organizačné jednotky NLC v strednodobom horizonte budú 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 , s ambíciami uplatnenia sa v celoeurópskom priestore, pri zachovaní vlastných
osvedčených národných špecifík. Rozhodujúce priority do budúcnosti sú bližšie uvedené v
prílohe č. 3/21.
3. ZMLUVNÉ VZŤAHY ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A ICH
PLNENIE
Ministerstvo pôdohospodárstva SR (MP SR) zaslalo Lesoprojektu listom č. 362/2005330 zo dňa 14. 01. 2005 rozpis záväzných ukazovateľov bežných výdavkov zo štátneho
rozpočtu na rok 2005 v celkovej sume 98 176 tis. Sk, ktoré boli určené pre vymedzený okruh
úloh a činností uvádzaných v kontrakte. Vo vyššie uvedenom dokumente boli určené aj
ďalšie záväzné limity ako účelové prostriedky na:
- práce súvisiace s kalamitou v novembri 2004 vo výške 20 000 tis. Sk,
- systém zabezpečenia kvality analýz – AQA vo výške 200 tis. Sk.
V roku 2005 boli zabezpečované úlohy podľa kontraktu uzatvoreného medzi MP SR
a Lesoprojektom Zvolen. Kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím
a organizačným aktom vymedzujúcim vzťahy (organizačné, obsahové, finančné) medzi
ústredným orgánom štátnej správy a podriadenou organizáciou v oblasti lesného
hospodárstva, ktorú riadi Sekcia lesnícka MP SR.
Kontrakt bol uzatvorený na obdobie od 01. 01. 2005 do 31. 12. 2005. Objem finančných
prostriedkov určených na úlohy zhotoviteľa boli stanovené vo výške 98 176 tis. Sk zo
štátneho rozpočtu (ŠR). Predmetom kontraktu je vyriešiť a realizovať úlohy z týchto
rozhodujúcich oblastí:
1 – Vyhotovenie LHP – hodnota prác financovaná zo ŠR vo výške 62 376 tis. Sk.
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2 – Komplexné zisťovanie stavu lesa - hodnota prác financovaná zo ŠR vo výške
6 400 tis. Sk.
3 – Metodické riadenie HÚL a úlohy pre ŠSLH - hodnota prác financovaná zo ŠR vo výške
6 400 tis. Sk.
4 – Správa tematického štátneho mapového diela (TŠMD) – hodnota prác financovaná zo ŠR
vo výške 9 200 tis. Sk.
5 – Informatika a certifikácia – hodnota prác financovaná zo ŠR vo výške 8 800 tis. Sk.
6 – Projekty a úlohy zisťovania a hodnotenia stavu a vývoja lesa – hodnota prác financovaná
zo ŠR vo výške 5 000 tis. Sk.
V kontrakte boli určené finančné prostriedky zo ŠR na práce súvisiace s kalamitou
z novembra 2004 v celkovej výške 20 000 tis. Sk.
Kontrakt bol doplnený Dodatkom č. 1, ktorý bol uzatvorený medzi MP SR
a Lesoprojektom Zvolen. Jeho predmetom je riešenie a financovanie novej úlohy: Príprava,
spracovanie a poskytnutie grafických a databázových údajov za homogénne jednotky
priestorového rozdelenia lesa pre celé územie SR pre potreby IGIS RP. Uvedeným dodatkom
bol pôvodný Kontrakt navýšený o 500 tis. Sk, teda celkové financovanie na základe
Kontraktu je 98 676 tis. Sk.
Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 18/2005, Ministerstvo
pôdohospodárstva SR povolilo prekročenie limitu výdavkov v programe 07N Rozvoj vidieka
o 1457 tis. Sk, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf pre zamestnancov pri
výkone prác vo verejnom záujme. Súčasne sa týmto rozpočtovým opatrením zabezpečujú
prostriedky na poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní.
Na dofinancovanie programov z roku 2004 boli určené finančné prostriedky vo výške
13 300 tis. Sk na vyhotovenie lesných hospodárskych plánov v oblastiach postihnutých
kalamitou. Uvedené prostriedky boli poukázané Lesoprojektu v priebehu roka 2005 v troch
splátkach a podliehajú finančnému zúčtovaniu zo ŠR.
Medzi MP SR a Lesoprojektom Zvolen bola podpísaná Zmluva o dielo č. 1130/2005710 na zabezpečenie úloh realizácie štátnych štatistických zisťovaní organizovaných
a vykonávaných MP SR pre rok 2005. Termín plnenia bol stanovený na obdobie od 01. 01.
2005 do 01. 12. 2005. Objem finančných prostriedkov určených na zabezpečenie stanovených
úloh zo ŠR bol vo výške 1 270 tis. Sk.
Lesoprojekt s podnikom Lesy SR, š. p. Banská Bystrica uzatvoril zmluvu v roku 2004,
ktorej predmetom bolo vypracovanie a dodanie lesných hospodárskych plánov. V roku 2004
sa spracovala I. a II. etapa na základe výmery, špecifikácie a obtiažnosti prác podľa
odštepných závodov. V roku 2005 sa spracúva III. a IV. etapa vyhotovenia LHP v celkovej
finančnej výške 9 550 tis. Sk bez DPH.
Vyhodnotenie kontraktu medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a Lesoprojektom Zvolen
uzatvoreného na rok 2005
Úlohy stanovené v
kontrakte
Dokončenie LHP
Príprava LHP
Aktualizácia LHP
Komplexné zisťovanie
stavu lesa

Počet
zamestnancov
91
9

Priame
mzdy

19 782
2 418
3 775

Ostatné
priame
náklady
2 575
21 652
1 704
2 650

25
9

Nepriame
náklady

16 550
2 022
3 159

Úplné
vlastné
náklady
2 575
57 984
6 144
9 584

Financovanie z
kontraktu
2 500
54 176
5 700
6 400

Financovanie
z iných
zdrojov
75
3 808
444
3 184
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Metodické riadenie HÚL
Správa TŠMD
Informatika a certifikácia
Projekty a úlohy
zisťovania a hodnotenia
stavu lesa
Spolu

12
22
19
9

3 275
4 671
4 671
1 658

1 437
7 931
2 970
2 368

2 740
3 912
3 910
1 387

7 452
16 514
11 551
5 413

6 400
9 200
9 300
5 000

1 052
7 314
2 251
413

187

40 250

43 287

33 680

117 217

98 676

18 541

Odpočet plnenia úloh je vykonávaný transparentne z automatizovane vedených denníkov
všetkými zamestnancami podľa číselníka úloh Lesoprojektu na rok 2005 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 2005 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 189 523 ha, z toho neštátna taxácia 22 016 ha a rozpracovanie LHP na
výmere 175 781 ha, z toho neštátna taxácia 30 464 ha . Dokončenie špeciálnych prieskumov
na výmere 137 704 ha a ich rozpracovanie na výmere 173 159 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.
●V oblasti lesníckeho mapovania organizácia vykonávala tematické mapovanie na LPF
univerzálnou fotogrametrickou a digitálnou metódou, terestrickým zhustením bodového poľa
metódou GPS a diaľkomermi, fotogrametrickým zhustením bodového poľa a vyhodnotením
situácie z leteckých meračských snímok.
V roku 2005 boli vykonané geodetické a fotogrametrické prace pri novom mapovaní na
výmere LPF 97,0 tis. ha (55 %), pri reambulácii ( aktualizácii ) na výmere 78,2 tis. ha (45
%). Celkovo bola zmapovaná výmera 175,2 tis. ha LPF.
Univerzálnou fotogrametrickou digitálnou metódou bolo zmapovaných 100 % mapovanej
výmery. Zameraných bolo 586 vlicovacích bodov, z toho metódou GPS 518 vlicovacích
bodov.
Produktom lesníckeho mapovania je lesnícka digitálna mapa 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:
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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
2 401
1 845
232
874
1 555

metodicko – koordinačná činnosť TŠMD LH - organizácia tvorby a správy TŠMD,
usmerňovanie metodická a technologická podpora vyhotovovateľov LHP v regiónoch pri
tvorbe lesníckych máp, vypracovanie štandardu LDM.
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 bola 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
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 2005 sú uvedené v úplných
vlastných nákladoch (ÚVN):
Údaje vo všetkých tabuľkách, dotýkajúce sa financií sú uvedené v tis. Sk
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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) Komplexné zisťovanie stavu lesa vrátane NIML
C) Lesnícky informačný systém a certifikácia
D) Zákazková činnosť
Spolu:

SD
SD
SD
SD
SD

ÚVN
% podiel
77 716
52,06
64 128
42,96
13 588
9,10
38 963
26,10
7 452
4,99

SD

16 514

11,06

SD
SD
K

14 997
11 551
21 054
149 284

10,05
7,74
14,10
100,00

V zákazkovej činnosti je vykázané dokončenie LHP v rozsahu 12 580 tis. Sk ako ekonomická
podnikateľská činnosť vykonávaná na základe zmluvných vzťahov, čo z celkového objemu
ÚVN tvorí 8,43%.
Podrobný rozpis tržieb, plánovaných nákladov, skutočných nákladov, priamych
nákladov a nepriamych nákladov podľa jednotlivých činností:
Celkové úplné vlastné náklady dosiahli 149 284 tis. Sk. Finančné zabezpečenie transferom
bežných výdavkov bolo v rozsahu 100 133 tis. Sk a iné zdroje dosiahli výšku 49 151 tis. Sk v
tomto zložení:
- tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 29 701 tis. Sk
z toho: tržby z prenájmu
2 080 tis. Sk
- ostatné výnosy
17 735 tis. Sk
- použitie prostriedkov fondov
3 774 tis. Sk
- tržby z predaja DNHIM
1 715 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.
A) Vyhotovovanie LHP
Ročný plán Skutočnosť Skutočnosť
ÚVN
2005
2004
69 700

Zamestnanci
125

77 716

87 332

Priame mzdy

% plnenia
plánu
111,5

Ost. priam. nakl.

27 106

27934

Nepriam. nákl.
22 676

ÚVN
77 716

Výkon vyhotovenie LHP tvoria úlohy príprava a rozpracovanie LHP a dokončenie
LHP. Na financovanie výkonu roku 2005 boli použité finančné prostriedky zo štátneho
rozpočtu na základe kontraktu, na aktualizáciu LHP a zo zdrojov na dokončenie LHP na
výkonoch 22 a 42 a z ostatných zdrojov. Konkrétny spôsob financovania je uvedený pri
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jednotlivých úlohách uvedeného výkonu. Prostriedky čerpané na vyhotovenie LHP spolu
s dokončením LHP na výkone 42 bolo vo výške 90 296 tis. Sk, čo v porovnaní s rokom 2004
tvorí nárast 3,4 %.
a) Príprava a rozpracovanie LHP
Ročný plán Skutočnosť Skutočnosť
ÚVN
2005
2004
60 200

64 128

Zamestnanci
100

64 941

Priame mzdy

% plnenia
plánu
106,5

Ost. priam. nakl.

22 200

23 356

Nepriam. nákl.
18 572

ÚVN
64 128

Úloha – príprava a rozpracovanie LHP je financovaná zo štátneho rozpočtu v zmysle
kontraktu v celkovej výške 54 176 tis. Sk, na aktualizáciu LHP 5 700 tis. Sk a z iných
zdrojov. Celková plánovaná výška bola 60 200 tis. Sk. Súčasťou uvedenej úlohy bola
príprava a rozpracovanie LHP neštátnymi subjektami na výmere najmenej 30 tis. ha,
nadväzne na stanovisko SL MP SR č. 1186/2005-710 z 9. 2. 2005.
V kontrakte bolo zahrnuté aj financovanie úlohy aktualizácia LHP z dôvodu dopadu
kalamity v celkovej výške 5 700 tis. Sk, čerpanie k 31. 12. 2005 dosiahlo 6 144 tis. Sk, čo je
107,8 %. K 31. 12. 2005 náklady súvisiace s plnením úlohy príprava a rozpracovanie LHP sú
nižšie v porovnaní k sledovanému obdobiu v roku 2004, indexová hodnota bola 0,98.
Finančné prostriedky určené na vyhotovenie LHP neštátnou taxáciou boli čerpané na
základe organizovania verejného obstarávania metódami verejnej súťaže podprahovým
obstarávaním s vyššou a nižšou cenou a cenovými ponukami na celkovej výmere nad 30 tis.
ha LPF v zmysle kontraktu vo výške cca 9 052 tis. Sk.
b) Dokončenie lesných hospodárskych plánov
Ročný plán Skutočnosť Skutočnosť % plnenia
ÚVN
2005
2004
plánu
9 500

13 588

Zamestnanci
25

22 391

Priame mzdy

143,0

Ost. priam. nakl.

4 906

4 578

Nepriam. nákl.
4 104

ÚVN
13 588

Úloha – dokončenie LHP bola v roku 2005 financovaná zo ŠR a z iných zdrojov.
Súčasťou uvedenej úlohy bol nákup dodávky údajov z dokončievaných LHP
v predchádzajúcom roku od neštátnych subjektov pre databázu informačného systému LH.
Financovanie uvedenej dodávky údajov bolo plánované zo ŠR vo výške 2 500 tis. Sk, k 31.
12. 2005 tento nákup bol uskutočnený vo výške 2 575 tis. Sk. Z programov z roku 2004 vo
výške 13,3 mil. Sk na vyhotovenie LHP v oblastiach postihnutých kalamitou v rámci úlohy
dokončenie LHP bolo použitých 8 841 tis. Sk a ostatné prostriedky boli dočerpané na
úlohách metodické riadenie HÚL, informatika, komplexné zisťovanie stavu lesa a TŠMD.
Celkom skutočné čerpanie na dokončenie LHP na úlohe č. 22 bolo 13 588 tis. Sk a na
zákazkovej činnosti 12 580 tis. Sk, čo je spolu 26 126 tis. Sk. Oproti predchádzajúcemu roku
bol dosiahnutý nárast, o čom svedčí index porovnania 1,17 %, z čoho 2 575 mil. Sk bola
financovaná neštátna taxácia a 23 551 tis. Sk Lesoprojekt Zvolen.
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B) Koordinácia a metodické usmerňovanie HÚL
Ročný plán Skutočnosť Skutočnosť % plnenia
ÚVN
2005
2004
plánu
35 100

38 963

Zamestnanci
59

26 955

Priame mzdy

111,0

Ost. priam. nakl.

13 379

Nepriam. nákl.

14 386

ÚVN

11 198

38 963

Výkon koordinácia a metodické usmerňovanie HÚL tvoria úlohy metodické, odborné
riadenie HÚL, vývoj HÚL a ostatné činnosti pre ŠSLH, správa TŠMD a nákup LMS
a komplexné zisťovanie stavu lesa. Na financovanie výkonu boli použité prostriedky zo ŠR
v zmysle kontraktu z roku 2005 spolu s prostriedkami rozpočtu roku 2004 a z ostatných
zdrojov. Prostriedky zo štátneho rozpočtu tvoria celkovú sumu 27 000 tis. Sk, čerpanie za
uplynulé obdobie je 38 963 tis. Sk. Prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na kalamitu boli
čerpané za uplynulé obdobie vo výške 21 082 tis. Sk. Konkrétny spôsob financovania je
uvedený pri jednotlivých úlohách uvedeného výkonu.
a) Metodické a odborné riadenie HÚL, vývoj HÚL a ostatné činnosti pre ŠSLH
Ročný plán Skutočnosť Skutočnosť % plnenia
ÚVN
2005
2004
plánu
7 500

7 452

Zamestnanci
12

6 332

Priame mzdy

99,4

Ost. priam. nakl.

3 275

Nepriam. nákl.

1 437

ÚVN

2 740

7 452

.
Na základe kontraktu bola určená špecifikácia jednotlivých úloh výkonu metodické,
odborné riadenie HÚL a ostatné činnosti pre ŠSLH, na plnenie ktorých boli určené
prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 6 400 tis. Sk a prostriedky prechádzajúce z roku
2004. Na plnenie uvedených úloh bolo za uplynulé obdobie v roku 2005 vynaložených 7 452
tis. Sk, čo predstavuje oproti sledovanému obdobiu v roku 2004 vyššie náklady, indexová
hodnota 1,18.
Z programov z roku 2004 boli pre Lesoprojekt presunuté finančné prostriedky na
financovanie vyhotovenia LHP v oblastiach postihnutých kalamitou a účelové prostriedky na
vyhotovenie LHP na územiach postihnutých kalamitou.
b) Správa štátneho tematického lesníckeho mapového diela
Ročný plán Skutočnosť Skutočnosť % plnenia
ÚVN
2005
2004
plánu
14 600

16 514

Zamestnanci
22

12 407

Priame mzdy

113,1

Ost. priam. nakl.

4 671

7 931

Nepriam. nákl.
3 912

ÚVN
16 514

Financovanie úlohy správa tematického štátneho mapového diela
a nákup
leteckých meračských snímok bolo uskutočnené v objeme 9 200 tis. Sk zo ŠR v zmysle
kontraktu s MP SR, z prostriedkov prechádzajúcich z roku 2004 a z ostatných zdrojov. Na
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plnenie úloh uvedeného výkonu boli k 31. 12. 2005 vynaložené náklady vo výške 16 514 tis.
Sk. Pri porovnávaní údajov za to isté obdobie v roku 2004 tvorí indexová hodnota 1,33.
Z programov z roku 2004 boli pre Lesoprojekt presunuté finančné prostriedky na
financovanie vyhotovenia LHP v oblastiach postihnutých kalamitou a účelové prostriedky na
vyhotovenie LHP na územiach postihnutých kalamitou.

c) Komplexné zisťovanie stavu lesa (KZSL)
Ročný plán Skutočnosť Skutočnosť
ÚVN
2005
2004
13 000

14 997

Zamestnanci
25

8 216

Priame mzdy

% plnenia
plánu
115,4

Ost. priam. nakl.

5 433

5 018

Nepriam. nákl.
4 546

ÚVN
14 997

Úloha komplexné zisťovanie stavu lesa bola v roku 2005 financovaná zo ŠR v zmysle
kontraktu a z iných zdrojov. Prostriedky zo ŠR tvoria celkovú výšku 6 400 tis. Sk, projekty
zisťovania stavu a vývoja lesa boli rozpočtované vo výške 5 000 tis. Sk. Za obdobie 1. - 12.
2005 boli pri plnení úlohy vynaložené finančné prostriedky vo výške 14 997 tis. Sk.
K úlohám zahrnutých pod komplexné zisťovanie stavu lesa patria aj projekty a úlohy
zisťovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov, ktoré sú v zmysle kontraktu súčasťou
financovania zo ŠR vo výške 5 000 tis. Sk. Za rok 2005 na danú činnosť boli vynaložené
finančné prostriedky vo výške 5 413 tis. Sk určené na národnú inventarizáciu a monitoring
lesa (NIML).
Z programov z roku 2004 boli pre Lesoprojekt presunuté finančné prostriedky na
financovanie vyhotovenia LHP v oblastiach postihnutých kalamitou a účelové prostriedky na
vyhotovenie LHP na územiach postihnutých kalamitou.
C) Lesnícky informačný systém a certifikácia
Ročný plán Skutočnosť Skutočnosť % plnenia
ÚVN
2005
2004
plánu
10 000

11 551

Zamestnanci
21

9 997

Priame mzdy

115,5

Ost. priam. nakl.

4 671

2 970

Nepriam. nákl.
3 910

ÚVN
11 551

Súčasťou výkonu lesnícky informačný systém boli nasledovné úlohy: lesnícky
informačný systém, certifikácia a trhové spravodajstvo. Uvedený výkon bol v roku 2005
financovaný v zmysle kontraktu zo ŠR vo výške 9 300 tis. Sk, dodatku kontraktu vo výške
500 tis. Sk a z finančných zdrojov určených na vyhotovenie LHP prechádzajúcich z roku
2004. Úplné vlastné náklady za uplynulé obdobie boli vo výške 11 551 tis. Sk
a v porovnávaní s rokom 2004 indexová hodnota bola 1,16.
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D) Zákazková činnosť, nadštandard a fakturácia
Ročný plán Skutočnosť Skutočnosť
ÚVN
2005
2004
21 200

21 054

Zamestnanci
43

9 794

% plnenia
plánu
99,3

Priame mzdy

Ost. priam. nakl.

8 436

Nepriam. nákl.

5 556

7 053

ÚVN
21 054

Do zákazkovej činnosti bolo zahrnuté plnenie rôznych úloh zadaných na základe
individuálnych zákaziek a zadaní. Pri porovnaní údajov s rokom 2004 z hľadiska finančného
vyjadrenia sú úplné vlastné náklady vynaložené pri plnení tejto činnosti podstatne vyššie,
pretože zákazková činnosť dosiahla v porovnaní s minulým rokom výrazný nárast z dôvodu
dokončovania LHP na základe zmluvných vzťahov v rozsahu 12 590 tis. Sk s 29
zamestnancami, kde finančný tok prebiehal prostredníctvom fakturácie, ako ekonomická,
podnikateľská aktivita.
5. 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)

2002
skutočnosť

2003
skutočnosť

2004
skutočnosť

2005
schválený
rozpočet

2005
skutočnosť

Plnenie
%

141992

136866

134 079

136 000

149 284

109,8

86193

106541

77 898

98 176

100 133

102,0

13 092
2 243
42 707

12 537
2 471
17 788

38 552
1 837
17 576

24 024
1 900
13 800

29 701
2 080
17 735

123,6
109,5
140,9

40 460

17 030

17 000

3 774

-

-

53

1 715

141991

136866

134 078

136 000

149 284

109,8

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

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

8 000
4 000
300
1 800
200
4 000

12 546
9 178
277
2 243
1 850
3 368

156,8
229,5
92,3
124,6
925,0
84,2

22 300
1 000
2 500
10
18 790
1 200
700

27 048
2 229
2 936
10
21 873
958
929

121,3
222,9
117,4
100,0
116,4
79,8
132,7

819
97 080
69 728

158
95 858
66 957

305
96 304
67 689

200
95 400
68 000

299
93 952
66 796

149,5
98,5
96,8

1 403

2 105

867

1 000

1 000

100,0

25 686

25 357

24 152

24 000

24 057

100,2

16

Výročná správa Lesoprojektu 2005

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

1 666
1 666
206
2 287

3 544
1 707
160
748

4 463
1 743
168
759
11 976

3 400
2 200
500
600
9 200

3 099
1 975
438
3 357
11 356

91,1
89,8
205,0
759,0
123,4

11 212

11 117

11 120

11 117

11 926

9 000

10 994

122,2

92

-

200

0

362
587
0

181,0

1

50
349
1

0

Grafické znázornenie zdrojov financovania Lesoprojektu 1989 - 2005 je v prílohe č. 2/8a.
Komentár k finančnému plánu
Hospodársky zámer Lesoprojektu k 31. 12. 2005 bol dosiahnuť výnosy v celkovej
výške 136000 tis. Sk z týchto zdrojov:
1. plánované prevádzkové dotácie (transfery)
98 176 tis. Sk
2. tržby za poskytnuté vlastné služby
24 024 tis. Sk
3. ostatné výnosy
13 800 tis. Sk
Náklady na zabezpečenie hlavnej činnosti za sledované obdobie boli naplánované vo
výške 136 000 tis. Sk v tomto zložení:
1. spotrebované nákupy
8 000 tis. Sk
2. služby
22 300 tis. Sk
3. osobné náklady
95 400 tis. Sk
4. dane a poplatky
500 tis. Sk
5. ostatné náklady
600 tis. Sk
6. odpisy majetku, zost. hodnota predaného majetku
9 200tis. Sk.
Za kalendárny rok 2005 bol naplánovaný nulový hospodársky výsledok.
.
Plán a skutočný stav výnosov, nákladov a
rozborových štandardov, ktoré tvoria prílohu č. 2/6.

hospodárskeho výsledku je obsahom

Tržby a výnosy
Celková dosiahnutá výška výnosov k 31. 12. 2005 bola 149 284 tis. Sk. V porovnaní s
rovnakým obdobím v roku 2004 boli celkové výnosy vyššie, index porovnania je 1,11. Na
vyšších celkových výnosoch oproti roku 2004 sa podieľali vyššie hodnoty transferu na
zabezpečenie bežnej činnosti, do ktorého sú zahrnuté aj finančné prostriedky na krytie
nákladov súvisiacich s kalamitou 2004. Nárast tržieb z vlastnej činnosti je z dôvodu, že
niektoré činnosti, ktoré v predchádzajúcom období boli zabezpečované zo štátneho rozpočtu,
vykonávajú sa na základe zmluvných vzťahov, kde finančný tok prebieha prostredníctvom
fakturácie, ako ekonomická aktivita. Do ostatných výnosov boli zahrnuté finančné
prostriedky, ktoré MP SR poskytlo Lesoprojektu v roku 2005 na krytie nákladov súvisiacich
s kalamitou, ktoré tvorili súčasť rozpočtu 2004, teda mimo rozpočtu 2005.
Ministerstvo pôdohospodárstva SR poskytlo Lesoprojektu na zabezpečenie činnosti za
sledované obdobie finančné prostriedky vo výške 100 133 tis. Sk na zabezpečenie bežných
výdavkov, čo predstavuje 1,29 % plnenie z hospodárskeho zámeru za sledované obdobie, v
ktorom nie je zahrnuté navýšenie transferu v priebehu roka 2005 o sumu, ktorou boli zvýšené
tarifné platy (1 457 tis. Sk) a sumu, ktorá vyplynula z dodatku ku Kontraktu (500 tis. Sk). Pri
porovnávaní s rokom 2004 za rovnaké obdobie zriaďovateľ v roku 2005 poskytol transfer vo
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Výročná správa Lesoprojektu 2005

vyšších hodnotách (z vyššie uvedených dôvodov), o čom svedčí indexová hodnota 1,29.
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 29 701 tis. Sk, pri porovnávaní s rovnakým obdobím minulého roka sú
získané finančné prostriedky nižšie, indexová hodnota 0,77. Súčasťou tržieb za predaj
vlastných služieb sú aj tržby vyplývajúce z nájomných vzťahov, ktoré dosiahli k dátumu 31.
12. 2005 výšku 2 080 tis. Sk, čo predstavuje plnenie plánovaných ukazovateľov za uplynulé
obdobie v roku 2005 na 109,5 %. Oproti minulému roku je nárast príjmov v tejto oblasti
vytvorením nových nájomných vzťahov, ale na druhej strane bol uskutočnený nový prepočet
výšky nájomného vo vzťahu k dani z pridanej hodnoty, ktorej sa Lesoprojekt stal platcom od
1. 1. 2005. Z nájomného boli eliminované poplatky za poskytnuté služby súvisiace s
nájomnými vzťahmi a daň z pridanej hodnoty.
Súčasťou ostatných výnosov, ktoré k 31. 12. 2005 dosiahli 19 450 tis. Sk, sú finančné
prostriedky, ktorých presun bol uskutočnený Ministerstvom pôdohospodárstva SR pre
Lesoprojekt z roku 2004 na krytie nákladov za činností súvisiace s kalamitou z novembra
2004 (13 300 tis. Sk), použitie prostriedkov fondu reprodukcie a rezervného fondu na úhradu
nákladov, tržby z predaja majetku, ako aj iné ostatné výnosy inde nezaradené.
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. 2005 bola 149 284 tis.
Sk, čo predstavuje plnenie 109,8 % z hospodárskeho zámeru. V porovnaní s rokom 2004 bol
zaznamenaný nárast nákladov, o čom svedčí dosiahnutý index 1,11. 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

12 546 tis. Sk
27 048 tis. Sk
93 952 tis. Sk
438 tis. Sk
3 357 tis. Sk
11 356 tis. Sk
587 tis. Sk
149 284 tis. Sk

8,40 %
18,12 %
62,94 %
0,29 %
2,25 %
7,61 %
0,39 %
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. 2005 prekročené, percento
plnenia plánovaných ukazovateľov je 156,8 %. Pri tejto skupine nákladov sú zvýšené hodnoty
spotreby materiálu k porovnaným údajom z roku 2004, kde je index vyjadrený hodnotou 1,46.
Náklady boli zvýšené pri nákupe pohonných hmôt z dôvodu zvýšenia cien na trhu. Vysoké
prekročenie nákladov za uplynulé obdobie v roku 2005 bolo pri drobnom majetku. V roku
2004 bol nákup uvedeného majetku z úsporných dôvodov minimalizovaný. V prvom polroku
2005 boli nakúpené pre potreby pobočiek diaľkomery a navigátory, čím sa značne zvýšili
náklady. V porovnaní s minulým obdobím k úspornému režimu došlo v oblasti spotreby
energií. Zvolené úsporné opatrenia spôsobili, že náklady v uvedenej oblasti napriek stále
rastúcim cenám boli znížené oproti plánovaným ukazovateľom, oproti sledovanému obdobiu
v roku 2004 sú nižšie, o čom svedčí index porovnania údajov 0,79.
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V skupine nákladov za poskytnuté služby sú zachytené 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 27 048 tis. Sk. Oproti hospodárskemu zámeru za sledované obdobie je
zaznamenané zvýšenie nákladov, percentuálne vyjadrenie 121,3. Zvýšenie nákladov je v
porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2004, indexová hodnota je 1,69. Zvýšenie nákladov
bolo zaznamenané hlavne v položkách opravy a údržba, cestovné a nákup drobného
nehmotného majetku. Zvýšené náklady v cestovnom sú spojené s zvýšenými požiadavkami na
plnenie úloh. Ostatné zvýšenie nákladov je v značnej miere zapríčinené vplyvom cien na trhu.
Skupina osobných nákladov zachytáva 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. Výdavky za sledované obdobie boli
v roku 2005 vo výške 93 952 tis. Sk, čo je oproti hospodárskemu zámeru nesplnený
ukazovateľ, percento plnenie 98,5 %. Pri porovnávaní s rokom 2004, sú náklady nižšie, index
porovnávaných hodnôt je 0,98.
Dane a poplatky sú výdavky, ktoré dosiahli výšku 1 025 tis. Sk a sú oproti údajom za
porovnateľné obdobie v roku 2004 vyššie, indexová hodnota je 1,98.
Do ostatných nákladov boli zúčtované náklady týkajúce sa prevádzkovej oblasti a
finančné náklady nezatriedené do vyššie menovaných skupín, rôzne druhy poistenia,
koeficient prepočtov dani z pridanej hodnoty a výnosy z minulého účtovného obdobia, a iné
ostatné výnosy nezaradené do vyššie uvedených nákladových skupín, ich výška k 31. 12.
2005 je 3 357 tis. Sk.
Ďalšiu skupinu nákladov tvoria odpisy hmotného a nehmotného majetku a zostatková
cena predaného majetku, ich výška je11 356 tis. Sk, index porovnania uvedených nákladov v
roku 2004 je 0,95.
Poslednú skupinu nákladových druhov tvorí daň z príjmov z nájomného a z predaného
majetku, za uplynulý rok výška uvedených nákladov je 587 tis. Sk.
Lesoprojekt okrem sledovania nákladov podľa nákladových druhov sledoval 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 69,97 %. Nepriame náklady tvoria také náklady, ktoré nie je možné účtovať na
konkrétne úlohy. Sú to náklady hospodársko-správnych činností vrátane všetkých druhov
energie, nákladov riadiacich činností, náklady na financovanie odpisov dlhodobého majetku
a pod. Uvedené nepriame náklady k 31. 12. 2005 vypočítaná ako podiel nepriamych
nákladov ku priamym mzdám dosiahla výšku 83,66 %. Výška a podiel priamych a
nepriamych nákladov na úplných vlastných nákladov je v nasledujúcom prehľade:
Priame mzdy
Ostatné priame náklady
Nepriame náklady
Spolu

53 592 tis. Sk
50 855 tis. Sk
44 837 tis. Sk
149 284 tis. Sk

35,90 %
34,07 %
30,03 %
100,00 %

Hospodársky výsledok, hospodárenie s fondami a stav finančných účtov
Lesoprojekt k 31. 12. 2005 pri svojom hospodárení dosiahol nulový hospodársky
výsledok, všetky získané výnosy boli použité na krytie nákladov.
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
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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 mal
Lesoprojekt v Štátnej pokladnici zriadený účet dotačný, ktorý slúžil na presun prostriedkov
bežného transferu. Ďalšími účtami sú účty fondov zriadené v zmysle rozpočtových pravidiel,
ktorými je určená tvorba a použitie fondov. V Lesoprojekte boli 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
reprodukcie a účtom fondu reprodukcie tvoria splátky za byty podľa zmlúv o prevode
vlastníctva bytov, ktoré boli v minulosti obstarané z kapitálových prostriedkov, chýbajúci
príjem za odpredaný pozemok, neuskutočnené úhrady dvoch faktúr za nákup dlhodobého
majetku, neodvedená daň z pridanej hodnoty týkajúca sa dlhodobého majetku. Fond
reprodukcie bol použitý za účelom obstarávania dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku a tvoril sa z odpisov.
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. K 31. 12. 2005 bol vyčíslený rozdiel medzi sociálnym fondom a jeho bankovým
účtom, ktorý tvorilo neuskutočnené zúčtovanie príspevku za stravu, regeneráciu pracovnej
sily, výdavkov na dopravu vyplývajúce z miezd za december 2005 a zúčtovanie
povinného a ďalšieho prídelu za rok 2005 podľa skutočne vyplatených miezd.
3. Rezervný fond - finančné prostriedky boli použité na úhradu rozpočtom nezabezpečených
bežných potrieb a príjem bol z hospodárskeho výsledku za rok 2004. K 31. 12. 2005 je
zostatok na fonde nulový.
Prehľad stavu účtov k 31. 12. 2005 je nasledovný:
1. bežný účet
26 424 tis. Sk
z toho účet fondu reprodukcie predstavuje sumu
17 804 tis. Sk
2. dotačný účet
0,00 Sk
3. účet sociálneho fondu
109 tis. Sk
4. účet rezervného fondu
0,00 Sk.
Číselné a grafické znázornenie nákladov je v prílohe č. 2/8 a 2/10.
Investičná činnosť
V roku 2005 fond reprodukcie, ako hlavný zdroj financovania investičnej výstavby na
Lesoprojekte bol tvorený nasledovne:
1. Prevod zostatku z roku 2004
Sk 20 931 tis.
2. Skutočná tvorba účtovných odpisov
Sk 10 994 tis.
3. Predaj majetku
Sk
1 698 tis.
........................................................................................................................
Spolu
Sk 33 623 tis.
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Hospodársky zámer investičných výdavkov v roku 2005 bol stanovený na Sk 15 000
tis. Za rok 2005 bolo spolu preinvestovaných Sk 14 941 tis., čo predstavuje splnenie rozpisu
plánu na 99,6 %.
Najväčšou investičnou akciou počas kalendárneho roka bol nákup terénnych
automobilov vo výške 7,5 mil. Sk, obstaraných verejnou súťažou. Medzi nemenej dôležité
akcie roka možno zaradiť: nákup upgrade systému GPS SR 510 pre Odbor LGF v celkovej
hodnote Sk 1 682 tis., digitalizáciu pracoviska LGF, vybavenie pobočiek GPS systémami,
nákup plotra pre Odbor KAREP, nákup mikrovlného zariadenia a zariadenia na stanovenie
dusíka pre Oddelenie LAB. Medzi dôležité investície patrí i nákup skenera pre Odbor KAREP
v hodnote Sk 556, 7 tis. a software pre Odbor LIC spolu za 566 tis. Sk v poslednom
štvrťroku.
Podrobný prehľad investičných nákupov realizovaných k 31.12.2005:
Stavebné práce:
Modernizácia budovy na Švermovej (prenájom)
Montáž dvojkrídlovej oceľovej brány

Sk 103 757,-Sk 144 967,--

Spolu

Sk 248 724,--

Stroje a zariadenia:
Tlačiareň OKI (pre Odbor KAREP)
Sk 278 817,-Pracovná stanica (pre Odbor LIC)
Sk 286 056,20
Snežná fréza (pre Odbor HS)
Sk
30 014,-Vyhrievací blok Digest (pre Odd. LAB)
Sk 122 945,90
Ploter HP DesignJet (pre Odbor KAREP)
Sk 497 539,-Automobily
Sk 7 527 000,-Mikrovlné zariadenie (pre Odd. LAB)
Sk 548 334,-GPS systém Leica (pob. ZV a pob. KE)
Sk 555 325,50
Diskové pole (pre Odbor LGF)
Sk 182 070,-Vŕtačka a rezačka papiera (pre Odbor KAREP)
Sk 125 610,30
Zariadenie PRO NITRO (pre Odd. LAB)
Sk 296 943,10
Upgrade GPS SR 510 na GX 1230 (pre Odbor LAB)
Sk 1 682 826,50
Zlátiaci stroj (pre Odbor KAREP)
Sk
35 349,-Hardwarove vybavenie k digit. fotogrametrii (Odbor LGF) Sk 396 248,70
Zlátiaci stroj (Odbor KAREP)
Sk 556 729,60
----------------------------------------------------------------------------------------Stroje a zariadenia spolu:
Sk 13 121 808,8
Software:
Upgrade software digitálnej fotogrametrie
Software LIC

Sk 1 004 048,19
Sk
566 000,00

Spolu

Sk 1 570 048,19
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Investície k 31.12. 2005 s p o l u

Sk 14 940 580,99

Všetky investície zakúpené k 31.12.2005 boli zaradené do používania, mimo
software Terra Explorer pre Odbor LIC v celkovej účtovnej hodnote Sk 268 499,70, ktorého
zaradenie do používania sa uskutoční v roku 2006.
Fond reprodukcie bol v roku 2005 použitý okrem nákupu investícií v sume Sk 14,9
mil. aj na úhradu opráv a údržieb ako doplnkový zdroj prevádzkových nákladov vo výške
1,766 mil. Sk. Zdrojom tohto fondu okrem odpisov bol i výnos z predaja majetku. Konečný
účtovný stav fondu reprodukcie k 31.12.2005 predstavuje Sk 17 398,36 tis., ktorý prechádza
od 1.1. 2006 ako disponibilný zdroj delimitačným protokolom do Národného lesníckeho
centra Zvolen.
Práca a mzdy
Prehľad o plnení priemerného stavu zamestnancov, platov, priemerných zárobkov a mzdových nákladov
mimo pracovný pomer za rok 2005
Ukazovateľ
Plán
%
Skutočnosť za rok
na r. 2005
Priemerný evid. počet
zamestnancov prepočítaný
z toho
THZ
R
Mzdové náklady (bez mzd. nákl.
mimo prac. pomer (v tis. Sk)
z toho
THZ
R
Priem. zárobok z prepočít. počtu
zamestnancov spolu (v Sk)
Z toho
THZ
R
Mzdové náklady mimo prac.
pomer (v tis. Sk)

2005

plnenia hosp.
zámeru

2004

Index
2005/2004

320

316,2

331,0

98,8

0,96

288
32
67 000

283,4
32,8
65 796

298,0
33,0
66 822

98,4
102,5
98,2

0,95
0,99
0,98

62 870
4 130
17 450

61 753
4 043
17 340

62 894
3 928
16 823

98,3
97,9
99,4

0,98
1,03
1,03

18 190
10 760
1 000

18 160
10 270
1 000

17 588
9 919
867

99,8
95,5
100,0

1,03
1,04
1,15

Priemerný mesačný zárobok za rok 2005 Lesoprojekt dosiahol Sk 17 340,–
z toho :
- technicko-hospodárski zamestnanci
Sk 18 160–,
- robotníci Sk 10 270,–.
Prehľad platov zamestnancov podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme nasledovné:
Názov
- tarifný plat
- náhrady mzdy
- príplatok za zastupovanie
- osobný príplatok
- príplatok za riadenie
- príplatok za zmennosť
- príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí
- príplatok za prácu v noci, sobotu, nedeľu a vo sviatok
- odmeny
Spolu
22

v tis. Sk
38 470
6 999
28
14 550
919
35

%
58,47
10,64
0,04
22,11
1,40
0,05

15
81
4 699
65 796

0,02
0,12
7,15
100,00
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Základné tarifné platy tvorili spolu s náhradami miezd 69,11 % platov zamestnancov
Lesoprojektu. Osobný príplatok a odmeny v rozsahu 29,26 % boli použité na hmotnú
zainteresovanosť, na ocenenie mimoriadnych osobných schopností a dosahovaných
pracovných výsledkov. Ostávajúcu časť 1,63 % tvoria príplatky za zastupovanie, za riadenie
a ďalšie príplatky k platu.
Číselné a grafické znázornenie vývoja počtu zamestnancov je uvedené v prílohe č. 2/11.
6. PERSONÁLNE OTÁZKY
Organizačná štruktúra Lesoprojektu Zvolen bola súčasťou systému riadenia a určovala 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.
Členil 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
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) boli
organizačnými jednotkami bez právnej subjektivity.
Pobočka sa členila 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
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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 2005 bol 330
zamestnancov a evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2005 bol
327 zamestnancov, z toho bolo 29 zamestnancov so skráteným pracovným časom. Na
materskej dovolenke je 1 zamestnankyňa a rodičovskej dovolenke sú 2 zamestnankyne.

Prehľad o priemernom evidenčnom počte a kategórií zamestnancov
(prepočítaný stav) za rok 2005
Ukazovateľ
Spolu
THZ
R

Plán na .rok
2005
320
288
32

Skutočnosť za rok
2005

2004

316,2
283,4
32,8

331,0
298,0
33,0

%
plnenia
98,8
98,4
102,5

Rozdiel
+
- 3,8
- 4,6
+ 0,8

V roku 2005 zamestnával Lesoprojekt v priemerných evidenčných počtoch prepočítaných
316,2 zamestnancov. Podľa organizačných jednotiek počet zamestnancov nasledovný:
- Piešťany
35,5
- Žilina
52,8
- Zvolen
53,8
- Košice
77,5
- Ústredie
96,6
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka 2004 bolo v sledovanom období
menej o 14,8 zamestnancov v kategórií THZ je menej o 14,6 zamestnancov a v kategórií R je
viacej o 0,2 zamestnanca.
Za obdobie roku 2005 bol prírastok vo fyzických osobách celkove v počte 20 zamestnancov.
Štyria z nich boli prijatí do pracovného pomeru na dobu neurčitú a s 16-timi zamestnancami
bol uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú.
V období roku 2005 bol celkove znížený počet zamestnancov o 18 zamestnancov, z toho
14 zamestnanci ukončili pracovný pomer dohodou z dôvodu zmeny zamestnania, 2
zamestnanci rozviazali pracovný pomer dohodou z dôvodu odchodu na starobný dôchodok
a 2 zamestnankyne nastúpili na materskú dovolenku.
V období roku 2005 organizácia celkove zamestnávala 10 zamestnancov so zmenenou
pracovnou schopnosťou – poberateľov čiastočného invalidného dôchodku.
Aktivity na podporu rozvoja ľudských zdrojov:
V priebehu roku 2005 sa zamestnanci Lesoprojektu Zvolen zúčastnili nasledovných
odborných školení a seminárov, ktorých účasť podporila ich odborný rast vo svojej
pracovnej činnosti:
-

Nový zákon o zdravotnom poistení,
Príprava projektov v rámci 2. kola fondu Bratislava – Belehrad,
Metódy a postupy kontroly procesov verejného obstarávania a efektívne vynakladanie
24

Výročná správa Lesoprojektu 2005

verejných prostriedkov,
Visual FoxPro 8.0/7.0 – formuláre a OOP,
Aktuálne problémy les. Škôlkárstva a semenárstva,
Biele miesta v zákone o verejnom obstarávaní,
Daň z pridanej hodnoty,
Aktuálne problémy v ochrane lesa 2005,
Katastrálny zákon v praxi,
Spôsob a ochrana objektov osobitnej dôležitosti na záznamoch z leteckého
a kozmického diaľkového prieskumu Zeme,
Pravidlá, ktoré je povinný obstarávateľ a uchádzač dodržiavať v procese verejného
obstarávania,
Daň z príjmov v roku 2005,
Zákon o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
NG II. a metainformačné systémy,
Aktuálne otázky účtovníctva a hospodárenia príspevkových organizácií
Geodetické siete a priestorové informácie,

-

Činnosť interných auditorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných
laboratóriách,
Visual FoxPro 9/8 – základy
Envirofórum 2005,
Cestovné náhrady /tuzemské a zahraničné/ v alikačnej praxi,
Opakované školenie a skúšky kuričov,
Nový zákon o verejnom obstarávaní,
Aktuálne otázky, poznatky a skúsenosti z hľadiska BOZP,
Účtovná uzávierka za rok 2005 pre rozpočtové a príspevkové organizácie,
Informačný systém štátnej pokladnice v závere r. 2005 a pripravované zmeny v r.
2006,
Vnútropodnikové smernice účtovných jednotiek.

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov Lesoprojektu Zvolen k 31. 12. 2005:
/fyzické osoby/:
Pobočka
Piešťany
Žilina
Zvolen
Košice
Ústredie
Celkom:

VŠ les.
19
33
33
43
35
163

VŠ iné
0
0
0
0
10
10

Vzdelanie
SŠ les.
SŠ iné
9
6
10
6
9
9
20
13
2
41
50
75

Ostatné
2
9
1
4
13
29

Celkom
36
58
52
80
101
327

Veková štruktúra zamestnancov Lesoprojektu Zvolen k 31. 12. 2005:
/fyzické osoby/
Pobočka
Piešťany
Žilina
Zvolen
Košice
Ústredie

Do 20
0
0
0
0
0

Do 30
2
13
8
11
8

Vek
Do 40
16
14
6
20
24

Do 50
8
9
22
33
40
25

Do 60
10
19
16
14
25

Nad 60
0
3
0
2
4

Celkom
36
58
52
80
101
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Spolu:

0

42

80

112

84

9

327

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 171 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
40 územných jednotiek. Predbežné správy pre konania štátnej správy k vypracovaniu
LHP boli spracované pre 179 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 2005 s týmito výstupmi:
- Programové riešenie LHP TAX : Postupy a analýzy pre tvorbu nového programového
riešenia na vyhotovenie LHP, vrátane jeho odskúšania na konkrétnych a simulovaných
príkladoch. Koordinácia procesu celoplošného zavedenia LHP TAX do procesu
vyhotovenia LHP v r. 2005
- Usmernenia HÚL, najme:
O doplnení značkového kľúča – označovanie zóny chráneného územia A.
Ku kancelárskemu spracovaniu vonkajších zisťovaní z roku 2004 a spôsobu vyhotovenia
častí zásad v roku 2005.
K určeniu lesných drevín, ich fenotypovej hodnoty a pôvodu a k aktualizácii údajov
ochranárskeho typu (OT) a stupňa ekologickej stability (SES) v opise porastov pre
vyhotovenie LHP so začiatkom platnosti od. 1.1.2006.
- Dátový sklad: ▪ tézy tvorby dátového skladu, ▪ analýzy, ▪ návrh štruktúr ▪ pripomienky
k návrhu metodiky tvorby dátového skladu, ▪ model registru vlastníkov lesných pozemkov
- Koncepcia komplexného zisťovania stavu lesa (KZSL) na rok 2005 s dôrazom na
prednostné zabezpečenie území postihnutých veľkoplošnou kalamitou v oblasti TANAPu a ostatného územia SR, ▪ Návrh drevinového zloženia pre územie TANAP-u
- Vypracovanie metodiky a pracovného postupu KZSL na území TANAP-u s dôrazom na
zabezpečenie územia postihnutom veľkoplošnou kalamitou z novembra 2004, s
možnosťou využitia a na ostatných kalamitných územiach lesov SR.
- Vypracovanie projektu celoslovenského elaborátu KZSL.
- Vypracovanie, resp. úprava metodík bonitácie poľovných revírov, ▪ bonitácie malej
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a poľnej a srnčej zveri, danielích a mufloních lokalitách.
Charakteristika pásiem ohrozenia,
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.
Zastupovanie Lp Zvolen na stretnutí zástupcov SL MPSR, LVÚ, Lesoprojektu, Lesov SR,
š.p. a iných zainteresovaných subjektov k problematike HÚL.
-

Vypracovanie prognóz na úrovni LHC, okres, kraj, SR z LHP platných k 1.1.2005.
Plnenie ďalších úloh súvisiacich s metodickým riadením a vývojom HÚL, najmä:
-

Vedenie harmonogramu obnov LHP, rozhodnutí, zásad, predbežných správ, a protokolov
a ostatných rozhodnutí a dokumentov súvisiacich s vyhotovením LHP pre potreby
metodického riadenia.
- Príprava a spracovanie podkladov a postupov pre vyhotovenie LHP v roku 2005, 2006
štátnymi a neštátnymi vyhotovovateľmi, spôsob, financovanie a vypracovanie súťažných
podmienok na obstaranie vyhotovenia LHP subjektami neštátnej taxácie, posúdenie
úplnosti a prevzatie prác v zmysle zmlúv o dielo so subjektami neštátnej taxácie
- Koordinácia, zabezpečenie a kompletizácia "súťažných podkladov ponúk na vyhotovenie
LHP v roku 2006" predkladaných pobočkami Lesoprojektu na príslušné KLÚ BB, PO,
KE, ZA,,
- Vyhotovenie podkladov obnov LHP v r. 2005 a 2006 a aktualizácie LHP.
- Vypracovanie harmonogramu vonkajších konaní z podkladov pobočiek Lp a KLÚ.
- Vektorizácia fyto- a pedo-máp
- Analýza dopracovania programu „Chémia 2001“.
- Podklady a preklady materiálov do Komplexného rozboru hospodárskej činnosti,
Spravodajcu Lp a na web stránku (wildlife, glossary, SLHP, PIL, biodiverzita,
charakteristiky HSLT, rozpracovaný preklad SLT do angl. jazyka), príprava referátov na
konferencie,
Účasť v normalizačnej komisii pri MPSR,
Stanoviská, expertízy, čiastkové projekty, posudky, správy a iné úlohy vo väzbe na HÚL resp.
inú lesnícku problematiku.
V správe TŠMD LH boli plnené nasledovne úlohy:
-

vypracovanie štandardu LDM,
štandardizácia softwéru, ktorý sa používa pri tvorbe mapového diela, spojená aj s
metodickou podporou,
vypracovanie protokolu o výsledku mapovania a návrhu postupu pri odovzdávaní
kartografických originálov.

a) metodicko – koordinačná činnosť TŠMD LH ( cieľ – plnenie cieľa v roku 2005 )
-

dostatočná metodická a technologická podpora vyhotovovateľov LHP v oblasti lesníckeho
mapovania
- pracovné porady a školenia vedúcich kartografických skupín
- potrebné úpravy a zmeny pracovných postupov v oblasti lesníckeho mapovania
- informovanosť a popularizácia produktov mapovania – tvorba a vydanie Ponukového
katalógu máp.
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b) správa a kontrola TŠMD LH
-

jednotnosť tvorby a kartografického spracovania TŠMD LH – tlač provizórnych a
kontrolných máp.

c) kartografická činnosť v oblasti TŠMD LH
-

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

d) informatika
Splnenie stanovených cieľov v oblasti informatiky je v súlade so strednodobým plánom
úloh racionalizácie informačných činností. Medzi najdôležitejšie výsledky patria:
- príprava nového informačného štandardu lesníckej digitálnej mapy,
- vypracovanie dielčej záverečnej správy a oponentúra úlohy „Nástroje integrácie a
distribúcie geopriestorových informácií“,
- príprava grafickej vrstvy cestnej siete na LPF za región Banská Bystrica,
- kompletizácia súborov lesníckej digitálnej mapy v GIS a zjednocovanie databázových
položiek,
- správa a údržba, analýzy a poskytovanie dát z GIS,
- prevádzkové zavedenie komplexného programového systému pre vyhotovenie LHP pod
operačným systémom WINDOWS,
- zosúladenie číselníkov v IS HÚL, vypracovanie definitívnych štruktúr a obsahu
číselníkov,
- overovanie možnosti výberov údajov z dátového skladu cez WEB rozhranie, naplnenie
dátového modelu dátového skladu údajmi o lesoch SR,
- rozpracovanie dokumentu databázového štandardu IS HÚL,
- vypracovanie návrhu harmonizovaného katalógu NIPI podľa štandardu ISO 19115 –
metadáta vo formáte xm1.
- tvorba softveru pre rutinné zabezpečenie aktualizácie údajov LHP
- zjednotenie štruktúr LHE v databanke,
- analýza, údržba a vývoj aplikačného softvéru pre komplexné zisťovanie stavu lesov,
- aplikácia programového systému pre kalkuláciu nákladov a výnosov z realizácie LHP,
- 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,
- softvérová podpora pri vypracovaní prognóz vývoja ťažieb na rôznych stupňoch
agregácie,
- spracovanie prognóz ťažieb do roku 2020 v štruktúre podľa krajov a okresov,
- kontrola a preberanie údajov LHP do informačnej banky, rutinné zabezpečovanie
projektov informačného systému a väzieb medzi nimi,
- priebežné poskytovanie grafických a číselných údajov z informačnej banky pre účely
pozemkových úprav,
- správa a údržba hardvéru a softvéru, LAN a WAN,
- správa, údržba a vývoj ekonomického softvéru organizácie
- Koordinácia a zavádzanie procesu certifikácie lesov na Slovensku
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e) 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,
knihárske spracovanie štandardných mapových a textových náležitostí – vyhotovenie 190
ks formátovaných máp (lesníckych skladačiek), knihárske zviazanie 861 ks textových
častí LHP

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V DANOM ROKU
Základným zdrojom financovania Lesoprojektu bol príspevok na bežné výdavky
poskytnutý zriaďovateľom v rozsahu 100 133 tis. Sk. Ostatné zdroje boli tvorené
nasledovnými položkami:
- tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 29 701 tis. Sk,
z toho: tržby z prenájmu
2 080 tis. Sk,
- ostatné výnosy
17 735 tis. Sk,
- použitie prostriedkov fondov
3 774 tis. Sk,
- tržby z predaja DNHIM
1 715 tis. Sk
Celkom zdroje finančných prostriedkov v roku 2005 dosiahli 149 284 tis. Sk a náklady
na zabezpečovanie činnosti Lesoprojektu boli vo výške 149 284 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
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 zabezpečovala tvorbu a realizáciu čiastkových
projektov IS LH, ktorých účinnosť sa vzťahuje na celé odvetvie lesného hospodárstva.
29

Výročná správa Lesoprojektu 2005

Výsledky boli hodnotené v štvrťročných správach o činnosti, ktoré organizácia predkladala
ústrednému orgánu štátnej správy.
Z pravidelného hodnotenia činností organizácie možno formulovať tieto doporučenia:
- 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.
- permanentne premietať rozvoj informačných a komunikačných technológií do lesníckych
počítačových aplikácií,
- v rámci informačnej podpory ŠS LH zdokonaliť informačný a vybudovať komunikačný
systém ŠS LH,
- 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,
- 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),
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-

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,
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 považujeme
súčasný systém HÚL za funkčný a zabezpečujúci rozhodujúce úlohy v súlade so
strategickými cieľmi a princípmi v lesníctve..
Organizácia mala 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 účinnosťou 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.
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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 producentmi a spracovateľmi
dreva a nevyvážený stav medzi produkčnými a verejnoprospešnými funkciami s nárokmi
vlastníkov na uplatňovanie ujmy.
9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV REALIZAČNÝCH VÝSTUPOV Z LHP
Rozhodujúcim užívateľom vypracovaných pracovných 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 2005 dokončené LHP je nasledovný: Štátne
organizácie 47,6 %, spoločenstvá 32,9 %, mestá a obce 10,9 %, fyzické osoby 8,2 %, cirkvi
0,2 %,družstvá 0,2 %.
Predpokladaný podiel užívateľov lesov pre ktorých boli v roku 2005 rozpracované LHP je
nasledovný: Štátne organizácie 69,6 %, spoločenstvá 25,1 %, mestá a obce 1,0 %, fyzické
osoby 3,5 %, cirkvi 0,6 %, družstvá 0,2 %.
Prehľad užívateľských skupín pre ktoré boli v roku 2005 dokončené a rozpracované LHP je
v grafickej prílohe č. 2/14.
Hlavné skupiny užívateľov realizačných výstupov z LHP 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
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 ako produkt 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,š.p., LPM ULIČ,š.p.)
- 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
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Projekčné kancelárie pre tvorbu projektov pozemkových úprav
medzinárodné inštitúcie FAO, EFI, FINPRO, EFICS
fyzické a právnické osoby, ktoré vo svojej činnosti využívajú informácie o lesoch

Rozhodujúcim užívateľom kompletných náležitostí LHP vyhotovených v súlade s
legislatívnymi normami, metodikami a usmerneniami, sú všetky subjekty (štátne aj neštátne)
obhospodarujúce les.
Významnou oblasťou, v ktorej mal 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 spracovával 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 boli 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 s.r.o., Sveedwood,
Kappa Štúrovo a. s., VÚC Banská Bystrica 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 bola 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 HÚL, 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 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 a ďalším aktuálnym témam.
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 prispievali aj do časopisu
LES a do interného časopisu Spravodajca Lesoprojektu, ktorý je v obmedzenej miere
prístupný aj na Internete a distribuovaný niektorým vybraným organizáciám rezortu. V blízkej
budúcnosti sa plánuje príprava a vydanie sady 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 bol dokončený
aj celoslovenský elaborát prieskumu ekológie lesa s pracovným názvom "Lesy Slovenska:
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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 poskytoval odborné konzultácie
študentom a doktorandom z TU Zvolen, UMB Banská Bystrica a iných vysokých škôl.
Organizácia tiež poskytovala 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 zúčastňovala a prezentovala 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,
odbornú a laickú verejnosť boli v priebehu roka k dispozícii na internetovej stránke
www.lesoprojekt.sk
Vo Zvolene dňa 13. 02. 2006

Ing. Ján Bavlšík
riaditeľ Lesoprojektu
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Príloha č. 1/1

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA LESOPROJEKTU ZVOLEN

Legenda:
CO - Civilná obrana
PO - Požiarna ochrana
LHP - Lesný hospodársky plán
HÚL - Hospodárska úprava lesov
LIC - Lesnícke informačné centrum
TŠMD - Tematické štátne mapové dielo
LGF - Lesnícka geodézia a fotogrametria
KAREP - Kartografia a reprodukčné prevádzky
BOZP - Bezpečnos a ochrana zdravia pri práci

Príloha è. 1/2

ŠTRUKTÚRA POBOÈIEK A PRACOVÍSK LESOPROJEKTU ZVOLEN
ÚSTREDIE

POBOÈKY

PRACOVISKÁ

POBOČKA PIEŠŤANY
Pod Párovcami č. 152,
921 28 Piešťany
tel.: 033/7743 215
fax: 033/7730 261
e-mail: piestany.pob@stonline.sk

911 01 Trenčín
č. Belá, ES THS 18/1881, tel.: 032/6586 697

033 01 Liptovský Hrádok
POBOČKA ŽILINA

Hradná č. 534 , tel.: 044/5221 827

Pri Rajčianke č. 40,
012 10 Žilina
tel.: 041/7634 629
fax: 041/7233 040
e-mail: zilina.pob@stonline.sk

Nám. Slobody č. 16, tel.: 044/4324 180

034 01 Ružomberok

022 01 Čadca
Ul. 17. Novembra 2022, tel.: 041/4334 867

LESOPROJEKT ÚSTREDIE
Sokolská č. 2, 960 52 Zvolen
tel.: 045/5202 111
fax: 045/5479 506
e-mail: lesop@lesoprojekt.sk
web: www.lesoprojekt.sk

976 81 Podbrezová
POBOČKA ZVOLEN
Švermova ulica,
960 52 Zvolen
tel.: 045/5202 111
fax: 045/5334 925
e-mail: zvolen.pob@stonline.sk

Štiavnička č. 6, tel.: 048/6171 612

969 00 Banská Štiavnica
8. mája č. 10, tel.: 045/6920 071

050 01 Revúca
Nám. Slobody č. 2, tel.: 058/4422 826

080 05 Prešov
Lesnícka č. 14, tel.: 051/7700 204

058 01 Poprad
Hviezdoslavova č. 25, tel.: 052/7764 071

POBOČKA KOŠICE

052 01 Spišská Nová Ves

Davida Feju č. 14,
040 36 Košice
tel.: 055/6788 740-1
fax: 055/7297 732
e-mail: kosice.pob@stonline.sk

Sadová č. 3, tel.: 053/4464 832

093 01 Vranov/Topľou
Kalinčiakova č. 1692, tel.: 057/4462 890

048 01 Rožňava
A. Kissa č. 6, tel.: 058/7345 330

066 01 Humenné
Kudlovská č. 1, tel.: 057/7755 700

Príloha č. 1/3
Ministerstvo pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
Bratislava 29.6.1999
Číslo: 2855/257/99-250
Rozhodnutie
Na základe ustanovenia § 21 Zákona národnej rady SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových
pravidlách v znení neskorších predpisov, Výnosu Ministerstva financií SR č. 41/59/1996 z 27.
februára 1996, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. a
zákona číslo 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení
neskorších predpisov
vydávam
aktualizovanú zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie Lesoprojektu Zvolen, ktorý bol
zriadený nariadením vlády ČSR č.2. z 22. februára 1956 (§ 8) ako rozpočtová organizácia s
pôvodným názvom Ústav pre hospodársku úpravu lesov.
Zriaďovacia listina uvedenej organizácie tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rohodnutia.
Pavel Koncoš
minister
Ministerstvo pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
Bratislava 29.6.1999
Číslo: 2855/257/99-250
Zriaďovacialistina
Označenie Ministerstvo pôdohospodárstva
zriaďovateľ Slovenskej republiky
Bratislava
a:
Dobrovičova 12
PSČ 812 66
Názov
LESOPROJEKT
organizácie:
Sídlo
Zvolen
organizácie: Sokolská 2
PSČ 960 52
Identifikačn 156 833
é číslo:
Forma
Príspevková organizácia
hospodáreni
a:
Dátum
22. februára 1956 nariadením vlády ČSR č.2. Rozhodnutím ministra lesného
zriadenia: a vodného hospodárstva č.445/240-1978 z 4. 9. 1978 bol ústavu určený názov
Lesoprojekt, ústav pre hospodársku úpravu lesov a Rozhodnutím Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky číslo 2115/93-100/250 z 24. 6. 1993 bola
zmenená hospodársko-právna forma organizácie na príspevkovú
Predmet činnosti a vymedzenie základných verejnoprospešných činností:
a. Zabezpečuje hospodársku úpravu lesov (HÚL), ktorej poslaním 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.

b.
c.
d.

e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

m.
n.
o.

Výsledkom činnosti HÚL sú lesné hospodárske plány (LHP) so súčasťami vymedzenými
všeobecne záväzným predpisom, súhrnné lesné hospodárske plány (S LHP), permanentné
inventarizácie lesov (PIL) a ďalšie diela, ktoré sú podkladom pre odborné, sústavné a
cieľavedomé obhospodarovanie lesov, riadenie lesného hospodárstva a uplatňovanie
štátnej lesníckej politiky.
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.
Systematicky hodnotí stav a vývoj lesov Slovenska a plnenie ich funkcií.
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.
Zabezpečuje fotogrametrické, geodetické, kartografické, tlačiarenské práce,
správcovstvo,
vydávanie a archiváciu tematického štátneho mapového diela (TŠMD) s obsahom
lesného
hospodárstva.
Vykonáva odborné expertízy, posudky a ostatné práce súvisiace s HÚL.
Vypracováva štúdie a projekty na zabezpečenie všetkých funkcií lesa vo väzbe na životné
prostredie.
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.
Zúčastňuje sa kontroly plnenia predpisov LHP.
Ako organizácia zapísaná do zoznamu pracovísk s kvalifikáciou na znaleckú činnosť
vykonáva oceňovanie lesov.
Vykonáva Lesnícky trhový informačný systém (LTIS).
Rieši vývojové úlohy zásadného významu pre rozvoj lesníctva, hospodárskej úpravy
lesov (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.
Zabezpečuje inštruktáž v oblasti vyhotovovania a realizácie LHP, ako aj evidencie
lesohospodárskych činností vykonaných na lesnom fonde.
Zostavuje a overuje pracovné postupy HÚL vrátane špeciálnych prieskumov.
Zabezpečuje úlohy Národného certifikačného strediska podľa štatútu a organizačného
poriadku, ktoré vydá zriaďovateľ.

Označenie
štatutárneho
orgánu:

riaditeľ organizácie, ktorého menuje a odvoláva minister pôdohospodárstva
SR

Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý príspevková organizácia spravuje:
Je určené súvahou k poslednému dňu účtovného obdobia a listami
vlastníctva katastra nehnuteľností, ako aj inými právnymi a verejnými
listinami preukazujúcimi
vlastníctvo SR a správu majetku organizácie
Určenie doby, na ktorú sa organizácia zriaďuje:
Príspevková organizácia Lesoprojekt Zvolen sa zriaďuje na dobu
neurčitú.
Pavel Koncoš
minister

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bratislava 12. 9. 2001 Číslo:
6975/01-250/700

Rozhodnutie

V zmysle ustanovenia § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č.
303/1995 Z. z, o rozpočtových pravidlách v znení neskoršich predpisov, Výnosu Ministerstva
financií SR č.41/59/1996 z 27. 2. 1996, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky
dopĺňa
zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie Lesoprojekt Zvolen č. 2855/257/99-250 z 29. 6.
1999 v časti Vymedzenie základných verejnoprospešných činnosti a tomu zodpovedajúci
predmet činnosti o bod
p/ vykonáva edičnú činnosť

Ostatne údaje zriaďovacej listiny č. 2855/257/99-250 z 29. 6. 1999 ostávajú nezmenene a
v celom rozsahu platne, pričom toto rozhodnutie tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Príloha č. 1/5

Kontrakt
uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Lesoprojektom Zvolen
na riešenie úloh a ich financovania v roku 2005
Spisové číslo u objednávateľa:
Spisové číslo u zhotoviteľa: A/2005/0047/GA02
Kontrakt je plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim vzťahy (organizačné,
obsahové, finančné) medzi ústredným orgánom štátnej správy a podriadenou organizáciou a nie
je zmluvou v zmysle Obchodného zákonníka.
Článok 1
Účastníci kontraktu
1. Objednávateľ:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Zastúpený: Ing. Zsoltom Simonom
ministrom pôdohospodárstva SR
na jednej strane

2. Zhotoviteľ:

Lesoprojekt Zvolen
Sokolská 2, 960 52 Zvolen
Zastúpený: Ing. Jánom Bavlšíkom
riaditeľom Lesoprojektu

Zriaďovateľ:
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Druh organizácie: príspevková organizácia
IČO:
156 833
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000068007/8180
na strane druhej
Vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom je v oblasti lesného hospodárstva, ktorý riadi
sekcia lesnícka MP SR. Zhotoviteľ sa svojím zameraním podieľa na zabezpečení hlavných
strategických cieľov slovenského lesníctva - zachovanie, ochranu, zveľaďovanie lesov pri plnení
princípov trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch prostredníctvom hospodárskej úpravy
lesov (HÚL). Zabezpečuje úlohy lesníckej politiky štátu, napĺňaním zámerov vlastníkov lesov pri
obhospodarovaní svojho majetku v súlade so záujmami spoločnosti formulovaných v zákonoch
prostredníctvom lesného hospodárskeho plánu (LHP) ako výsledného diela HÚL a ďalších
výstupov v súvislosti so zisťovaním, využívaním a zhodnocovaním informácií o stave a vývoji
lesov.
Podľa funkčnej klasifikácie je zhotoviteľ výdavkami verejnej správy zaradený v zmysle
opatrenia MF SR (viď vysvetlivky ku štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy)
uverejneného vo finančnom spravodajcovi č. 11/2003 pod číslom 04.2.2 Lesníctvo, ktoré zahŕňa:
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- riadenie vecí a služieb lesného hospodárstva, obnova, ochrana a výchova lesných porastov,
dlhodobý rozvoj lesného fondu, práce celospoločenského významu v lesoch, hospodárska
úprava lesov,
- vykonávanie alebo podpora prác pri odstraňovaní následkov škodlivých činiteľov v lesoch,
monitoring zdravotného stavu lesov, lesnícka ochranárska služba, ozdravné opatrenia,
letecká požiarna služba, likvidácia požiarov a protipožiarna prevencia,
- vytváranie a rozširovanie všeobecných informácií, technickej dokumentácie a štatistických
údajov o veciach a službách v oblasti lesníctva, lesnícky informačný systém, súhrnné
materiály o stave a vývoji lesov Slovenska.

Článok 2
Trvanie kontraktu
Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

Článok 3
Práva a povinnosti zúčastnených strán
1.

Objednávateľ sa zaväzuje:
− zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v článku 5 v celoročnom objeme
finančných prostriedkov podľa článku 4 bod 2 kontraktu,
− poskytnúť zhotoviteľovi konzultácie, štatistické údaje, prípadne materiálne a technické
prostriedky potrebné k riešeniu úloh a k vykonávaniu činnosti uvedených v článku 5
kontraktu,
− včas informovať zhotoviteľa o zmenách v zadaní úloh.

2. Objednávateľ má právo :
− vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých týmto kontraktom,
− poskytnúť tretej strane výsledky riešenia úloh zadaných v rámci kontraktu.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
− riadne, v požadovanej kvalite a v stanovených termínoch plniť úlohy, ktoré sú
predmetom tohto kontraktu,
− včas informovať objednávateľa o prekážkach, ktoré sa vyskytli v priebehu plnenia úloh,
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− zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, najmä však o informáciách, ktoré
vzniknú ako nové a nezverejňovať ich bez súhlasu objednávateľa.
4. Zhotoviteľ má právo:
− obdržať finančné prostriedky na bežný účet (článok 4 bod 5), ktoré slúžia na
zabezpečenie predmetu činností,
− získať od objednávateľa potrebné podklady k riešeniu úloh stanovených v kontrakte.
Článok 4
Platobné podmienky
1. Objem prostriedkov určených na úlohy zhotoviteľa sa stanovuje na základe rozpočtu
objednávateľa.
2. Celková hodnota prác je stanovená vo výške 98 176 tis. Sk zo štátneho rozpočtu.
3. Vzhľadom na charakter úloh sa kalkulácie práce zhotoviteľa určujú na počet zamestnancov.
4. Kalkulácia predpokladaných nákladov jednotlivých úloh vychádza z nákladov, ktoré zahŕňajú
priamu mzdu, priamy materiál a ostatné priame náklady, ako aj nepriame náklady zhotoviteľa
podľa kalkulačného vzorca. Nepriame náklady sú kalkulované vo výške 80% priamych
miezd.
5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi pravidelné mesačné zálohy vo výške 1/12
celkového ročného objemu príspevku stanoveného v článku 4 bod 2 do 5. kalendárneho dňa
daného mesiaca.
Článok 5
Predmet činnosti
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyriešiť a realizovať úlohy z týchto rozhodujúcich oblastí:
1 – Vyhotovenie LHP
2 – Komplexné zisťovanie stavu lesa
3 – Metodické riadenie HÚL a úlohy pre ŠSLHaP
4 – Správa tematického štátneho mapového diela (TŠMD),
5 - Informatika a certifikácia
6 - Projekty zisťovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov
Projekt ochrany kalamitných území
1. Vyhotovenie LHP
Špecifikácia a kalkulácia úlohy:
Hlavnými úlohami vyhotovenia LHP sú:
•
•
•

dokončenie LHP rozpracovaných v predchádzajúcom roku
príprava a rozpracovanie LHP
aktualizácia LHP
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Dokončenie LHP rozpracovaných v predchádzajúcom roku
-

kancelárske spracovanie konceptov LHP so všetkými náležitosťami podľa vyhlášky č. 5/95
Z.z. a určení úloh základných protokolov. Koncepty LHP sa predložia krajským úradom
v zmysle harmonogramu vonkajších konaní v termíne jeden mesiac pred konaním
záverečných pochôdzok

Náklady a spôsob financovania:
Popis činnosti

Dokončenie
LHP

Počet Priam. Priamy Nepria ÚVN
spolu
zamest mzdy mat.
me
.
a OPN náklad
y
2 500
2 500

v tis. Sk
Zo ŠR

2 500

OPN – ost. priame náklady
ÚVN – úplné vlastné náklady
Prostriedky sú určené na dokončenie LHP neštátnou taxáciou.

ŠR – štátny rozpočet

Príprava a rozpracovanie LHP na 175,2 tisíc ha LPF :
-

-

-

v zmysle zhotoviteľom spracovaných Zásad na vyhotovenie LHP sa vypracujú predbežné
správy v termínoch vo väzbe na schválený harmonogram jednotlivých krajských úradov
na konania základných protokolov. Obsah zásad a predbežných správ je vymedzený
vyhláškou č. 5/95 Z.z., Pracovnými postupmi HÚL a usmerneniami zainteresovaných
orgánov ŠSLHaP,
vykonajú sa vonkajšie zariaďovateľské práce spočívajúce v zisťovaní podrobného stavu
lesa a podrobného plánovania na výmere 168,9 tis. ha LPF. Obsah je vymedzený
zákonom č. 100/1977 Zb., zákonom č. 100/1977 Zb., zákonom č. 215/1995 Z.z.,
vyhláškou č. 5/95 Z.z, Pracovnými postupmi HÚL a úlohami určenými v základných
protokoloch.
vykoná sa rozpracovanie konceptu LHP zariaďovateľmi v období do konca bežného roka,
obsahovo vymedzené a potvrdené zápisom z prerokovania plánov hospodárskych
opatrení vyjadrené aj plánom úloh na prvý rok platnosti LHP a vyhotovením provizórnej
mapy.

Náklady a spôsob financovania:
Popis činnosti

Príprava
a rozpracovanie
LHP

v tis. Sk
Počet Priam. Priamy Nepria ÚVN Zo ŠR
zamest mzdy mat.
me
spolu
.
a OPN náklad
y
89 19 600 19 200 15 700 54 500 54 176
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Pre neštátnu taxáciu je v prepočte určených 9 300 tis. Sk s DPH na výmere cca 30 000ha LPF
spracovaného územia.
Aktualizácia LHP z dôvodu dopadu kalamít veľkého rozsahu na 56,3 tis. ha LPF
obsahuje najmä:
• vyhodnotenie rozsahu plošných kalamít z leteckých meračských snímok,
• príprava podkladov ku konaniam príslušného KLÚ k aktualizácii LHP vrátane schválenia
dodatku k zásadám na vyhotovenie LHP na LHC o forme, spôsobe a rozsahu ich
vyhotovenia,
• zmapovania nových holín pri dodržaní zásad zachovania pôvodných hraníc dielcov a
čiastkových plôch v kalamitou dotknutých JPRL,
• aktualizáciu opisu porastov a návrhu plánu hospodárskych opatrení v kalamitou
dotknutých JPRL.
Výstupy:
• zásady vypracovania dotknutých LHP,
• aktualizovaný opis porastov a plán hospodárskych opatrení v kalamitou dotknutých JPRL,
• zoznam výmer kalamitou dotknutých JPRL,
• aktualizované sumárne údaje LHP vrátane výhľadu ťažieb na nasledujúce 3 desaťročia,
• aktualizovanú porastovú a obrysovú mapa
Obsah výstupov LHP bude diferencovaný v nadväznosti na platnosť LHP, rozsah
a harmonogram spracovania kalamity.
Náklady a spôsob financovania:
Popis činnosti

v tis. Sk
Počet Priam. Priamy Nepria ÚVN Zo ŠR
me
spolu
zamest mzdy mat.
.
a OPN náklad
y
12 2 500 1 200 2 000 5 700 5 700

Aktualizácia
LHP
Prostriedky zo štátneho rozpočtu na práce súvisiace s kalamitou z novembra 2004 sú
rozpočtované vo výške 5 700 tis. Sk.
2. Komplexné zisťovanie stavu lesa
Špecifikácia úlohy:
A. Kancelárske práce na dokončení prác z vonkajšieho zisťovania z roku 2004 na výmere
135,0 tis. ha s hlavnými úlohami:
▪ Spracovanie častí do zásad vypracovania LHP na LHC alebo skupiny LHC, v skrátenej
podobe podľa rozsahu vonkajšieho zisťovania
▪ Aktualizácia zásad hospodárenia a modelov hospodárenia (zjednodušených)
▪ Aktualizácia a spresnenie digitalizácie (a doplnenie informácií) typologických a pedologických
máp
▪ Dokončenie celoslovenského elaborátu prieskumu ekológie lesa (PEL), rozpracovanie ďalších
oblastných elaborátov,
B. Terénne práce na výmere 101,9 tis. ha s hlavnými úlohami:
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▪ vonkajšie
zistenie
podkladov
na
prehodnotenie
lesov
ochranných
na
výmere 5,1 tis. ha
▪ vonkajšie prehodnotenie existujúcich pásiem ohrozenia lesov imisiami na výmere 54,1 tis. ha
▪ preverenie pôvodných fyto, pedo máp z dôvodov klimatických zmien a zmien acidity na
výmere 42,7 tis. ha
C. Chemické rozbory obsahujú:
• odoberanie a vyhodnotenie vzoriek pôd a asimilačných orgánov v stanovenej sieti
• overenie presnosti a spoľahlivosti stanovení, validácia metód, vyhodnotenie meraní
spracovaním výsledkov meraní referenčných materiálov štatisticky (AQA)
Komplexné zisťovanie stavu lesa na územiach postihnutých kalamitami
▪ Kancelárske spracovanie častí do zásad vypracovania LHP na LHC, v skrátenej podobe
podľa rozsahu vonkajšieho zisťovania na výmere 41,2 tis. ha k vypracovaniu LHP v r. 2005
▪ Revízia pôvodného prieskumu prírodných pomerov a PEL na lesoch TANAP-u a na ďalšom
území s akcentom na kalamitné plochy – spolu na výmere 80 tis. ha LPF
• odoberanie a vyhodnotenie vzoriek pôd a asimilačných orgánov v stanovenej sieti na ploche
TANAP-u.
Náklady a spôsob financovania:
Popis činnosti

Počet Priam. Priamy Nepria ÚVN
spolu
zamest mzdy mat.
me
.
a OPN náklad
y
17 3 500 1 700 2 800 8 000

v tis. Sk
Zo ŠR

Komplexné
6 400
zisťovanie
stavu lesa
Prostriedky zo štátneho rozpočtu na práce súvisiace s kalamitou z novembra 2004 sú
rozpočtované vo výške 2 300 tis. Sk.
3. Metodické riadenie HÚL a úlohy pre ŠSLHaP
Špecifikácia úlohy:
•

•

Metodické riadenie HÚL obsahuje najmä :
- metodiky a postupy formou písomných usmernení, koordinácia činností subjektov
vyhotovujúcich LHP, usmernenia v pracovných skupinách vyhotovovateľov a
riešenie aktuálnych problémov ich vypracovania,
- zastupovanie Lesoprojektu
Zvolen na konaniach súvisiacich s LHP. Väzby
koordinátorského pracoviska na ŠS LH,
- metodická podpora tvorby softwéru a informačného štandardu pre zabezpečenie
vyhotovenia LHP,
- ďalší vývoj metódy kalkulácie nákladov na realizáciu úloh LHP,
- vyhodnocovanie zmien stavu lesov,
Úlohy pre ŠSLHaP vykonávané na základe požiadavky ústredného orgánu ŠSLHaP
najmä:
- kontroly plnenia predpisov LHP,
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- výpisy z LHP pre oprávnené osoby,
- ostatné úlohy pre ŠSLHaP vykonávané na základe požiadaviek ústredného orgánu
ŠSLHaP.
Metodické riadenie HÚL v dôsledku dopadu kalamít obsahuje:
•

•
•

Vypracovanie alternatívnych metód HÚL ako dôsledok kalamít s výstupmi:
- postup pre vykonanie aktualizácie LHP,
- postup pre zmeny častí LHP vrátane objektivizácie postupov riešenia zmien výšky
ťažieb
- špecifiká postupov komplexného zisťovania a rámcového plánovania u plošných
kalamít,
- analýza dopadu veľkých kalamít na prognózy výhľadu vývoja plôch, zásob a ťažieb,
Práce pre ŠSLHaP,
- úlohy pre ŠSLHaP súvisiace s kalamitami vykonávané na základe požiadaviek
ústredného orgánu ŠSLHaP,
Zabezpečenie metodického riadenie HÚL v kalamitných územiach,
- Usmernenia vyhotovovateľov LHP,
- Účasť na súvisiacich konaniach,
- Koordinácia činností subjektov vyhotovujúcich LHP.

Náklady a spôsob financovania:
Popis činnosti

v tis. Sk
Počet Priam. Priamy Nepria ÚVN Zo ŠR
spolu
zamest mzdy mat.
me
a OPN náklad
.
y
12 3 000 1 500 2 500 7 000 6 400

Metodické
riadenie HÚL
a úlohy pre
ŠSLHaP
Prostriedky zo štátneho rozpočtu na práce súvisiace s kalamitou z novembra 2004 sú
rozpočtované vo výške 1 700 tis. Sk.
4. Správa tematického štátneho mapového diela (TŠMD)
Špecifikácia úlohy:
Hlavnými úlohami Správy TŠMD sú:
nové mapovanie na celkovej výmere 3038 km2/97,1 tis. ha LPF
reambulácie na celkovej výmere 78,1 tis. ha LPF
vyhotovenie súvislého TŠMD na celkovej výmere 175,2 tis. ha LPF
letecké meračské snímkovanie na kalamitnom území v sume 1 100 tis. Sk.
Nové mapovanie spolu so zameraním bodového poľa a reambulácie tvoria rozpracovanie
TŠMD na celkovej výmere 175,2 tis. ha LPF a dokončenie TŠMD je vyhotovenie súvislého
mapového diela na celkovej výmere 188,7 tis. ha LPF.
Harmonogram úloh Správy TŠMD je nasledovný:
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-

-

-

-

fotogrametrické práce na novom mapovaní, reambulácii máp a zameraní bodového
poľa fotogrametrickou a geodetickou prevádzkou s využívaním leteckých meračských
snímok a vlastných meračských prác v termíne do konca kalendárneho roka platnosti
LHP,
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 prezobrazovania 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.,
kartografické práce TŠMD LH – práce súvisiace s kartografickou tvorbou súvislého
TŠMD LH po LHC a v rámci celej SR,
vydávanie – tlač súvislého TŠMD LH a štandardných mapových náležitostí LHP,
prípadne ich ďalšie knihárske spracovanie.
Práce súvisiace s kalamitou z novembra 2004
vypracovanie podkladov pre projekty leteckého meračského snímkovania
letecké meračské snímkovanie
nahrávanie a orientácia digitálnych LMS
zameranie bodového poľa pre fotogrametrické projekty
vyhotovenie fotogrametrických projektov s využitím analytickej aerotriangulácie v bloku
(AATB)
klasifikácia kalamity na LMS
fotogrametrické digitálne vyhodnotenie na celej nasnímkovanej výmere
vonkajšie geodetické meranie kalamity – mimo nasnímkované územie
vonkajšie šetrenia pre zostavenie klasifikačnej stupnice poškodenia porastov zo satelitných
scén
vyhotovenie zväčšenín LMS fotografickou resp. digitálnou formou
spracovanie a tlač leteckých meračských snímok
spracovanie a tlač tematických lesníckych map
kontrola a preberanie máp TŠMD LH
reprodukčné a knihárske spracovanie a tlač mapových náležitostí LHP a ďalších výstupov.

Náklady a spôsob financovania:
v tis. Sk
Zo ŠR

Popis činnosti

Počet Priam. Priamy Nepria ÚVN
zamest mzdy mat.
me
spolu
.
a OPN náklad
y
Správa TŠMD
20 4 300 3 300 3 500
11 9 200
100
Prostriedky zo štátneho rozpočtu na práce súvisiace s kalamitou z novembra 2004 sú
rozpočtované vo výške 4 100 tis. Sk, z toho 1 100 tis. Sk na letecké meračské snímkovanie.
5. Informatika a certifikácia
Špecifikácia úlohy:
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Informatika a certifikácia obsahuje:
• metodiky lesníckeho IS,
• vývoj lesníckych počítačových aplikácii,
- prevádzkové zavedenie programového systému pre spracovanie LHP pod WINDOWS,
- analýza, údržba a vývoj aplikačného softvéru prieskumov,
- kalkulácia nákladov a výnosov z realizácie LHP (užívateľské riešenie),
- vývoj programového systému pre spracovanie národnej inventarizácie lesov,
distribúcia softvéru, informácií a komunikácia s užívateľmi,
• návrh a naplnenie dátového modelu dátového skladu, prezentácia výstupov z dátového
skladu,
• súhrnné informácie o stave lesov SR,
• lesnícke aplikácie geografického informačného systému (GIS),
- príprava a spracovanie digitálnych grafických dát,
- správa a vyhodnotenie súvislej digitálnej grafickej databázy na území Slovenska,
• prevádzkovanie projektov lesníckeho IS,
- lesná hospodárska evidencia,
- evidencia vlastníckych a užívateľských vzťahov k lesným pozemkom,
- evidencia organizácií v lesníctve,
• lesnícky trhový informačný systém,
- spracovanie a prezentácia trhových informácií,
- zabezpečovanie väzieb na zahraničné spravodajské pracoviská.
• správa a údržba počítačových sietí LAN a WAN,
• školenia k systémovému, štandardnému a aplikačnému softvéru,
• činnosť národného certifikačného centra,
- koordinácia a príprava zavedenia procesu certifikácie lesov na Slovensku.
Práce súvisiace s kalamitou z novembra 2004
• Tvorba projektov GIS pre vektorové a rastrové analýzy:
- priestorová identifikácia kalamitných území v porastových mapách na základe prekrytu
výstupov z digitálnej fotogrametrie(DPZ) a vrstvy LES, určenie ich výmer,
- vytvorenie databáz kalamitou postihnutých základných jednotiek rozdelenia lesa s prepojením
na údaje LHP a LHE.
- priestorové analýzy stavu lesa a hospodárskoúpravníckej typizácie na úrovni základných
jednotiek rozdelenia lesa v kalamitných územiach,
- analýza morfológie terénu v kalamitných územiach, kvantifikácia nadmorských výšok,
expozícií a sklonov,
- analýza cestnej siete v kalamitných územiach,
- skúmanie príčin vzniku kalamít na základe posúdenia charakteristík terénu, stanovištnej
vhodnosti, drevinového zloženia, časovej a priestorovej úpravy porastov z rastrových analýz,
- animované modely letu nad kalamitnými územiami s využitím ortofotomáp (a iných máp)
pred a po kalamite.
• Aktualizácia stavu lesa na kalamitných územiach s využitím modelov rastu, LHE
a z vonkajších zisťovaní po kalamite.
• Kalkulácia objemu a sortimentnej štruktúry kalamitnej drevnej hmoty s využitím leteckých
meračských snímok.
• Stanovenie všeobecnej hodnoty porastov a ich verejnoprospešných funkcií v kalamitných
územiach na základe platnej legislatívy.
• Kalkulácia drevinovej, vekovej, výškovej a hrúbkovej štruktúry kalamitných území.
• Analýzy, vývoj softvéru a spracovanie dát o kalamite v lesoch SR
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Náklady a spôsob financovania:
Popis činnosti

v tis. Sk
Počet Priam. Priamy Nepria ÚVN Zo ŠR
zamest mzdy mat.
me
spolu
.
a OPN náklad
y
20 4 300 2 200 3 500 10 000 8 800

Informatika a
certifikácia
Prostriedky zo štátneho rozpočtu na práce súvisiace s kalamitou z novembra 2004 sú
rozpočtované vo výške 1 200 tis. Sk.
6. Projekty zisťovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov
Náklady a spôsob financovania:
v tis. Sk
Počet Priam. Priamy Nepria ÚVN Zo ŠR
zamest mzdy mat.
me
spolu
.
a OPN náklad
y
Projekty
10 2 200 1 100 1 700 5 000 5 000
Prostriedky zo štátneho rozpočtu na práce súvisiace s kalamitou z novembra 2004 sú
rozpočtované vo výške 5 000 tis. Sk.
Popis činnosti

Článok 6
Spôsob a termín vyhodnotenia kontraktu
1. Priebežné hodnotenia plnenia úloh kontraktu sa uskutočnia formou kontrolného dňa po
vykonaní komplexného rozboru raz za štvrťrok, najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca
po uplynutí príslušného štvrťroka za účasti zadávateľa a objednávateľa.
2. Komplexný rozbor za príslušný štvrťrok sa predloží v termíne stanovenom objednávateľom.
3. Plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu sa vyhodnotí vo výročnej správe po uplynutí doby
trvania kontraktu v termínoch stanovených pre spracovanie výročnej správy.
Článok 7
Zverejnenie kontraktu a verejný odpočet
1. Tento kontrakt zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových stránkach do 7
dní od jeho podpisu. Výročnú správu o plnení kontraktu zverejnia obidve strany na svojich
internetových stránkach do 30. apríla 2006.
2. Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu a zverejnenie výročnej správy sa uskutočnia po
vypracovaní a predložení v zákonom stanovenej lehote.

Článok 8
10

Ostatné ustanovenia kontraktu
1. Zmeny a doplnky tohto kontraktu je možné vykonať len formou písomných dodatkov
podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
2. Kontrakt sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva
exempláre.
3. Kontrakt nadobúda platnosť podpísaním obidvoch zmluvných strán.
V Bratislave
dňa:

Vo Zvolene
dňa: 26.januára 2005

..........................................
Ing. Zsolt Simon
minister pôdohospodárstva

..........................................
Ing. Ján Bavlšík
riaditeľ Lesoprojektu

Za objednávateľa:
(Meno, podpis, pečiatka)

Za zhotoviteľa:
(Meno, podpis, pečiatka)

Dodatok č. 1
(A/2005/3133/GA02/47)
ku Kontraktu č. A/2005/0047/GA02/ zo dňa 31.1.2005, uzavretý medzi účastníkmi kontraktu
:
Objednávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
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Zastúpený: Ing. Zsoltom Simonom, ministrom pôdohospodárstva SR
IČO : 00156621
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000081105/8180
( ďalej len „ objednávateľ„ )
a
Zhotoviteľ:

Lesoprojekt Zvolen
Sídlo: Sokolská 2, 960 52 Zvolen
Zastúpený: Ing. Jánom Bavlšíkom – riaditeľom Lesoprojektu
Právna forma : príspevková organizácia
Zriaďovateľ : Ministerstvo pôdohospodárstva SR
IČO: 156 833
DIČ : 2021327990
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000068007/8180

( ďalej len „ zhotoviteľ„ )
Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa čl. 5. a čl. 4 Kontraktu uzavretom medzi Ministerstvom
pôdohospodárstva SR a Lesoprojektom Zvolen na riešenie úloh a ich financovanie v roku 2005,
vedenom pod číslom č. A/2005/0047/GA02 zo dňa 31. 1. 2005 nasledovne:
I.
V čl. 5 sa predmet činnosti rozširuje o novú úlohu, vedenú pod číslom 7 v znení :
„7. Príprava, spracovanie a poskytnutie grafických a databázových údajov za homogénne
jednotky priestorového rozdelenia lesa pre celé územie SR pre potreby projektu IGIS RP.“
7. Podrobné rozdelenie lesa bude poskytnuté v podobe vektorových vrstiev na základe
vyhodnotenia atribútových položiek základných jednotiek priestorového rozdelenia lesa (JPRL).
Výsledkom bude vektorová vrstva homogénnych jednotiek priestorového rozdelenia lesa
(HJPRJ) s pripojenými atributovými položkami s rovnakou hodnotou atribútu. Zoznam atribútov
je v pripojenej tabuľke, ktorú možno v budúcnosti za dohodnutých podmienok podľa potreby
rozšíriť. K príslušným atribútom budú dodané číselníky s popisom obsahu.

HJPRL - homogénna jednotka priestorového rozdelenia lesa
atribút
Popis
KPL
kod lesného hospodárskeho plánu
KL
kategória lesa
POHR
pásmo ohrozenia
IT
imisný typ
SOP
stupeň ochrany prírody
PHO
pásmo hygienickej ochrany
ZR
zóna rekreácie
12

FT
DV
DU
HSPT

funkčný typ
druh vlastníctva
druh užívania
hospodársky súbor porastových typov

Náklady a spôsob financovania
Popis
počet
priame
činnosti
zamestnanc
mzdy
ov
projekt
2
50
IGIS

priamy
material a
OPN
450

nepriame
náklady

ÚVN
spolu

v tis. Sk
Zo ŠR

500

500

II.
Čl. 4., bod 2 platobných podmienok sa mení a dopĺňa takto:
„2. Celková hodnota prác je dohodnutá vo výške 98 676 tis. Sk, čo predstavuje 98 176 tis. Sk
dohodnutých kontraktom + 500 tis. Sk predstavuje plnenie navýšené Dodatkom č. 1.
Úhrada navýšená týmto dodatkom bude jednorázovo prevedená zo štátneho rozpočtu
v lehote do 23. 12. 2005.“
III.
1.
2.
3.
4.

Ostatné ustanovenia kontraktu zo dňa 31. 1. 2005 zostávajú v pôvodnom znení.
Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou kontraktu zo dňa 31. 1. 2005.
Dodatok č. 1 bol vyhotovený v štyroch exemplároch, po dva pre každú zmluvnú stranu.
Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými
stranami.

V Bratislave dňa:

Vo Zvolene dňa:

...........................................................
Ing. Zsolt Simon
minister

.........................................................
Ing. Ján Bavlšík
riaditeľ
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Rozborové štandardy stav k 31. 12. 2005
(v tis. Sk)
Príloha č. 2/6
str. 1

Číselný
kód

a
1.0.0.
1.0.1.
1.0.2.
1.0.3.
1.1.0.
1.1.1.
1.1.2.
2.0.0.
2.0.1.
2.0.2.
2.1.0.
2.1.1.
2.2.0.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.0.

Ukazovateľ

b
A. Investičná výstavba
Objem prác a dodávok investičnej výstavby
z toho: stavebné práce
stroje a zariadenia
ost. invest. práce
Zdroje financovania investičnej výstavby
z toho: vlastné zdroje
cudzie zdroje
B. Ekonomika práce
Priemerný stav pracov.
z toho: THP
robotníci a POP
Osobné náklady spolu - mzdy
z toho: ost. osob. náklady
Priemerný mesač. zárobok
z toho: THP
robotníci a POP
Produktivita práce na 1 prac.
z pridanej hodnoty

Merná
jednotka

c

Hospodársky Skutočnosť k 31.12.
% plnenia
zámer na r.
2005
2005
2004 Hopod. zámeru
1

3

4

5

Index 2005/2004

7

tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk

15 000
2 000
11 000
2 000
15 000
15 000

14941
249
13122
1570
14941
14941

1 623
57
951
615,5
1 623
1 623

99,6
12,5
119,3
78,5
99,6
99,6

9,21
4,37
13,81
2,55
9,21
9,21

osoby
osoby
osoby
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
Sk/1
Prac.

320
288
32
68 000
1 000
17 450
18 190
10 760

316,2
331
283,4
298
32,8
33
66 796 67 689
1 000
867
17 340 16 823
18 160 17 588
10 270 9 919

98,8
98,4
102,5
98,2
100,0
99,4
99,8
95,4

0,96
0,95
0,99
0,99
1,15
1,03
1,03
1,04

-19,61

-31,29

159,6

-0,74

42,39

Príloha č. 2/6
str. 2

Číselný
kód

a
3.0.0.
3.1.0.
3.1.1.
3.2.2.
3.2.1.
3.3.0.
3.3.1.

3.3.2.
3.4.0.
4.0.0.
4.1.0.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

Ukazovateľ

b
Hospodárske výsledky
Tržby a výnosy celkom:
z toho: transfery na št. úlohy
transfery na činnosť prevádzkové dotácie
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb
z toho: tržby z prenájmu
Ostatné výnosy
z toho: použitie prostriedkov fondu reprodukcie
a rezervného fondu na úhradu nákladov
zo štátnych fondov
Pohľ. po lehote splatnosti
Náklady a výdaje celkom
v tom: spotrebované nákupy
z toho: spotreba materiálu
kancelárske potreby
pohonné hmoty
drobný majetok

Merná
jednotka

c
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk

Hospodársky Skutočnosť k 31.12.
% plnenia
zámer na r.
2005
2005
2004 Hopod. zámeru
1

3

4

5

Index 2005/2004

7

136 000
98 176

149 284 134 079
100 133 77 898

109,8
102,0

1,11
1,29

tis. Sk

98 176
24 024

tis. Sk
tis. Sk

1 900
13 800

100 133 77898
29 701 38 552
2 080 1 837
19 450 17629

102,0
123,6
109,5
140,9

1,29
0,77
1,13
1,10

248,0
109,8
156,8
229,5
92,3
124,6
925,0

2,25
1,11
1,46
2,13
1,06
1,25
8,04

tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk

3 774

300
136 000
8 000
4 000
300
1 800
200

744
149 284
12 546
9 178
277
2 243
1 850

17000
330
134 078
8 564
4 300
261
1789
230

Príloha č. 2/6
str. 3

Číselný
kód

a
4.1.5.
4.1.6.
4.2.0.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.4.1.
4.2.4.2.
4.2.4.3.
4.3.0.
4.3.1.
4.3.1.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.3.1.
4.4.0.
4.5.0.

Ukazovateľ

b
spotreba energie
predaný tovar
Služby
z toho: opravy a údržba
Cestovné
náklady na reprezentáciu
ostatné služby
z toho: výkony spojov
nájomné
drobný nehmotný majetok
osobné náklady
z toho: mzdové
v tom: na základe dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru
Náklady na sociálne poistenie
Sociálne náklady
z toho: príspevok na stravovanie
Dane a poplatky
Ostatné náklady

Merná
jednotka

c
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk

Hospodársky Skutočnosť k 31.12.
% plnenia
zámer na r.
2005
2005
2004 Hopod. zámeru
1
4 000

3
3 368

4
4 264

22 300
1 000
2 500
10
18 790
1 200
700
200
95 400
68 000

27 048
2 229
2 936
10
21 873
958
929
299
93 952
65 796

1 000
24 000
3 400
2 200
500
600

5

Index 2005/2004

7
84,2

0,79

15 958
1163
2 533
10
12 252
1282
764
305
96 304
67 689

121,3
222,9
117,4
100,0
116,4
79,8
132,7
149,5
98,5
96,8

1,69
1,92
1,16
1,00
1,79
0,75
1,22
0,98
0,98
0,97

1 000
867
24 057 24 152
3 099 4 463
1 975
1743
1 025
517
3 357
759

100,0
100,2
91,1
89,8
205,0
559,5

1,15
1,00
0,69
1,13
1,98
4,42

Príloha č. 2/6
str. 4

Číselný
kód

a
4.6.0.
4.6.1.
4.6.2.

4.7.0.
5.0.0.
6.0.0.
6.0.1.
6.1.0.
6.2.0.
6.3.0.

Ukazovateľ

b
Odpisy, predaný majetok, rezervy
z toho: odpisy hmotného a nehmotného
investičného majetku
Zostatková cena predaného
hmotného a nehmotného investičného majetku
tis. Sk
Záv. po lehote splatnosti
Hospodársky výsledok
(zisk + strata -)
Odvody spolu
z toho: odvod z činnosti
(z hospodárskeho výsledku)
Sociálny fond
Fond reprodukcie
Rezervný fond

Merná
jednotka

c
tis. Sk
tis. Sk

Hospodársky Skutočnosť k 31.12.
% plnenia
zámer na r.
2005
2005
2004 Hopod. zámeru
1
9 200

3
4
11 356 11 976

9 000

10 994 11 976

5

Index 2005/2004

7
123,4

0,95

122,2

0,92

181,0

7,24

26,0
116,0
0,0

0,23
0,83
0,00

tis. Sk

tis. Sk
tis. Sk

200

362

50

0

0

1

x

tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk

200
15 000
2 000

52
229
17 398 20 931
0 2 033

Príloha č. 2/7

VÝVOJ NÁKUPU DLHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU (DDNaHM)
V LESOPROJEKTE ZA ROKY 1990 AŽ 2005 (v tis.Sk)

ROK

DDNaHM

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

4 693
8 833
13 261
5 179
5 602
8 642
14 726
11 571
3 415
5 673
9 151
15 111
8 994
11 854
1 623
14 941

z toho: staveb.práce+PD

stroje a zariad.

404
3 162
3 411
280
9
613
1 981
298
863
1 180
392
325
465
57
249

programy

4 289
5 671
9 850
4 499
5 343
7 277
13 429
9 172
2 801
4 651
6 951
10 062
4 068
9 313
950
13 122

400
250
1 365
684
418
316
159
1 005
4 657
4 601
2 076
616
1 570

ostatné

15

Objem
v tis.Sk
16 000
15 000
14 000
13 000
12 000
11 000
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

l i m i tl yi m i t y

v l a s t n é z d r o j e (odpisy)

stavebné práce + PD

stroje a zariadenia

program.vybavenie

ostatné

Roky

Príloha č. 2/8a

tis. Sk
160 000

149284
141992 136866

140 000
120123

120 000
105736 104829
96887

100 000

88828
15303

80 000
60 000

64794
49282
43685 44199 1688
982

1346

20 000

47594

14987

13632

9950

12560

6540

52290

46035

17030

39181

40460
19450

22680

20198

17000

4334

106541

69200
42853

13394

13295
49151

16044

12319

7605
57772 58981
8288
5482
6741
3 620

40 000
42703

13392

110217

125577 15339

134079

76956

80800

78638

87279
77700

86853

86193

100133
77898

54000

0
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

príspevok

dotácie,účelové prostriedky

iné zdroje

rok

Náklady Lesoprojektu a ich financovanie v roku 2005 v tis.S
Príloha č.2/8

Názov úlohy

Odborné a metodické riadenie
HÚL, vývoj HÚL a ostatné úlohy
pre ŠSLHHaP
Správa TŠMD a nákup LMS
Príprava a rozpracovanie LHP
Neštátne subjekty
Dokončenie LHP
Neštátne subjekty
Aktualizácia LHP
KZSL a NIL
Lesnícky informačný systém
Zákazková činnosť
Povolené prekročenie výdavkov
Celkom

ha

Príspevok Priemer
v tis. Sk Sk / 1 ha

6 400

145 317
30 464
167 507
22 016

9 200
45 124
9 052

TŠMD - Tématické štátne mapové dielo

Skutočnosť spolu
tis. Sk
Sk / ha

1 052

311

7 314
3 808

1 457

23 593
75
444
3 597
2 521
8 474
-1 457

100 133

49 151

2 500
5 700
11 400
9 300

Vysvetlivky :
HÚL - Hospodárska úprava lesov

Iné zdroje Priemer
v tis. Sk Sk / 1 ha

ŠSLHaP - Štátna správa lesného hospodárstva a poľovníctva

LMS - Letecké meračské snímkovanie

KZSL- Komplexné zisťovanie stavu lesa

LHP - Lesný hospodársky plán

NIL - Národná inventarizácia lesov

7 452

26
141

16 514
48 932
9 052
23 593
2 575
6 144
14 997
11 551
8 474

149 284

337
141

Príloha č. 2/9

PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA VÝNOSOVÝCH
DRUHOV ZA ROK 2005

Účet
602
648
649
651
691

Názov
Tržby z predaja služieb
Zúčtovanie fondov
Iné ostatné výnosy
Tržby z predaja majetku
Prevádzkové dotácie
SPOLU

v tis. Sk
29 701
3 774
13 961
1 715
100 133

v%
19,90
2,53
9,35
1,15
67,07

149 284

100,00

- 60219 90%,

- 6482,53%
- 6499,35%
- 6511,15%

- 691

67,07

Príloha č. 2/10

PREHĽAD ČERPANIA NÁKLADOV PODĽA
NÁKLADOVÝCH DRUHOV ZA ROK 2005
Účet
501
502
511
512
513,8
521
524
525
527,8
530
540
550
590

Názov
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a údržba
Cestovné
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zák. soc. poistenie
Príspevok org. na DDP
Zák. soc.náklady + ost.soc.nákl.
Dane a poplatky
Ostatné náklady
Odpisy,predaný majetok
Daň z príjmov
SPOLU

550 - 7,61%
540 - 2,25%
530 - 0,29%
527,8 - 2,08%
525 - 0,79%
524 - 15,32%

590 - 0,39%

v tis. Sk
9 178
3 368
2 229
2 936
21 883
66 796
22 879
1 178
3 099
438
3 357
11 356
587

v%
6,15
2,26
1,49
1,97
14,66
44,74
15,32
0,79
2,08
0,29
2,25
7,61
0,39

149 284

100,00

501 - 6,15%
502 - 2,26%
511 - 1,49%
512 - 1,97%

513,8 - 14,66%

521- 44,74%

Príloha č.

POČET ZAMESTNANCOV
počet

746

800

709

700

653 647
552 534
520

600
500

477

444

400

401 386 384 380
376 367

331 316

300
200
100
0

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

počet
600

515 501
483 476
456 440
432

500

410

400

380

352 338 338 335 334 335

300

298 283

200
100
0

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

100%

5

90%

12,5

13,3

26,1

28,5

80%

30,3

36,1

40,5 46,3

48,4

48,5

49,1

49,6

50,8

55,6

57,6

59,5 53,7

51,6

51,5

50,9

50,4

49,2

44,4

42,4

70%
60%
50%
40%
30%

100

95

87,5

86,7

73,9

71,5

69,7

63,9

20%
10%
0%

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

skutočnosť

pokles oproti roku 1989

2/11

316

05

83

5

Príloha č. 2/12

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov Lesoprojektu k 31.12.2005
(fyzické osoby)

Vzdelanie

Organizačná
jednotka

VŠ les.

VŠ iné

SŠ les.

SŠ iné

Ostatné

Celkom

pob. Piešťany

19

0

9

6

2

36

pob. Žilina

33

0

10

6

9

58

pob. Zvolen

33

0

9

9

1

52

pob. Košice

43

0

20

13

4

80

Ústredie

35

10

2

41

13

101

Celkom:

163

10

50

75

29

327

Vzdelanostná štruktúra podľa organizačných jednotiek
pob. Piešťany

pob. Žilina

VŠ les.

VŠ iné

pob. Zvolen
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pob. Košice

Ostatné

Vzdelanostná štruktúra Lesoprojektu

VŠ iné
3%

.VŠ les
50%

.SŠ les
15%

Ostatné
9%

SŠ iné
23%

Príloha č. 2/13

Veková štruktúra zamestnancov Lesoprojektu k 31.12.2005
(fyzické osoby)

Vek

Organizačná
jednotka

Do 20

Do 30

Do 40

Do 50

Do 60

pob.Piešťany

0

2

16

8

10

0

36

pob.Žilina

0

13

14

9

19

3

58

pob.Zvolen

0

8

6

22

16

0

52

pob.Košice

0

11

20

33

14

2

80

Ústredie

0

8

24

40

25

4

101

Celkom:

0

42

80

112

84

9

327

Nad 60 Celkom
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Príloha č. 2/14

Užívateľská štruktúra lesných pozemkov
na ktorých boli dokončované a rozpracované LHP
v roku 2005

Dokončované LHP

súkromné

spoločenstevné

32,9%

8,2%

cirkevné

0,2%
družstevné

0,2%

mestské+obecné

10,9%

štátne

47,6%

Rozpracované LHP

súkromné

3,5%
spoločenstevné

25,1%

cirkevné

0,6%
družstevné
štátne

69,6%

0,2%
mestské+obecné

1,0%

Príloha č.3/15
Hlavné skupiny užívateľov informačných výstupov
Úroveň-užívateľ

Druh informácií

Stupeň agregácie

I. Vrcholová úroveň
1.Medzinárodné IS
2.Vládny IS
3.Sekcia LH
4.Slovenské združenie vlastníkov
5.Ministerstvo životného prostredia
6.Slovenský štatistický úrad

Strategické
informácie

Sumárne, stredné
a inak na úroveň republiky agregované
informácie

II. Stredná úroveň
1.Fyzické a právnické osoby vyhotovujúce LHP
2.Štátna ochrana prírody
3.Lesné podniky a závody
4.Regionálne združenia vlastníkov
5.Národné parky a chránené oblasti
6.Orgány štátnej správy LH krajských
úradov

Účelové
agregované
informácie

Oblasť, okres,
lesný podnik,
lesný závod,
spoločenstevné
vlastníctvo

III.Základná úroveň
1.Organizačné jednotky užívateľských
a vlastníckych subjektov
2.Skupinoví vlastníci
3.Súkromní vlastníci
4.Orgány štátnej správy LH okresných
úradov
5.Poľovné združenia
IV.Odborná úroveň
1.Lesnícky výskum
V.Vzdelávanie
1.Lesnícke školstvo
2.Iné ekologicky zamerané školy

Operatívne
informácie

Informácie
o objektoch
výskumu
Prierezové
informácie
a software
vhodné pre
výučbu

Lesný hospodársky
celok,lesný užívateľský celok, ka-,
taster, porast,súkromné a spoločenstevené vlastníctvo

Výskumný objekt
Reálne a fiktívne
priestorové jednotky a objekty

VI.Ostatní užívatelia
1.Daňové úrady
2.Úrady štátnej správy
3.Projekčné organizácie
4.Ostatní potencialni užívatelia

Výberové
informácie

Podľa potreby

Príloha č.3/16
KONTROLNÁ ČINNOSŤ
a) Analýza kontrolných akcií a prešetrených a vybavených sťažností a petícií
Kontrolná činnosť na Lesoprojekte bola zabezpečovaná referátom kontroly podľa
vypracovaného plánu kontrolnej činnosti za I. a II. polrok roku 2005.
Kontrolné akcie boli vykonávané v zmysle platného zákona č. l0/l996 Z.z. o kontrole v
štátnej správe a zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, ktorý nadobudol účinnosť l.
januára 2002, ako i internej Smernice o finančnom riadení a finančnej kontrole, ktorá
nadobudla účinnosť l. júla 2003. Z každej akcii bol vyhotovený „Záznam o kontrole“, resp.
„Protokol o vykonaní kontroly“, resp. „Správa o vykonaní finančnej kontroly“, podľa
závažnosti zistených nedostatkov.
V roku 2005 bolo vykonaných 34 kontrolných akcií (z toho 3 neplánované), z toho:
na pobočke P i e š ť a n y
7 kontrolných akcií
na pobočke Ž i l i n a
6 kontrolných akcií
na pobočke Z v o l e n
7 kontrolných akcií
na pobočke K o š i c e
7 kontrolných akcií
na
Ústredí
7 kontrolných akcií

-

Kontrolné akcie boli zamerané na nasledovné okruhy:
kontrola plnenia prijatých oparení pri zistených nedostatkoch v r. 2004,
dodržiavanie zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
dodržiavanie Smernice o finančnom riadení a finančnej kontrole č. 1.3-08-1394/2003,
dodržiavanie Smernice pre evidenciu, odpisovanie, vyraďovanie a likvidáciu majetku
štátu
v správe Lesoprojektu č. 1.0-03-2227/2003 a Doplnku č. 1 (č. 1.0-03-939/2004),
kontrolu platieb nájomného za nebytové priestory platných uzatvorených nájomných
zmlúv
evidenciu nákupu stravných lístkov v zmysle § 152 ZP, ako i Pokynu č. 3.0-02-645/2003bezhotovostný platobný styk bod 2./
dodržiavanie zák. č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách,
dodržiavanie Príkazného listu riaditeľa Lesoprojektu č. 2/2003 k zabezpečovaniu úloh
Lesoprojektu,
dodržiavanie Príkazného listu riaditeľa Lesoprojektu č. 1/2000 – používanie služobných
motorových vozidiel Lesoprojektu a Dodatku č. 1 k Príkaznému listu RLp č. 1/2000,
dodržiavanie Príkazného listu riaditeľa Lesoprojektu č. 1/2004 na stanovenie noriem
spotreby PHM pre motorové vozidlá Lesoprojektu,
kontrolu opatrení č. 3.1-01-1162/04 prijatých pri zistených nedostatkoch pri výkone verejného obstarávania,
dodržiavanie pracovného času a kvalitu práce upratovačiek,
kontrolu dodržiavania správneho výpočtu spotreby PHM – hospodárnosť využitia vozidiel
v správe Lesoprojektu,
sociálny fond –smernice, zásady, rozpočty,
kontrolu agendy dochádzky zamestnancov ústredia Lesoprojektu.

Z vykonaných 34 kontrolných akcií bolo 30 kontrolných akcií vykonaných v zmysle zák.
č. 502/2001Z.z. o finančnej kontrole a 4 kontrolné akcie v zmysle zák. č. 10/l996 Z.z.
o kontrole v štátnej správe. Na základe závažnosti zistených nedostatkov bolo vyhotovených
30 Záznamov z vykonanej následnej finančnej kontroly, resp. o kontrole v štátnej správe a
4 Správy o vykonaní následnej finančnej kontroly.
Každá Správa, resp. Záznam ..., bol prejednaný s riaditeľom Lesoprojektu alebo s
riaditeľmi pobočiek, resp. vedúcimi odborov Lesoprojektu. Prijaté boli opatrenia k
odstráneniu zistených nedostatkov, resp. k ich predchádzaniu a v dodržaných termínoch boli
písomne odovzdané na referát kontroly.
Sťažnosti a petície
Sťažnosti sú vybavované v zmysle zákona o sťažnostiach č. l52/1998 Z.z. a petície v zmysle
zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z.z.
V r. 2005 nebola na referáte kontroly prijatá a zaevidovaná žiadna sťažnosť.
b)
Na základe zistených nedostatkov Najvyšším kontrolným úradom SR , ktorý vykonal v našej
organizácii kontrolu v II. polroku l999 boli prijaté Opatrenia Lesoprojektu Zvolen na
odstránenie zistených nedostatkov, tieto Opatrenia... boli rozpracované na jednotlivé
organizačné jednotky, ktoré ich boli povinné zabezpečiť. Rozpracované opatrenia
Lesoprojektu Zvolen boli zaevidované pod č. l.0-03-8/99 a kontrola ich plnenia sa stala i
dlhodobou úlohou referátu kontroly. Záznamy z ich uskutočnených kontrol sú uložené na
referáte kontroly.
c)
V mesiaci január bola referátom kontroly vypracovaná v zmysle zák. č. 152/1998 Z.z.
o sťažnostiach „ročná správa a príslušné tabuľky o petíciach a sťažnostiach za rok 2004“,
odoslaná bola na Sekciu kontroly MP SR.
V mesiaci február bola referátom kontroly vypracovaná v zmysle Vyhl. MF SR č. 517/01 a
odovzdaná na MF SR Ročná správa o výsledkoch finančných kontrol.
V mesiaci marec boli referátom kontroly vypracované nasledovné dva materiály: Národný
akčný plán na riešenie problémov s alkoholom v podmienkach organizácie Lesoprojektu
Zvolen na rok 2005 a Národný program boja proti drogám v podmienkach organizácie
Lesoprojektu Zvolen na roky 2005-2008. Obidva materiály boli odoslané Sekcii kontroly
Pracovisku prevencie kriminality MP SR.
V čase od 19.4.2005 do 5.5.2005 bola v organizácii Lesoprojektu vykonaná kontrola
Daňovým úradom Zvolen, predmetom kontroly bola „daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona
č. 222/2004 Z.z.“ Nedostatky neboli zistené.
V čase od 18.7.2005 do 29.7.2005 bola v organizácii Lesoprojekt vykonaná kontrola zo
Sekcie kontroly MP SR v zmysle zák. č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení
neskorších predpisov za účelom kontroly dodržiavania zák. č. 523/2003 Z.z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov za rok 2004. Z výsledku kontroly bol vykonaný
Protokol o výsledku kontroly, k zisteným nedostatkom boli vypracované konkrétne opatrenia
na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré boli listom č. A/2005/2480/FA-04/636 dňa
21.8.2005 odoslané na Sekciu kontroly MP SR.
V mesiaci jún bol referátom kontroly vypracovaný „odpočet“ úloh Plánu stratégie kriminality
v podmienkach Lesoprojektu za I. polrok 2005 a zaslaný bol na Sekciu kontroly MP SR.

d)
Pre rozšírenie kontrolných poznatkov sa zamestnankyňa referátu kontroly zúčastnila
v mesiaci február 2005 semináru v Banskej Bystrici, zameraného na kontrolnú činnosť
v oblasti verejného obstarávania, konkrétne na „metódy a postupy kontroly procesov
verejného obstarávania a efektívneho vynakladania verejných prostriedkov“, poriadaným
Úradom pre verejné obstarávanie.
e)
Na pobočkách Lesoprojektu sa kontrola vykonáva v zmysle rozpracovaných zásad
vnútropodnikového kontrolného systému (VKS). Vykonávaná bola z úrovne: výkonného
riaditeľa pobočky, hlavného inžiniera pobočky, vedúceho úseku prípravy LHP a vedúcich
pracovných skupín.
Činnosť VKS bola zameraná na:
- usmernenie a rozdelenie pracovných výkonov podľa jednotlivých pracovníkov zadaním
práce pred začatím vonkajších i kancelárskych prác,
- na aktuálny stav pripravenosti predbežných správ a Zásad vyhotovenia LHP pred ich
expedíciou jednotlivým OLH,
- kontrolu opisu plánu hospodárskych opatrení, ťažbových máp, ZLDM,
- stav a kvalitu prác HÚL,
- usmernenie v súvislosti so zavedením nového programu LHP TAX a pri Aktualizácii,
- usmernenie v súvislosti so zavedením prístrojov GPS
- vektorizáciu fyto a pedo máp,
- vykonávanie zákaziek (APVT, NATURA 2000),
- úplnosť vypísania AZ po ukončení vonkajších prác HÚL,
- predchádzanie možným únikom informácií z databáz Lesoprojektu, resp. diel LHP,
- ochranu majetku, dodržiavanie zásad BOZP a PO,
- dodržiavanie príkazných listov riaditeľa Lesoprojektu,
- inventarizáciu peňažných prostriedkov v hotovosti,
- dodržiavanie pracovnej disciplíny,
pracovnej doby, evidenciu denného pohybu
zamestnancov,
- agendu vedenia služobných motorových vozidiel.
Osobitná pozornosť bola venovaná vykonávaniu predbežnej a priebežnej finančnej
kontroly
v zmysle internej Smernice o finančnom riadení a finančnej kontrole.
Zápisy z týchto kontrol ako i z vykonaných priebežných finančných kontrol sú uložené u
výkonných riaditeľov pobočiek, resp. hlavných inžinierov. Vyhodnotenie VKS za rok 2005 z
každej pobočky Lesoprojektu je uložené na referáte kontroly Lesoprojektu Zvolen.
f)
Technický úsek ústredia Lesoprojektu vykonával kontroly:
- v oblasti prác HÚL ,
- dodržiavanie harmonogramu tlače a tvorby TŠMD,
- mapovania na LHC i u neštátnej taxácie,
- klasifikácie leteckých snímok a mapovania
- meračských skupín,
- predbežnú i priebežnú finančnú kontrolu každej finančnej operácie.

Zápisy z týchto kontrol ako i z vykonaných priebežných finančných kontrol sú uložené u
príslušných vedúcich odborov na ústredí Lesoprojektu. Zápisy z priebežnej finančnej kontroly
odboru KAREP boli odovzdávané i na referát kontroly.
Vo Zvolene, 20 januára 2005
Vypracovala za RK Lp Zvolen: Lapinová

Príloha č. 3/17
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v organizácii Lesoprojekt Zvolen sa zameriava
hlavne na vytváranie podmienok pre bezpečnú prácu bez vzniku mimoriadnych udalostí,t.j.
priaznivých podmienok pre výkon pracovných činností, pohody na pracovisku
a v neposlednom rade riešenie sociálnych aspektov práce, ktoré sa v roku 2005 zabezpečovali
zmysle zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o BOZP ako vyplýva zo zmien a doplnení
vykonaných zákonom č. 95/2002 Z.z. a zákona č. 158/2001 Z.z.
Dodržiavanie príslušných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci bolo posúdené pri previerkach BOZP, pracovného prostredia, ktoré boli v roku 2005
vykonané na všetkých pobočkách, pracoviskách a ústredí Lesoprojektu v zmysle Zákonníka
práce a § 8d, písm. d/ zákona č. 330/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a platnej
Kolektívnej zmluvy Lesoprojektu Zvolen na obdobie I. 2005 – XII. 2005 odvetvie LH SRverejná služba, Časť V. -BOZP
Zameranie previerok :
- technickú úroveň a vybavenosť pracovísk
- hygienické a sociálne zariadenia
- poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP)
- oblasť starostlivosti o zamestnancov (lekárske prehliadky, očkovanie proti kliešťovej
encefalitíde, poskytnutie prvej pomoci )
- výchova zamestnancov k BOZP ( vykonávanie vstupných inštruktáží – poučenie pri
nástupe do zamestnania, periodické školenia, systém overovania znalostí, školenie
a overovanie znalostí pracovníkov špeciálnych profesií /obsluha VTZ,údržbár, kurič,
tlačiar, technický pracovník v laboratóriu a pod.)
- vyhodnotenie úloh spracovaných v „Základných princípoch politiky BOZP Lp ZV na roky
2002-2006“.
Zistené nedostatky
sa postupne odstraňujú podľa spracovaného „Harmonogramu
odstraňovania nedostatkov zistených pri previerkach BOZP“ a podľa finančných prostriedkov
organizácie.
a) Strojno-technologické zariadenia sú udržiavané v prevádzkyschopnom stave vykonávaním
údržby a revíziami jednotlivých zariadení.
b) Technická úroveň a vybavenosť pracovísk je na dobrej úrovni
c) Hygienické a sociálne zariadenia sú na požadovanej úrovni
d) Pri nástupe do zamestnania novoprijatí zamestnanci sú poučení vedúcim pracoviska
a bezpečnostným technikom o právnych predpisoch bezpečnosti práce – podpisujú
záznam.
Zamestnanci vykonávajúci vonkajšie terénne práce sa pred ich začiatkom zúčastňujú
lekárskych prehliadok a vykonáva sa inštruktáž k vykonávaným prácam s upozornením na
riziká a nebezpečenstvá pri prácach v teréne, vrátane pomocných robotníkov (figurantov).
Periodické školenia BOZP pre vedúcich a THZ sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy
s overením vedomostí formou testov (1x2) roky. Školenie a overovanie znalostí
pracovníkov špeciálnych profesií /obsluha VTZ, údržbár, kurič, tlačiar, technický
pracovník v laboratóriu sa vykonáva 1x za rok.

Na poskytnutie prvej pomoci v prípade úrazu sú v organizácii určení zamestnanci, ktorí
boli odborne vyškolení SČK so získaním osvedčenia .
Všetky pracoviská sú vybavené lekárničkami so základným materiálom, ktoré sú
pravidelne obmieňané a doplňované podľa potreby. Organizácia má spracovaný
kompletný materiál v zmysle platnej legislatívy – „ Pokyny pri bezprostrednom a vážnom
ohrození života alebo zdravia – Traumatologický plán Lesoprojektu Zvolen“ pre všetkých
zamestnancov organizácie.
Lesoprojekt zabezpečuje pre zamestnancov, ktorí vykonávajú vonkajšie práce
očkovanie proti kliešťovej encefalitíde a preočkovanie každé 3 roky a lekárske prehliadky
za účelom zistenia lymskej boreliózy po ukončení vonkajších prác – v zmysle Kolektívnej
zmluvy Lesoprojektu Zvolen na obdobie I. 2005 – XII. 2005, Časť V.-BOZP.
V organizácii Lesoprojekt Zvolen sú zaregistrované 2 prípady choroby z povolania na
pobočke Žilina - Klinikou pracovného lekárstva a toxikológie v Martine.
e) V zmysle vydaného „Príkazného listu riaditeľa Lp ZV č. 1/2003 k rozpracovaniu úloh MP
SR v Národnom akčnom pláne pre problémy s alkoholom na podmienky Lp ZV“ sa
vykonávali kontroly dodržiavania bezpečnostných predpisov týkajúcich sa zákazu
požívania alkoholických nápojov, omamných látok alebo iných psychotropných látok,
kedykoľvek v priebehu pracovného času prostredníctvom dychovej skúšky.
f) Organizácia má vypracovaný písomný dokument o posúdení rizík u všetkých
zamestnancov – podľa jednotlivých pracovných činností v zmysle § 8a, ods. 1 písm. c/,
zákona č. 330/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý sa pravidelne
prehodnocuje
Kontrola – vyhodnotenie úloh spracovaných v „Základných princípoch politiky BOZP Lp
ZV na roky 2002-2006“ je jedným z hlavných bodov previerok BOZP, ktoré organizácia
vykonáva raz za rok v spolupráci s odborovou organizáciou.
g) Osobné ochranné pracovné prostriedky boli poskytované v súlade s platnými predpismiv
zmysle Smernice BOZP Lesoprojektu Zvolen a vydanými doplnkami. Organizácia
poskytuje pre vybrané pracovné činnosti aj čistiace, dezinfekčné prostriedky a repelentné
prípravky na ochranu pred hmyzom v zmysle vydanej smernice BOZP pravidelne raz
mesačne podľa počtu odpracovaných dní v mesiaci.
Zamestnanci pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky pri svojej práci používajú,
vykonáva sa námatková kontrola bezpečnostným technikom za prítomnosti vedúceho
pracoviska. V tejto oblasti neboli zistené nedostatky.
Na nákup, údržbu OOPP, čistiacich prostriedkov boli v roku 2004 vynaložené finančné
nasledovne:
pobočka Piešťany
102 276 ,-- Sk
pobočka Žilina
45 200 ,-- Sk
pobočka Zvolen
139 928 ,-- Sk
pobočka Košice
95 632 ,-- Sk
ústredie
112 387 ,-- Sk
_____________
Spolu :
495 423 ,-- Sk
Sledovanie úrazovosti v organizácii Lesoprojekt Zvolen:
V roku 2005 boli zaregistrované 2 pracovné úrazy (v skupine -ostatné) a to: na pobočke

Zvolen –1, na pobočke Žilina - 1.
Mimopracovných úrazov bolo celkom 3, z toho na
pobočke Zvolen – 2, na pobočke Piešťany –1.
Počet kalendárnych dní pracovnej neschopnosti za rok 2005 bol pre :
chorobu
pracovné úrazy
ostatné úrazy
Spolu :

942
160
74
1 076

0,78 %
0,13 %
0,06 %
0,90 %

Počet dní pracovnej neschopnosti sa oproti roku 2004 znížil o 176 dní.
V priebehu roka 2005 nebolo zistené závažné porušenie predpisov bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci.
Prehľad pracovnej neschopnosti pre chorobu a úrazy podľa pobočiek udáva nasledovná
tabuľka :
Choroba
Pracovné úrazy Ostatné úrazy
Spolu
Útvar
dni
%
dni
%
dni
%
dni
%
Piešťany
Žilina
Zvolen
Košice
Ústredie

45
183
53
253
408

0,34
0,89
0,26
0,87
1,10

60
100
-

0,29
0,50
-

47
27
-

0,36
0,13
-

92
243
180
253
408

0,70
1,17
0,90
0,87
1,10

Spolu

942

0,78

160

0,13

74

0,06

1 076

0,90

OCHRANA PRED POŽIARMI
Ochrana pred požiarmi na Lesoprojekte Zvolen sa zabezpečovala v zmysle zákona č.
314/2001 Z.z., vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov
a Požiarneho štatútu Lesoprojektu Zvolen.
Dokumentácia ochrany pred požiarmi je spracovaná v zmysle platnej legislatívy.
Preventívne protipožiarne prehliadky sa vykonávali – záznamy sú zaevidované v požiarnych
knihách.
V mesiaci jún 2005 bola vykonaná komplexná protipožiarna kontrola podľa § 25 zákona
NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi zo Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru vo Zvolene, ktorý vykonáva Štátny požiarny dozor v organizácii.
Výsledok z kontroly bol prerokovaný za účasti štatutárneho zástupcu organizácie a zistené
nedostatky boli odstránené v termíne do 30. 08. 2005.
Vykonané boli tiež všetky školenia a odborná príprava v zmysle platnej legislatívy:
školenia pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase s overením
vedomostí– raz za 12 mesiacov a odborná príprava protipožiarnych hliadok v organizácii
Lesoprojekt Zvolen.
V roku 2005 v pôsobnosti Lesoprojektu Zvolen nevznikol žiaden požiar, prevádzková
havária, výbuch.

Medzinárodná spolupráca

Príloha č. 3/18

V rámci medzinárodnej spolupráce sa v priebehu roka 2005 uskutočnili nasledovné
zahraničné pracovné cesty:
1. V dňoch 26. – 27. 1. 2005 sa zúčastnil Ing. Rizman Ivor, zamestnanec pobočky Žilina
seminára “Problematika lesníckej typológie VII. – pravidelný každoročný pracovný seminár
lesníckych typológov, ktorý sa uskutočnil v Kostelci nad Černými lesy /ČR/.
Novými poznatkami z uvedeného seminára bolo prehĺbenie znalostí z problematiky
lesníckej typológie systému ÚHÚL ČR, hlavne čo sa týka spôsobu vyhodnocovania získaných
terénnych údajov a údajov z iných zdrojov. Na seminári bola prezentovaná aj pripravovaná
racionalizácia modelov hospodárenia prostredníctvom vytvorenia skupín LO pre rámcové
plánovanie na Slovensku.
2. Ďalšou zahraničnou pracovnou cestou v I. štvrťroku 2005 bola pracovná cesta Ing.
Šmidriaka Vladimíra, zamestnanca ústredia Lesoprojektu, odboru LIC v dňoch 31. 1. – 2. 2.
2005 v Luxembursku.
Ing. Šmidriak sa zúčastnil seminára o spotrebiteľskom reťazci základných lesných
produktov. Hlavným cieľom pracovného stretnutia bolo prehľadnou formou prezentovať a
objasňovať technický dokument o spotrebiteľskom reťazci základných lesných produktov a
vytvoriť tak priestor na diskusiu, v ktorej by sa prekonzultovali určité časti dokumentu.
Dôležitými oblasťami seminára boli predovšetkým:
- základné princípy spotrebiteľského reťazca,
- požiadavky na proces spotrebiteľského reťazca – metóda fyzickej separácie,
- požiadavky na proces spotrebiteľského reťazca – percentuálna metóda,
- minimálne požiadavky na systém riadenia,
- zavedenie spotrebiteľského reťazca v organizáciách s viacerými miestami pôsobenia
/skupinová certifikácia/.
Pri osobnom stretnutí s Ing. P. Hesom, národným sekretárom PEFC v Českej republike bola
prerokovávaná problematika spotrebiteľského reťazca ako aj ďalšie témy z oblasti certifikácie
lesov.
3. V dňoch 2. 5. – 4. 5. 2005 sa Ing. Rizman Ivor, zamestnanec pobočky Žilina zúčastnil
v Bavorsku a v Čechách odbornej exkurzie do národných parkov Bavorský Les a Šumava.
Cieľom zahraničnej pracovnej cesty bola oboznámenie sa s manažmentom veľkoplošných
chránených území, ktoré spĺňajú kritéria IUCN pre kategóriu národných parkov. Boli získané
poznatky použiteľné pre riešenie problémov na Slovensku v súvislosti s kalamitou.
4. 15. – 17. 5. 2005 sa uskutočnila zahraničná pracovná cesta do Českej republiky –
Brandýs nad Labem, ktorej účastníkmi boli Ing. Bavlšík Ján, riaditeľ Lesoprojektu Zvolen,
Doc. Ing. Herich Ivan, CSc.. Menovaní sa zúčastnili medzinárodného stretnutia pri príležitosti
70. výročia vzniku ÚHÚL Brandýs nad Labem. Na tejto oficiálnej zahraničnej návšteve
riaditeľ Lesoprojektu Zvolen Ing. Bavlšík vystúpil s odborným príspevkom a taktiež
s blahoželaním k jubileu ÚHÚL Brandýs nad Labem.
5. V dňoch 17. 5. – 18. 5. 2005 navštívil Lesoprojekt Zvolen Prof. Ing. Andrej Bončina,
PhD. z univerzity v Ljubljane /Slovinsko/. Zahraničného hosťa zaujímala problematika
praktickej hospodárskej úpravy lesov, lesnícke mapovania a informačný systém.
6. Dňa 18. 5. 2005 sa konala v Brne medzinárodná výstava „Emabax Print 2005“, ktorej sa
zúčastnili dvaja naši zamestnanci: Ing. Morong Igor, vedúci odboru KAREP a Ing. Juriš
Miroslav, zamestnanec pobočky Lesoprojektu v Piešťanoch. Cieľom ich účasti bolo zamerať
sa hlavne na prezentované digitálne tlačové technológie vhodné na tlač výstupov mapových
a textových /HP 5500, HP 120, Canon, Kodak, Mutoh, Océ, Xerox a iné/. Menovaní si taktiež
prezreli prezentáciu knihárskych zariadení, hlavne viacero typov číslovacích a znášacích
zariadení.
7. Dňa 30. 5. 2005 našu organizáciu navštívila zahraničná delegácia dôchodcov z Maďarska
pod vedením Ing. Halásza Gábora zo Štátnej lesníckej služby z Budapešti.
Zahraničná návšteva bola oboznámená s praktickou hospodárskou úpravou lesa, s lesníckym
mapovaním a informačných systémom.
8. Ing. Rizman Ivor, zamestnanec pobočky Lesoprojektu v Žiline absolvoval v dňoch 30.
5. – 1. 6. 2005 zahraničnú pracovnú cestu do Českej republiky – Kroměříž, kde sa zúčastnil
„Lesnícko-typologickej exkurzie“. Bola to pracovná porada špecialistov lesníckej typológie

priamo v teréne v Hostýnsko-vsetínskych vrchov, v Javorníkoch a Podbeskydskej
pahorkatine.
9. V dňoch 6. – 7. 10. 2005 sa uskutočnila zahraničná pracovná cesta do Českej republiky
– Hradec Králové, ktorej účastníkmi boli zamestnanci odbor LGF: Ing. Šandorfi Karol a Ing.
Gaál Konštantín. Účelom pracovnej cesty bolo prevzatie leteckých meračských snímok od
firmy Argus Geo Systém.
10. Ďalšou zahraničnou pracovnou cestou do Českej republiky – Seč bola účasť
zamestnancov Lesoprojektu Zvolen: Ing. Juriša Miroslava, Ing. Mojžišovej Marcely, Ing.
Feika Ivana a Ing. Muszku Tibora na stretnutí užívateľov Topol-u. Na uvedenom pracovnom
stretnutí boli prezentované programy firmy TopoL Software.
11. Dňa 9. 12. 2005 sa uskutočnila zahraničná pracovná cesta Ing. Rizmana Ivora a Ing.
Flachbarta Viliama do Českej republiky – Lesnícka fakulta v Brne za účelom obhliadky
materiálov z typologických reprezentatívnych plôch v Zlatníkovej pozostalosti.

Príloha č. 3/19
Číslo
úlohy

Výkon

Číselník úloh Lesoprojektu pre rok 2005, platný od 1.1.2005
Číslo
podúlohy

Názov úlohy

Koordinácia a metodické usmerňovanie HÚL
Metodické, odborné riadenie HÚL, vývoj HÚL a ostatné činnosťi pre
ŠSLHaP
Oddelenie metodického riadenia HÚL

1
11

11

01

11

02

11

03

11
11

04
05

11

06

11
11

11
12

11

13

11
11

14
15

11

16

11

17

11

21

11

22

11

23

11
11

24
25

11
11
11
11
11
11

31
32
33
34
35
36

Metodiky a postupy formou písomných usmernení vrátane vypracovania
špecifických postupov HÚL z dôvodu dopadu plošných kalamít
Koordinácia činností subjektov vyhotovujúcich LHP, usmernenia v pracovných
skupinách vyhotovovateľov LHP a riešenie aktuálnych problémov vypracovania
LHP
Zastupovanie Lesoprojektu
Zvolen
na vybraných konaniach zvolaných
príslušným OŠS LH spojených s vyhotovovaním, schvaľovaním, kontrolou
dodržiavania LHP a hospodárenia podľa LHP. Väzby koordinátorského
pracoviska na ŠS LH
Evidencie a súhrnné informácie pre metodické riadenie HÚL
Metodická podpora vyhotovenia softwéru pre zabezpečenie vyhotovenia LHP vo
vzťahu k zmene operačného systému, príslušných legislatívnych noriem a
Pracovných postupov HÚL vrátane jeho zavedenia do praxe a tvorby štruktúr,
väzieb a využitia údajov datového skladu
Ostatné úlohy súvisiace s LHP a HÚL (stanoviská, posudky, legislatíva, školenia,
semináre ŠSLHaP, ŠSŽP a pod.).
Oddelenie špeciálnych prieskumov
Usmernenia pracovníkov špeciálnych prieskumov pobočiek Lp
Pracovné postupy pre nový cyklus komplexného zisťovania stavu lesa (KZSL) a
rámcového plánovania špecifických postupov v prípade plošných kalamít.
Koordinácia a vypracovanie celoslovenského elaborátu PEL s dôrazom na
funkčnosť systému oblastného plánovania a postup pre oblastné elaboráty.
Vývoj metodiky kalkulácie nákladov na realizáciu plánovaných úloh LHP
Metodická a usmerňovacia činnosť pri zavádzaní digitálnej vrstvy fyto a pedo máp
do GIS HÚL
Podpora verejnej informovanosti v oblasti TUOL, NATURA 2000, elaborátov
rámcového plánovania,
Vývoj programu "Chémia 2001"
Vývoj HÚL
Analýza dopadu veľkých kalamít na prognózy výhľadu vývoja plôch, zásob a
ťažieb na 30 rokov,
Nové resp. aktualizované časti pracovných a technologických postupov HÚL
z vedecko-technického rozvoja a racionalizácie prác charakteru vývojových úloh
Vyhodnotenie stavu a zmien stavu lesa (pri obnove LHP na úrovni vybraných
LUC a za všetky obnovy LHP)
Informácie v oblasti vedecko-technického rozvoja HÚL
Súhrnné charakteristiky k poľovnému hospodáreniu
Práce pre štátnu správu LHaP
Evidencia vlastníctva a užívania lesov
Zmeny predpisov LHP
Vyjadrenie k ostatným zmenám LHP
Výpisy z LHP pre oprávnené osoby
Vedenie evidencie povoleniek na poľovačky
Ostatné úlohy pre ŠSLHaP vykonávané po odsúhlasení ústredného orgánu

11

37

11
12

51

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13

10
11
21
22
23
24
31
32
33
34
51

ŠSLHaP
Lesná hospodárska evidencia

Ostatné činnosti

01
02-04
05-07
30
31
51
52

2
21
21
21
21

00
01-14
15

21

16

21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22

20
30
40
51
52
01-14
15
16
20
30
40
51

3
31
31
31
31

01
02
03

31

04

Kalamita
Správa tematického štátneho mapového diela a nákup leteckých meračských
snímok
Metodicko-koordinačná činnosť TŠMD
Vyhotovenie DMT a ortofotomáp, overenie technológie využitia materiálov DPZ
Nové mapovanie UFM
Reambulácia UFM
Zhustenie bodového poľa
Nákup leteckých meračských snímok
Správa a kontrola TŠMD
Kartografické práce TŠMD
Tlač štandardných mapových náležitostí LHP, TŠMD
Knihárske spracovanie štandardných mapových náležitostí LHP, TŠMD

Kalamita
Komplexné zisťovanie stavu lesa
Laboratórne práce
Rámcové plánovanie
Oblastné plánovanie
Vektorizácia FYTO
Vektorizácia PEDO
Kalamita
Projekty a úlohy zisťovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov
Vyhotovenie LHP
Príprava a rozpracovanie LHP
Tlač aktualizovaných zápisníkov
Príprava a rozpracovanie LHP, zariaďovateľské skupiny
Príprava a rozpracovanie LHP - meračské práce
Príprava a rozpracovanie LHP - kartografia
Príprava a rozpracovanie LHP-skupina prípravy a dok. LHP
Základné protokoly VRP, HI, VÚ
Vyhotovenie LHP – neštátna taxácia
Kalamita
Aktualizácia LHP
Dokončenie LHP
Dokončenie LHP zariaďovateľské skupiny
Dokončenie LHP meračské práce
Dokončenie LHP kartografia
Dokončenie LHP, skup. prípr. a dokončenia LHP, štandardné textové nálež. LHP
Záverečné protokoly VRP, HI, VÚ
Nákup databáz od neštátnych subjektov
Kalamita
Informačný systém
Lesnícky informačný systém
Všeobecné činnosti
Správa a údržba hardvéru a softvéru, LAN a WAN
Vývoj ekonomického softvéru a spracovanie ekonomických agend
Kontrola a preberanie LHP do informačnej banky, rutinné zabezpečovanie projektov LIS
Vedenie školení k systémovému, štandardnému a aplikačnému softvéru

31

11

31
31
31
31
31

12
13
14
15
16

31
31
31

21
22
23

31
31
31

31
32
33

31
31
32
32
33
33
33

41
51

01
02

41
42
43
44
45
46
46
46
46
46
47
47
47
48

00
00
00
00
00
00
01
02
03
04
00
01
02
00

91
92
99
99
99
99

00
00
01
02
03
04

XX
XX
XX
XX
XX
XX

80
81
82
91
92
93

01

4

9

Analýza, údržba a vývoj aplikačného softvéru v rámci projektov IS HÚL
Prevádzkové zavedenie programového systému pre spracovanie LHP pod
WINDOWS.
Vývoj softvéru pre Národnú inventarizáciu lesov.
Analýza údržba a vývoj aplikačného softvéru pre komplexné zisťovanie stavu lesa
Náklady a výnosy z realizácie LHP
Sledovanie stavu a vývoja lesa
Vývoj softvéru pre certifikáciu lesov SR
Správa a rozvoj informačnej banky
Súhrnné informácie
Implementácia softvéru pre permanentnú aktualizáciu
Návrh dátového modelu a jeho naplnenie v prostredí ORACLE
Geografický informačný systém
Príprava a spracovanie digitálnych grafických dát
Správa a údržba, analýzy a poskytovanie dát z GIS
Vytvorenie pedo a fyto vrstiev v GIS
Metodiky
Metodiky, koncepcie, analýzy pre rozvoj Lesníckeho informačného systému
Analýzy, vývoj softvéru a spracovanie dát o kalamite v lesoch SR
Certifikácia
Koordinácia a zavádzanie procesu certifikácie lesov na Slovensku
Trhové spravodajstvo
Spracovanie a prezentácia trhových informácií
Zabezpečovanie väzieb na colnú štatistiku a zahraničné spravodajské pracoviská
Zákazková činnosť, nadštandard a fakturácia
Príprava a rozpracovanie LHP
Dokončenie LHP
Metodické riadenie HÚL
TŠMD
Komplexné zisťovanie stavu lesa
Lesnícky informačný systém
Zber, spracovanie a vyhodnotenie štatistických informácií
Údržba a aktualizácia siete spravodajských jednotiek
Zabezpečenie väzieb odvetvovej štatistiky na EFICS
Realizácia interných auditov a servis pre združenie certifikácie lesov SR
Zákazková činnosť
Revitalizácia kalamitou postihnutých oblastí lesov Slovenska
Národná inventarizácia lesov (NIL) Slovenska
Edičná činnosť – časopis LES
Režijné činnosti - nepriame činnosti
Riadiaca činnosť
Hospodársko-správna činnosť
Nemoc
OČR
Neplatené voľno
Neospravedlnená absencia
Náhrady miezd – na hlavnú úlohu útvaru
Vyšetrenie a ošetrenie v zdravotníckom zariadení
Sprevádzanie rodinného príslušníka
Zdravotne postihnuté dieťa – doprovod do zariadenia, resp. školy
Prekážky na strane zamestnávateľa
Dovolenka
Ostatné dôležité osobné prekážky v práci s náhradou mzdy

XX
XX
XX
XX
XX

94
95
96
97
98

Sviatky
Výkon služby v ozbrojených silách a civilnej služby
Zvyšovanie kvalifikácie
Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu s náhradou mzdy
Pracovná cesta s vyúčtovaním stravného

Príloha č. 3/20

Prehľad predpisov vzťahujúcich sa na činnosť Lesoprojektu Zvolen
PRÁVNE NORMY, PREDPISY, POSTUPY
I. Príprava, rozpracovanie a dokončovanie LHP




































Zákony
Zákon SNR č. 61/1977 Zb. o lesoch ako vyplýva zo zmien a doplnení neskorších predpisov
Zákon SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva ako vyplýva zo
zmien a doplnení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 326/2005 Zb. o lesoch
Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách ako vyplýva zo zmien
a doplnení neskorších predpisov (zákon NR SR č. 518/2003 Z. z.)
Zákon SNR č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
ako vyplýva zo zmien a doplnení neskorších predpisov (zákon NR SR č. 12/2003 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu
majetku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov)
Zákon SNR č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov činností na životné prostredie v znení neskorších
predpisov
Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 70/1998 Z. z o energetike v znení neskorších predpisov (zákon NR SR č. 276/2001
o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 208/2002 Z.
z. a zákon NR SR č. 405/2002 Z. z., ktorými sa mení zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona
č. 455/1995 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov)
Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Zákon NR SR č. 184/2002 Z. z. o vodách (vodný zákon)
Zákon NR SR č. 3/2002 Z. z. - úplné znenie zákona č. 162/1995 Z. z. po novelizácii zákonom č. 222/1996
Z. z. a zákonom č. 255/2001 Z. z. - o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) - v znení zákona NR SR č. 419/2002 Z. z.
Zákon NR SR č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách
Zákon NR SR č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č.
180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom znení neskorších
predpisov
Zákon NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku
a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov
Zákon NZ ČSSR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) ako vyplýva zo zmien a doplnení
neskorších predpisov
Nariadenia vlády
Nariadenie vlády SR č. 184/2003 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie
bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady
Nariadenie vlády SR č. 49/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasujú oblasti lesov
Vyhlášky
Vyhláška MP SR č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov v znení vyhlášky MP SR č. 119/2002 Z. z.
Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Vyhláška MŽP SR č. 556/2002 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona
Vyhláška MŽP SR č. 398/2002 Z. z. o podrobnostiach určenia ochranných pásiem vodárenských zdrojov
a o opatreniach na ochranu vôd
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 178/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 533/2001 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška
Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z.
z. o katastri nehnuteľností a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení vyhlášky č.
72/1997 Z. z.
Vyhláška MP SR č. 329/1996 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MLVH SR č. 103/1977 Zb. o postupe
pri ochrane lesného pôdneho fondu








Vyhláška MP SR č. 244/1997 Z. z. o vyznačovaní a ťažbe dreva
Vyhláška MP SR č. 65/1995 Z. z. o evidencii lesných pozemkov a stavieb
Vyhláška MP SR č. 31/1999 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii
Vyhláška MP SR č. 64/2001 Z. z. o reprodukčnom materiáli lesných drevín, jeho získavaní a evidencii
Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Vyhláška FMTIR č. 12/1978 Zb. o ochrane LPF pri územnoplánovacej činnosti




Pokyny
Pokyn MP SR a ÚGKaK SR z 24.3.1998 č. 130/1998-740 MP SR, č. KO-1242/1998 ÚGKK SR na postup
zosúladenia skutočného stavu držby (užívania) lesných pozemkov so súborom popisných informácií
a súborom geodetických informácií katastra nehnuteľností a na spôsob evidencie nových právnych vzťahov,
ktoré vznikli po reštitúcii majetku na základe zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde
a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd
spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam.
Pokyn MP SR č. 370/2001 - 700 z 10.10. 2001 na vykonanie kontroly dodržiavania lesných hospodárskych
plánov
Pokyn MP SR, sekcia lesnícka č. 52/1998-700 z 24. 2. 1998 na uplatnenie § 30 zákona SNR č. 100/1977 Zb.
v znení neskorších predpisov na zjednotenie postupu orgánov štátnej správy LH pri vykonávaní dozoru
v LH
Pokyn MP SR č. 6333/1997-720/396 zo 17. 10. 1997 na uplatnenie vyhlášky MP SR č. 244/1997 Z. z.
o vyznačovaní a evidencii ťažby dreva.








Usmernenia
Usmernenie MP SR č. 1931/1997-720/145 z 2.5.1997 - na postup orgánov štátnej správy pri realizovaní § 2
ods. 3 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch, v znení neskorších predpisov (rozhodovanie v pochybnostiach
o druhu pozemku)
Usmernenie ÚGKK č. 1152/1999 ku katastrálnemu zákonu, vo väzbe na charakteristiku účelu využívania
spevnených aj nespevnených poľných lesných ciest a lesných ciest
Usmernenie MP SR č.: 149/1999-730 z 29.7.1999 na disponovanie s lesným majetkom štátu, lesným
pôdnym fondom s nezisteným vlastníctvom, ktorého vlastníctvo nie evidované a ku ktorému vlastníci svoje
práva neuplatnili a na vydávanie majetku v ucelených lesných častiach
Usmernenie MP SR, Sekcia lesnícka č. 456/2000-720 z 8.2.2001 - legislatívno - právne otázky
Usmernenie MP SR, Sekcia lesnícka č. 303/1998-700 z 7.10. 1998 k vyhotovovaniu LHP platných od
1.1.1999
Usmernenie MP SR, Sekcia lesnícka č. 710/2000-730/83 zo 6.10. 2000 o lesnom majetku štátu
Usmernenie GR Sekcie lesníckej MP SR č. 229/2000-700 z 13.11. 2000 na disponovanie s lesným
majetkom štátu, ostatným majetku štátu, ktorý je v správe (v užívaní) štátneho podniku a s majetkom, ktorý
nie je vo vlastníctve štátu , ale z dôvodu osobitného právneho režimu je potrebné zabezpečovať jeho
obhospodarovanie a ochranu
Usmernenie MP SR, sekcie lesníckej č. 4261/1998-720/266 z 27. 7. 1998 o poskytovaní poradenskej služby
orgánmi štátnej správy LH a poľovníctva krajských úradov a okresných úradov
Usmernenie MP SR č. 40/1998-700, 193/1998-500 z 5. 2. 1998 pre urýchlené vydanie rozhodnutí podľa
ustanovení § 9 ods. 2 zákona č. 307/1992 Zb. o ochrane PPF a § 2 ods. 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch
v znení neskorších predpisov
Usmernenie MP SR č. 4898/1997-720/313 z 8. 8. 1997 o vymedzení pôsobnosti orgánov štátnej správy LH
Usmernenie MP SR č. 9520/1996-720/524-1 z 2. 5. 1997 na postup pri odstraňovaní nezákonností
spôsobených výstavbou rekreačných chát a objektov na pozemkoch LPF
Usmernenie MP SR č. 3986/1995-188/720 z 1. 5. 1995 k zabezpečeniu kontroly dodržiavania LHP
Usmernenie MP SR č. 474/1993-720 z 1. 11. 1993 na postup pri uplatňovaní § 19 zákona SNR č. 100/1977
Zb. v znení neskorších predpisov
Usmernenie MLVH SR č. 253/140-1992 z 19. 11. 1992 na ochranu lesov pred neoprávnenými zásahmi





Smernice
Smernice MLVH SSR č. 9146/1981-511/162-160 na postup pri vyhlasovaní lesov osobitného určenia
Smernice MLVH SSR č. 6185/82-4/161-160 na postup pri vyhlasovaní ochranných lesov




Opatrenia
Opatrenie MP SR č. 8296/329/2000-700, ktorým sa upravuje postup pri predkladaní rýchlych hlásení
o mimoriadnych udalostiach na LPF z 16.11. 2000
















































Opatrenie MP SR č. 326/2000-700, ktorým sa upravuje vykonávanie preventívnych opatrení na ochranu lesa
pred požiarmi z 15.11. 2000
Opatrenie MP SR - sekcie lesníckej č. 7 z 20.4.2001, ktorým sa upravuje postup pri zmenách záväzných
údajov a úpravách predpisov lesných hospodárskych plánov a pri povoľovaní výnimiek z § 8 ods. 3 zákona
SNR č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov
Opatrenie MP SR - Sekcie lesníckej č. 12/2001 z 1.6.2001, ktorým sa upravuje postup na koordináciu
vyhotovovania lesných hospodárskych plánov
Opatrenie MP SR č. 4863/1994-302/720 z 23. 6. 1994 na postup pri uplatnení § 7 zákona SNR č. 100/1977
Zb. o hospodárení v lesoch a v štátnej správe LH v znení neskorších predpisov č. 2735/1977- 720/1995 zo
7. 5. 1997 v znení opatrenia č. 5924/1998-720/391 z 12. 8. 1998 a č. 2735/1997-720 zo 7. 5. 1997
Metodické pokyny
Metodické pokyny MLVH SSR, č. 6184/82-5/161-160 na postup pri obhospodarovaní lesov v ochranných
pásmach vodných zdrojov
Metodické pokyny MLVH SSR, č. 7658/82-7/161-160 pre zriaďovanie a obhospodarovanie lesných parkov
a prímestských lesov
Metodické pokyny MLVH SSR, č. 7659/82-8/161-160 pre zriaďovanie a obhospodarovanie lesov
v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prirodzene sa vyskytujúcich stolných
minerálnych vôd, kúpeľných lesov a lesov v okolí zariadení liečebno-preventívnej starostlivosti
Metodický pokyn MP SR a MŽP SR, č. MP SR: 148/1996-700, č. MŽP SR: 196/1996-4 na postup orgánov
štátnej správy LH a orgánov štátnej správy životného prostredia pri ochrane lesného pôdneho fondu
Metodický pokyn MP SR, č. 106/2000-700 z 16.11. 2000 na mapovanie lesov fyzickými a právnickými
osobami pri vyhotovovaní lesných hospodárskych plánov
Metodický postup MP SR, Sekcia lesnícka, č.: 164/2002-700 z 3.6.2002 pre zakladanie, obhospodarovanie
a využívanie semenných zdrojov lesných drevín podľa vyhlášky MP SR č. 64/2101 Z. z. o reprodukčnom
materiáli lesných drevín, jeho získavaní a evidencii
Metodický postup MP SR č. 1573/50/2003-700 z 26.2. 2003 na vykonávanie ochrany a výchovy lesných
porastov agáta bieleho
Ostatné
Stanovisko MP SR , Odbor štátnej správy LHaP, č. 585/1999-720 z 4.1.2000 - Poskytnutie lesných
hospodárskych plánov
Vyjadrenie MP SR, Odbor štátnej správy LHaP, č. 2368/1999-720/165, č. 2151/1999-720/146 z 21.6. 1999 Ochranné pásma elektroenergetických zariadení
Upozornenie MP SR, Odbor štátnej správy LHaP, č.: 3172/2001-720/198 - Uplatňovanie ust. Vyhl. MP SR
č. 64/2001 Z. z. o reprodukčnom materiáli lesných drevín, jeho získavaní a evidencii v rámci konaní
súvisiacich s LHP
Upozornenie MP SR, Sekcia lesnícka, č.: 47/2001-700 zo dňa 4.5.2001 - Poskytovanie informácií z LHP
a z IS LH vo väzbe na ochranu údajov týkajúcich sa majetkových pomerov fyzických a právnických osôb
MP SR, Sekcia lesnícka, č.: 6/2000-700 z 11.1. 2000 - Postup na vedenie lesnej hospodárskej evidencie
podľa vyhlášky MP SR č. 31/1999 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii
MP SR, Sekcia lesnícka, č.: 330/2001-700, z 24.8.2001 - Postup pri usporiadaní pozemkov súvisiacich s
transformáciou š. p. Vodárne a kanalizácie
MP SR, Sekcia lesnícka č. 5867/1995-301/720 zo dňa 27.6.1995 - Pracovné postupy HÚL
Rozdeľovník náležitostí LHP - MP SR odbor ŠS a dozoru v LH č. 5920/2002-720/183 z 19.6.2002

II. TŠMD
Zákony






Zákon NR SR č. 326/2005 Zz. o lesoch
Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003
Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) - v znení zákona NR SR č. 419/2002 Z. z. a zákona č. 173/2004 Z.z.
Zákon NR SR č. 211/2002 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon NR SR č. 383/1997 Z. z. – autorský zákon v znení neskorších predpisov (úplné znenie – zákon NR
SR č. 34/2001 Z. z.)

Vyhlášky



Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 178/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.
162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam a v znení
vyhlášky č. 72/1997 Z. z., vyhlášky 533/2001 Z. z. a vyhlášky 647/2004 Z. z.



Smernice
Smernice ÚGKK na prevádzkovanie automatizovaného systému geodézie, kartografie a katastra – S
74.20.73.84.00
Inštrukcia ÚGKK na využívanie katastra nehnuteľností – 984 440 I/93





Norma
STN 013411 – norma pre mapy veľkých mierok (kreslenie a značky)
STN 013410 – norma pre mapy veľkých mierok (základné a účelové mapy)




Pokyny
Pokyn MP SR a ÚGKaK SR z 24.3.1998 č. 130/1998-740 MP SR, č. KO-1242/1998 ÚGKK SR na postup
zosúladenia skutočného stavu držby (užívania) lesných pozemkov so súborom popisných informácií
a súborom geodetických informácií katastra nehnuteľností a na spôsob evidencie nových právnych vzťahov,
ktoré vznikli po reštitúcii majetku na základe zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde
a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd
spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam.




Metodické pokyny
Metodický pokyn MP SR, č. 106/2000-700 z 16.11. 2000 na mapovanie lesov fyzickými a právnickými
osobami pri vyhotovovaní lesných hospodárskych plánov




Opatrenia
Opatrenie MP SR - Sekcie lesníckej č. 12/2001 z 1.6.2001, ktorým sa upravuje postup na koordináciu
vyhotovovania lesných hospodárskych plánov




Ostatné
Upozornenie MP SR, Sekcia lesnícka, č.: 47/2001-700 zo dňa 4.5.2001 - Poskytovanie informácií z LHP
a z IS LH vo väzbe na ochranu údajov týkajúcich sa majetkových pomerov fyzických a právnických osôb
MP SR, Sekcia lesnícka, č.: 330/2001-700, z 24.8.2001 - Postup pri usporiadaní pozemkov súvisiacich s
transformáciou š. p. Vodárne a kanalizácie
MP SR, Sekcia lesnícka odbor štátnej správy a dozoru v lesnom hospodárstve - č. 5921/2002-720/184 z
18.6. 2002 - Poskytovanie mapových podkladov LHP v digitálnej forme
MP SR, Sekcia lesnícka č. 5867/1995-301/720 zo dňa 27.6.1995 - Pracovné postupy HÚL
Pracovný postup na tvorbu, tlač a archiváciu tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného
hospodárstva (Lesoprojekt Zvolen, 1999)
Rozdeľovník náležitostí LHP - MP SR odbor ŠS a dozoru v LH č. 5920/2002-720/183 z 19.6.2002










III. Prieskumy





Zákony
Zákon SNR č. 61/1977 Zb. o lesoch ako vyplýva zo zmien a doplnení neskorších predpisov
Zákon SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva ako vyplýva zo
zmien a doplnení neskorších predpisov
Zákon SNR č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov činností na životné prostredie v znení neskorších
predpisov
Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Zákon NR SR č. 184/2002 Z. z. o vodách (vodný zákon)
Zákon NR SR č. 211/2002 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám



Nariadenia vlády










Nariadenie vlády SR č. 184/2003 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie
bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady
Nariadenie vlády SR č. 49/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasujú oblasti lesov



Vyhlášky
Vyhláška MP SR č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov v znení vyhlášky MP SR č. 119/2002 Z. z.
Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Vyhláška MŽP SR č. 556/2002 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona
Vyhláška MŽP SR č. 398/2002 Z. z. o podrobnostiach určenia ochranných pásiem vodárenských zdrojov
a o opatreniach na ochranu vôd
Vyhláška MP SR č. 64/2001 Z. z. o reprodukčnom materiáli lesných drevín, jeho získavaní a evidencii





Smernice
Smernice MLVH SSR č. 9146/1981-511/162-160 na postup pri vyhlasovaní lesov osobitného určenia
Smernice MLVH SSR č. 6185/82-4/161-160 na postup pri vyhlasovaní ochranných lesov




Opatrenia
Opatrenie MP SR - Sekcie lesníckej č. 12/2001 z 1.6.2001, ktorým sa upravuje postup na koordináciu
vyhotovovania lesných hospodárskych plánov
Opatrenie MP SR č. 4863/1994-302/720 z 23. 6. 1994 na postup pri uplatnení § 7 zákona SNR č. 100/1977
Zb. o hospodárení v lesoch a v štátnej správe LH v znení neskorších predpisov č. 2735/1977- 720/1995 zo
7. 5. 1997 v znení opatrenia č. 5924/1998-720/391 z 12. 8. 1998 a č. 2735/1997-720 zo 7. 5. 1997



















Metodické pokyny
Metodické pokyny MLVH SSR, č. 6184/82-5/161-160 na postup pri obhospodarovaní lesov v ochranných
pásmach vodných zdrojov
Metodické pokyny MLVH SSR, č. 7658/82-7/161-160 pre zriaďovanie a obhospodarovanie lesných parkov
a prímestských lesov
Metodické pokyny MLVH SSR, č. 7659/82-8/161-160 pre zriaďovanie a obhospodarovanie lesov
v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prirodzene sa vyskytujúcich stolných
minerálnych vôd, kúpeľných lesov a lesov v okolí zariadení liečebno-preventívnej starostlivosti
Metodický pokyn MP SR a MŽP SR, č. MP SR: 148/1996-700, č. MŽP SR: 196/1996-4 na postup orgánov
štátnej správy LH a orgánov štátnej správy životného prostredia pri ochrane lesného pôdneho fondu
Metodický postup MP SR, Sekcia lesnícka, č.: 164/2002-700 z 3.6.2002 pre zakladanie, obhospodarovanie
a využívanie semenných zdrojov lesných drevín podľa vyhlášky MP SR č. 64/2101 Z. z. o reprodukčnom
materiáli lesných drevín, jeho získavaní a evidencii
Metodický postup MP SR č. 1573/50/2003-700 z 26.2. 2003 na vykonávanie ochrany a výchovy lesných
porastov agáta bieleho



Ostatné
Upozornenie MP SR, Odbor štátnej správy LHaP, č.: 3172/2001-720/198 - Uplatňovanie ust. Vyhl. MP SR
č. 64/2001 Z. z. o reprodukčnom materiáli lesných drevín, jeho získavaní a evidencii v rámci konaní
súvisiacich s LHP
Upozornenie MP SR, Sekcia lesnícka, č.: 47/2001-700 zo dňa 4.5.2001 - Poskytovanie informácií z LHP
a z IS LH vo väzbe na ochranu údajov týkajúcich sa majetkových pomerov fyzických a právnických osôb
MP SR, Sekcia lesnícka č. 5867/1995-301/720 zo dňa 27.6.1995 - Pracovné postupy HÚL



IV. Metodické riadenie HÚL




Zákony
Zákon NZ ČSSR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) ako vyplýva zo zmien a doplnení
neskorších predpisov
Zákon SNR č. 61/1977 Zb. o lesoch ako vyplýva zo zmien a doplnení neskorších predpisov
Zákon SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva ako vyplýva zo
zmien a doplnení neskorších predpisov
Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách ako vyplýva zo zmien
a doplnení neskorších predpisov (zákon NR SR č. 518/2003 Z. z.)
















































Zákon SNR č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
ako vyplýva zo zmien a doplnení neskorších predpisov (zákon NR SR č. 12/2003 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu
majetku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov)
Zákon SNR č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov činností na životné prostredie v znení neskorších
predpisov
Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 70/1998 Z. z o energetike v znení neskorších predpisov (zákon NR SR č. 276/2001
o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 208/2002 Z.
z. a zákon NR SR č. 405/2002 Z. z., ktorými sa mení zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona
č. 455/1995 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov)
Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Zákon NR SR č. 184/2002 Z. z. o vodách (vodný zákon)
Zákon NR SR č. 3/2002 Z. z. - úplné znenie zákona č. 162/1995 Z. z. po novelizácii zákonom č. 222/1996
Z. z. a zákonom č. 255/2001 Z. z. - o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) - v znení zákona NR SR č. 419/2002 Z. z.
Zákon NR SR č. 211/2002 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon NR SR č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách
Zákon NR SR č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č.
180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom znení neskorších
predpisov
Zákon NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku
a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov
Nariadenia vlády
Nariadenie vlády SR č. 184/2003 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie
bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady
Nariadenie vlády SR č. 49/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasujú oblasti lesov
Vyhlášky
Vyhláška MP SR č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov v znení vyhlášky MP SR č. 119/2002 Z. z.
Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Vyhláška MŽP SR č. 556/2002 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona
Vyhláška MŽP SR č. 398/2002 Z. z. o podrobnostiach určenia ochranných pásiem vodárenských zdrojov
a o opatreniach na ochranu vôd
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 178/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 533/2001 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška
Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z.
z. o katastri nehnuteľností a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení vyhlášky č.
72/1997 Z. z.
Vyhláška MP SR č. 329/1996 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MLVH SR č. 103/1977 Zb. o postupe
pri ochrane lesného pôdneho fondu
Vyhláška MP SR č. 244/1997 Z. z. o vyznačovaní a ťažbe dreva
Vyhláška MP SR č. 65/1995 Z. z. o evidencii lesných pozemkov a stavieb
Vyhláška MP SR č. 31/1999 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii
Vyhláška MP SR č. 64/2001 Z. z. o reprodukčnom materiáli lesných drevín, jeho získavaní a evidencii
Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Vyhláška FMTIR č. 12/1978 Zb. o ochrane LPF pri územnoplánovacej činnosti
Pokyny
Pokyn MP SR a ÚGKaK SR z 24.3.1998 č. 130/1998-740 MP SR, č. KO-1242/1998 ÚGKK SR na postup
zosúladenia skutočného stavu držby (užívania) lesných pozemkov so súborom popisných informácií
a súborom geodetických informácií katastra nehnuteľností a na spôsob evidencie nových právnych vzťahov,
ktoré vznikli po reštitúcii majetku na základe zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde
a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd
spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam.






Pokyn MP SR č. 370/2001 - 700 z 10.10. 2001 na vykonanie kontroly dodržiavania lesných hospodárskych
plánov
Pokyn MP SR, sekcia lesnícka č. 52/1998-700 z 24. 2. 1998 na uplatnenie § 30 zákona SNR č. 100/1977 Zb.
v znení neskorších predpisov na zjednotenie postupu orgánov štátnej správy LH pri vykonávaní dozoru
v LH
Pokyn MP SR č. 6333/1997-720/396 zo 17. 10. 1997 na uplatnenie vyhlášky MP SR č. 244/1997 Z. z.
o vyznačovaní a evidencii ťažby dreva.



Usmernenia
Usmernenie MP SR č. 1931/1997-720/145 z 2.5.1997 - na postup orgánov štátnej správy pri realizovaní § 2
ods. 3 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch, v znení neskorších predpisov (rozhodovanie v pochybnostiach
o druhu pozemku)
Usmernenie ÚGKK č. 1152/1999 ku katastrálnemu zákonu, vo väzbe na charakteristiku účelu využívania
spevnených aj nespevnených poľných lesných ciest a lesných ciest
Usmernenie MP SR č.: 149/1999-730 z 29.7.1999 na disponovanie s lesným majetkom štátu, lesným
pôdnym fondom s nezisteným vlastníctvom, ktorého vlastníctvo nie evidované a ku ktorému vlastníci svoje
práva neuplatnili a na vydávanie majetku v ucelených lesných častiach
Usmernenie MP SR, Sekcia lesnícka č. 456/2000-720 z 8.2.2001 - legislatívno - právne otázky
Usmernenie MP SR, Sekcia lesnícka č. 303/1998-700 z 7.10. 1998 k vyhotovovaniu LHP platných od
1.1.1999
Usmernenie MP SR, Sekcia lesnícka č. 710/2000-730/83 zo 6.10. 2000 o lesnom majetku štátu
Usmernenie GR Sekcie lesníckej MP SR č. 229/2000-700 z 13.11. 2000 na disponovanie s lesným
majetkom štátu, ostatným majetku štátu, ktorý je v správe (v užívaní) štátneho podniku a s majetkom, ktorý
nie je vo vlastníctve štátu , ale z dôvodu osobitného právneho režimu je potrebné zabezpečovať jeho
obhospodarovanie a ochranu
Usmernenie MP SR, sekcie lesníckej č. 4261/1998-720/266 z 27. 7. 1998 o poskytovaní poradenskej služby
orgánmi štátnej správy LH a poľovníctva krajských úradov a okresných úradov
Usmernenie MP SR č. 40/1998-700, 193/1998-500 z 5. 2. 1998 pre urýchlené vydanie rozhodnutí podľa
ustanovení § 9 ods. 2 zákona č. 307/1992 Zb. o ochrane PPF a § 2 ods. 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch
v znení neskorších predpisov
Usmernenie MP SR č. 4898/1997-720/313 z 8. 8. 1997 o vymedzení pôsobnosti orgánov štátnej správy LH
Usmernenie MP SR č. 9520/1996-720/524-1 z 2. 5. 1997 na postup pri odstraňovaní nezákonností
spôsobených výstavbou rekreačných chát a objektov na pozemkoch LPF
Usmernenie MP SR č. 3986/1995-188/720 z 1. 5. 1995 k zabezpečeniu kontroly dodržiavania LHP
Usmernenie MP SR č. 474/1993-720 z 1. 11. 1993 na postup pri uplatňovaní § 19 zákona SNR č. 100/1977
Zb. v znení neskorších predpisov
Usmernenie MLVH SR č. 253/140-1992 z 19. 11. 1992 na ochranu lesov pred neoprávnenými zásahmi







Smernice
Smernice MLVH SSR č. 9146/1981-511/162-160 na postup pri vyhlasovaní lesov osobitného určenia
Smernice MLVH SSR č. 6185/82-4/161-160 na postup pri vyhlasovaní ochranných lesov
Inštrukcia ÚGKK na využívanie katastra nehnuteľností – 984 440 I/93
Smernice ÚGKK na spravovanie katastra nehnuteľností – S 74.20.73.40.00




Opatrenia
Opatrenie MP SR č. 8296/329/2000-700, ktorým sa upravuje postup pri predkladaní rýchlych hlásení
o mimoriadnych udalostiach na LPF z 16.11. 2000
Opatrenie MP SR č. 326/2000-700, ktorým sa upravuje vykonávanie preventívnych opatrení na ochranu lesa
pred požiarmi z 15.11. 2000
Opatrenie MP SR - sekcie lesníckej č. 7 z 20.4.2001, ktorým sa upravuje postup pri zmenách záväzných
údajov a úpravách predpisov lesných hospodárskych plánov a pri povoľovaní výnimiek z § 8 ods. 3 zákona
SNR č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov
Opatrenie MP SR - Sekcie lesníckej č. 12/2001 z 1.6.2001, ktorým sa upravuje postup na koordináciu
vyhotovovania lesných hospodárskych plánov
Opatrenie MP SR č. 4863/1994-302/720 z 23. 6. 1994 na postup pri uplatnení § 7 zákona SNR č. 100/1977
Zb. o hospodárení v lesoch a v štátnej správe LH v znení neskorších predpisov č. 2735/1977- 720/1995 zo
7. 5. 1997 v znení opatrenia č. 5924/1998-720/391 z 12. 8. 1998 a č. 2735/1997-720 zo 7. 5. 1997




























Metodické pokyny











Metodické pokyny MLVH SSR, č. 6184/82-5/161-160 na postup pri obhospodarovaní lesov v ochranných
pásmach vodných zdrojov
Metodické pokyny MLVH SSR, č. 7658/82-7/161-160 pre zriaďovanie a obhospodarovanie lesných parkov
a prímestských lesov
Metodické pokyny MLVH SSR, č. 7659/82-8/161-160 pre zriaďovanie a obhospodarovanie lesov
v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prirodzene sa vyskytujúcich stolných
minerálnych vôd, kúpeľných lesov a lesov v okolí zariadení liečebno-preventívnej starostlivosti
Metodický pokyn MP SR a MŽP SR, č. MP SR: 148/1996-700, č. MŽP SR: 196/1996-4 na postup orgánov
štátnej správy LH a orgánov štátnej správy životného prostredia pri ochrane lesného pôdneho fondu
Metodický pokyn MP SR, č. 106/2000-700 z 16.11. 2000 na mapovanie lesov fyzickými a právnickými
osobami pri vyhotovovaní lesných hospodárskych plánov
Metodický postup MP SR, Sekcia lesnícka, č.: 164/2002-700 z 3.6.2002 pre zakladanie, obhospodarovanie
a využívanie semenných zdrojov lesných drevín podľa vyhlášky MP SR č. 64/2101 Z. z. o reprodukčnom
materiáli lesných drevín, jeho získavaní a evidencii
Metodický postup MP SR č. 1573/50/2003-700 z 26.2. 2003 na vykonávanie ochrany a výchovy lesných
porastov agáta bieleho



IV. Informatika





Zákony
Zákon SNR č. 322/1992 o štátnej štatistike ([ZÁKON 322/1992])
Zákon NR SR č. 278/1996 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení
neskorších predpisov ([ZÁKON 278/1996])
Zákon č. 306/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení
neskorších predpisov ([ZÁKON 306/1999])
Zákon NR SR č. 261/1995 Z.z. o štátnom informačnom systéme ([ZÁKON 261/1995])
Zákon č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch ([ZÁKON 256/1992])
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám ([ZÁKON 211/2000])












Vyhlášky
Vyhláška ŠÚ SR č. 283/1996 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti projektu časti štátneho informačného
systému a postup pri jeho vypracúvaní a schvaľovaní ([VYHLÁŠKA 283/1996])
Vyhláška ŠÚ SR č. 155/1998 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe, forme a postupe pri
registrácii informačného systému obsahujúceho osobné údaje ([VYHLÁŠKA 155/1998])
Vyhlášky a opatrenia ŠÚ SR, ktorými sa vyhlasujú programy štátnych štatistických zisťovaní na príslušný
kalendárny rok
Vyhláška ŠÚ SR o náležitostiach projektu časti ŠIS a o postupe pri jeho vypracúvaní a schvaľovaní (č. 283
Z. z. zo dňa 30. 9. 1996)

Oznámenia
 Oznámenie ŠÚ SR č. 284/1996 Z.z. o vydaní výnosu, ktorým sa vyhlasujú štandardy pre štátny informačný
systém ([OZNÁMENIE 284/1996])
 Oznámenie ŠÚ SR č. 320/1998 Z.z. a vydaní výnosu, ktorým sa vyhlasujú štandardy pre štátny informačný
systém ([OZNÁMENIE 320/1998])
 Oznámenie ŠÚ SR č. 315/1999 Z.z. o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos ŠÚ SR z 13. októbra 1998 č.
372/1998-830, ktorým sa vyhlasujú štandardy pre štátny informačný systém ([OZNÁMENIE 15/1999])







Opatrenia
Opatrenie ŠÚ SR č. 302/1997, ktorým sa ustanovuje číselník ústredných štátnych orgánov, orgánov štátnej
správy a niektorých ďalších verejnoprávnych inštitúcií v SR ([OPATRENIE 302/1997])
Opatrenie ŠÚ SR č. 236/1993 Z.z., ktorým sa ustanovujú klasifikácie, číselník a register v oblasti štátnej
štatistiky ([OPATRENIE 236/1993])
Opatrenie ŠÚ SR č. 140/1994 Z.z., ktorým sa zavádza 1. revízia Odvetvovej klasifikácie ekonomických
činností ([OPATRENIE 140/1994])
Opatrenie ŠÚ SR č. 172/1995 Z.z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie ([OPATRENIE 172/1995])
Opatrenie ŠÚ SR č. 24/1996 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie ŠÚ SR č. 172/1995 Z.z., ktorým sa
vyhlasuje klasifikácia produkcie ([OPATRENIE 24/1996])















Uznesenia
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 620/1993 o monitorovacom systéme životného prostredia
a integrovanom informačnom systéme o životnom prostredí ([UZNESENIE 1993])
Uznesenie vlády SR č. 506/92 z 3. 6. 1992 k národnému programu informatizácie
Ostatné
Stanovisko MP SR , Odbor štátnej správy LHaP, č. 585/1999-720 z 4.1.2000 - Poskytnutie lesných
hospodárskych plánov
Vyjadrenie MP SR, Odbor štátnej správy LHaP, č. 2368/1999-720/165, č. 2151/1999-720/146 z 21.6. 1999 Ochranné pásma elektroenergetických zariadení
Upozornenie MP SR, Odbor štátnej správy LHaP, č.: 3172/2001-720/198 - Uplatňovanie ust. Vyhl. MP SR
č. 64/2001 Z. z. o reprodukčnom materiáli lesných drevín, jeho získavaní a evidencii v rámci konaní
súvisiacich s LHP
Upozornenie MP SR, Sekcia lesnícka, č.: 47/2001-700 zo dňa 4.5.2001 - Poskytovanie informácií z LHP
a z IS LH vo väzbe na ochranu údajov týkajúcich sa majetkových pomerov fyzických a právnických osôb
MP SR, Sekcia lesnícka, č.: 6/2000-700 z 11.1. 2000 - Postup na vedenie lesnej hospodárskej evidencie
podľa vyhlášky MP SR č. 31/1999 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii
MP SR, Sekcia lesnícka, č.: 330/2001-700, z 24.8.2001 - Postup pri usporiadaní pozemkov súvisiacich s
transformáciou š. p. Vodárne a kanalizácie
MP SR, Sekcia lesnícka č. 5867/1995-301/720 zo dňa 27.6.1995 - Pracovné postupy HÚL
Rozdeľovník náležitostí LHP - MP SR odbor ŠS a dozoru v LH č. 5920/2002-720/183 z 19.6.2002

Príloha č. 3/21
Rozhodujúce priority do budúcnosti
V oblasti hospodársko-úpravníckeho plánovania:
*
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
*
využívať nové racionálnejšie metódy a prostriedky (aktualizácia, modelovanie,
výberové metódy, kombinované metódy odhadu a merania, simulačné metódy, digitálne
technológie) s výstupom digitálneho LHP
*
zavádzať princípy a metódy ochrany biodiverzity a zvyšovania ekologickej stability
lesných porastov a ekosystémového prístupu k obhospodarovaniu lesov
*
podieľať sa v rámci pozemkových úprav na vysporiadaní vlastníckych vzťahov k
lesným pozemkom
*
zavádzať mechanizmy na zvyšovanie kvality obhospodarovania lesov, slúžiace ako
nástroj na podporu TUOL; využívať tieto indikátory ako základ pre štátnu dotačnú politiku v
LH,
*
spolupracovať na tvorbe a zavádzaní legislatívy týkajúcej sa LH, resp. HÚL do praxe,
spolupodieľať sa na aproximácii národnej legislatívy k platnej legislatíve EÚ
*
vytvoriť a zaviesť do praxe HÚL komplexné oblastné rámcové zisťovanie stavu lesa s
dôrazom na informácie o biodiverzite, kritéria trvalo udržateľného obhospodarovania lesov,
vychádzajúc zo záväzku SR podpísaním dokumentov MC PFE, ekonomické údaje plánov
hospodárskych opatrení a aktualizácie plánov budovania lesnej dopravnej siete s metódami
inventarizácie a monitoringu.
V oblasti lesníckeho mapovania.
*
pokračovať v periodickej digitálnej obnove mapového diela na celom území SR pri
systematickom rozvoji a jednotnosti tematického štátneho mapového diela (TŠMD) s
obsahom lesného hospodárstva
*
využívať metódy a prostriedky digitálnej fotogrametrie a digitálnej analýzy obrazu pre
kvantitatívne vyhodnotenie a kvantitatívnu interpretáciu leteckých a kozmických snímok,
tvorbu digitálneho modelu terénu a ortofotomáp,
*
naďalej zabezpečovať presné podklady z informačného systému geodézie, kartografie
a katastra s cieľom poskytovania výstupov do základnej bázy GIS geodézie, kartografie a
katastra na celom území lesného pôdneho fondu s ich akceptáciou
*
zvyšovať informačnú a prezentačnú hodnotu a kvalitu výstupných údajov TŠMD pri
tlači súvislého aj čiastkového digitálneho mapového diela s rôznym stupňom agregácie.
*
rozšíriť aktivity mimo les na monitorovanie stavu rozptýlenej zelene a riešenia
nezrovnalostí na poľnohospodárskej pôde (biele plochy) s využitím ortofotomáp a digitálnej
lesníckej a katastrálnej vrstvy
*
podieľať sa na vysporiadaní majetku vlastníkov a vytyčovaní hraníc pozemkov s
využitím prostriedkov GPS
*
implementácia integrovaného, decentralizovaného automatizovaného systému
vyhotovenia LHP
*
budovanie datového skladu na báze podrobných informácií o základných JPRL a na
báze digitálnej základnej lesníckej mapy (ZLM), ich permanentná aktualizácia, zber,
poskytovanie a prezentácia informácií v sieti INTERNET

*
komplexná integrácia číselných, textových a priestorových informácií v GIS a ich
aplikácie v ekologickej, technickej a ekonomickej oblasti lesného hospodárstva s využitím
prostriedkov DPZ,
*
rozvoj informačného systému lesného podniku, vývoj a distribúcia počítačových
aplikácií so zameraním na podporu rozhodovania vlastníkov, užívateľov lesa a štátnej správy
LH
*
informačná komunikácia so zahraničnými a medzinárodnými informačnými
systémami
*
ďalej rozvíjať informačný systém LH SR tak, aby bol schopný poskytovať údaje v
súlade s potrebami TUOL a ustanoveniami rezolúcií Ministerských konferencií o ochrane
lesov v Európe (MCPFE)
V oblasti životného prostredia, regionálneho rozvoja, poradenstva a ďalších aktivít.
*
aktívne sa podieľať na riešení problémov súvisiacich s adaptáciou lesov na aciditu
lesných pôd a zmenené klimatické podmienky ako aj pôsobenie ďalších škodlivých činiteľov
*
vytvoriť a zavádzať do praxe efektívne mechanizmy na oceňovanie
verejnoprospešných funkcií lesov a ujmy za obmedzenie bežného hospodárenia, zaručujúce
primerané finančné kompenzácie vlastníkov lesov za ich poskytovanie
*
podieľať sa na projekte NATURA 2000 a pri tvorbe managementových plánov
obhospodarovania chránených území
*
podieľať sa na tvorbe a realizácií Slovenského systému certifikácie lesov v rámci
certifikácie lesov PEFC, poskytovať podklady potrebné pre vlastnú realizáciu procesu
certifikácie pre všetky systémy, vrátane predauditov
*
systematicky prispievať objektivizáciou prieskumu zdrojových možností dreva a
sortimentov v reálnom čase k optimálnemu využívaniu produkčného potenciálu slovenských
lesov podľa programu "Drevo -surovina 21. storočia"
*
zvyšovať kvalitu a rozsah poradenskej činnosti pre vlastníkov a užívateľov lesa
*
zvýšiť zainteresovanosť organizácie na práci s verejnosťou, najmä v oblasti týkajúcej
sa významu lesov pre životné prostredie ako celok
*
zintenzívniť spoluprácu s odbornými inštitúciami MŽP ako napr. ŠOP SR, SAŽP atď.
*
vo zvýšenej miere sa aktívne zapájať do medzinárodných projektov a aktivít v oblasti
LH a životného prostredia.

