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Akčný plán Národného programu využitia potenciálu dreva
Slovenskej republiky
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
BioEAST Forestry Working – BioEAST pracovná skupina pre
lesníctvo
Convention on Biological Diversity – Konvencia o biologickej
diverzite
čiastkový monitorovací systém
digitálny model reliéfu
diaľkový prieskum Zeme
dlhodobý strategický výskum
systém Európskych lesníckych účtov
European Forest Institute – Európsky lesnícky inštitút,
Európska hospodárska komisia Organizácie Spojených národov
= Economic Commission for Europe – Hospodárska komisia pre
Európu
European and Mediterranean Plant Protection Organization –
Európska a stredomorská organizácia pre ochranu rastlín
Európska únia
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č.
995/2010. z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti
hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky
z dreva
The agricultural European Innovation Partnership – Európske
inovačné partnerstvo pre pôdohospodárstvo a trvalo udržateľný
rozvoj
Food and Agriculture Organization of the United Nations –
Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo
Forest Communication Network – Sieť lesníckych komunikátorov
Forest Communication Network – Subgroup – Forest
Pedagogics – Sieť lesníckych komunikátorov – podskupina
Lesných pedagógov
Nariadenie rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005
o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do
Európskeho spoločenstva
forest reference level – lesná referenčná úroveň
The Forest–based Sector Technology Platform – Lesnícka
technologická platforma
greenhouse gas – emisie skleníkových plynov
geografické informačné systémy
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
hospodárska úprava lesa
Cooperation between China and Central and Eastern European
– Spolupráca medzi Čínou a 16 krajinami strednej a východnej
Európy
Informačná banka
Informačná
banka údajov
o
lesnom
hospodárstve,
drevospracujúcom priemysle a poľovníctve
International Co–operative Programme on Assessment and
Monitoring of Air Pollution Effects on Forests – Medzinárodný
kooperatívny program monitorovania a hodnotenia vplyvu
znečisteného ovzdušia na lesy
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ILO
INSPIRE
IPCC
IS LH
IS RŠ
ISTA
IUFRO
IZ
JPRL
KBP
KZSL
LC
LDI
LDM
LDS
LGIS
LHC
LHE
LIDAR
LLS
LMS
LOS
LRM
LULUCF
MO SR
MPRV SR
MS SR
MSP
MŠVVŠ SR
MV
NBÚ
NIML
NIPI
NLC
NLC – LVÚ Zvolen
NLC – ÚHÚL Zvolen
NLC – ÚLPV Zvolen
NLC – ÚLZI Zvolen
OECD
OLH
OP EVS

International Labour Organization – Medzinárodná organizácia
práce
INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe – európska
infraštruktúra priestorových informácií
Intergovernmental Panel on Climate Change – Medzivládny
panel o zmene klímy
informačný systém lesného hospodárstva
informačný systém rezortnej štatistiky
International Seed Testing Association – Medzinárodná
asociácia pre testovanie osív
International Union of Forest Research Organizations –
Medzinárodná únia lesných výskumných organizácií
identifikovaný zdroj
jednotky priestorového rozdelenia lesa
Karpatské bukové pralesy
komplexné zisťovanie stavu lesa
lesný celok
Lesnícko–drevárska inšpekcia
lesnícka digitálna mapa
lesnícko–drevársky sektor
lesnícky geografický informačný systém
lesný hospodársky celok
lesná hospodárska evidencia
Light Detection And Ranging – laserové merače rýchlosti
(letecký laserový skener)
letecké laserové skenovanie
letecké meračské snímkovanie
Lesnícka ochranárska služba
lesný reprodukčný materiál
Land use, Land–use Change and Forestry – Využívanie krajiny
a zmeny vo využívaní krajiny a lesníctvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
malé a stredné podniky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky
Monitorovací výbor
Národný bezpečnostný úrad
Národná inventarizácia a monitoring lesov
národná infraštruktúra pre priestorové informácie
Národné lesnícke centrum
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu
lesov
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva
a vzdelávania Zvolen
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky
Zvolen
Organisation for Economic Co–operation and Development –
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
odborný lesný hospodár
Operačný program Efektívna verejná správa
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OSN
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Operačný program výskum a inovácie
Organizácia spojených národov
okresný úrad
permanentná aktualizácia lesov
program starostlivosti o lesy
Register priestorových informácií
Register právnických osôb
reformný zámer
rok začiatku platnosti
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
súbor geodetických údajov katastra nehnuteľností
Slovenská lesnícko–drevárska inšpekcia
Slovak Liaison Office for Research and Development – Styčná
kancelária SR pre výskum v Bruseli
Slovenská republika
tematické štátne mapové dielo s obsahom lesného hospodárstva
trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov
trvalo viacetážové porasty
United Nations Framework Convention on Climate Change –
Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene
klímy
United Nations Forum on Forests – Fórum Spojených národov o
lesoch
uznaný porast
základná báza údajov pre geografický informačný systém
združenia účastníkov pozemkových úprav

Národné lesnícke centrum

6

Národné lesnícke centrum

PREDHOVOR
Vážení čitatelia!
Určite si viacerí všimnú pri čítaní
tejto výročnej správy jej nový a verím, že aj
krajší dizajn. Je to aj dôsledok toho, že
Národné
lesnícke
centrum
začalo
komunikovať proaktívne s médiami a
verejnosťou, ktorej je tento dokument
predovšetkým určený a ktorého cieľom je
komplexne a objektívne zhrnúť dianie v
organizácii počas jedného roka jej života.
Zameranie, postavenie národnej
autority a činnosti, ktoré zabezpečuje
Národné lesnícke centrum ho prirodzene
predurčujú,
aby
bolo
modernou
organizáciou, ba čo viac, aby bolo lídrom a
vzorom pri uplatňovaní inovácií v oblasti
lesného hospodárstva na všetkých
úrovniach. V tomto kontexte buduje a
posilňuje svoju identitu. Som rád, že v roku
2019 sa nám to podarilo. Začalo sa s
modernizáciou budovy na Sokolskej ulici, s
revitalizáciou Arboréta v Kysihýbli alebo
budovaním moderného laboratória pre
výskum inváznych druhov. Zavádzame
plne elektronické vybavovanie vnútornej
agendy v podobe novej registratúry či
intranetu smerujúce k bezpapierovej
kancelárii, ktorá chráni životné prostredie.
Zverejnili sme novú webovú stránku
pripravenú podľa súčasných štandardov a
trendov. Výsledky vynaložených investícií
do informatiky vidieť práve v tomto
neľahkom období pandémie, keď väčšina
zamestnancov
môže
pracovať
bez
obmedzenia z bezpečia svojich domovov.
Súčasťou modernizácie nie sú len
vnútorné procesy. NLC úspešne zavŕšilo 5
ročný
proces
kreovania
centra
excelentnosti
lesnícko-drevárskeho
komplexu LignoSilva, ktoré integruje,
zastrešuje a vytvára prostredie pre
implementáciu ďalších projektov v oblasti
vedeckého zamerania výskumnej časti
organizácie so zameraním na prienik do
európskeho výskumného priestoru. V
oblasti informačného systému lesného
hospodárstva do budúcnosti NLC pripravilo
a uzatvorilo zmluvy na realizáciu
strategických projektov z operačného
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programu
integrovaná
infraštruktúra,
výsledkom ktorých bude, že sa organizácia
pripája do vládneho cloudu a prepája sa s
jednotlivými systémami verejnej správy
Zvýši sa tým dostupnosť údajov NLC vo
forme otvorených a prepojených údajov pre
odbornú a širokú verejnosť. A lepšie dáta
znamenajú možnosť získavať kvalitné
informácie, ktoré zas slúžia ako podklady
pre tvorbu znalostí a lepšie rozhodovanie.
Rok 2019 nebol úspešný len z
pohľadu spomínanej modernizácie, ale aj z
pohľadu ekonomických ukazovateľov.
Pokračujeme v ekonomickom raste, ktorý
potvrdzuje dosiahnutý zisk a dostatok
finančných prostriedkov, ktoré prinášajú
stabilizáciu
nevyhnutných
odborných
pracovných pozícií a základných činností s
perspektívou ich ďalšieho rozvoja do
budúcnosti.
Samozrejme len tieto ukazovatele
by boli samoúčelné bez splnenia
stanovených úloh a cieľov. A nebolo ich
málo. Ide o široké spektrum náročných
úloh, ktoré sa v roku 2019 realizovali
prostredníctvom
takmer
250
zamestnancov. Dokázali sme navyše
získať ku kontraktu s MPRV SR dodatočné
zdroje pre organizáciu z projektov a
hospodárskej činnosti vo výške takmer 4,3
mil. EUR.
Podrobné informácie o napĺňaní
týchto úloh v uplynulom roku nájdete na
stránkach predkladanej výročnej správy.
Ako vidíte, urobilo sa mnoho, avšak nie
všetko je zďaleka dokončené. Som
presvedčený, že vedenie Národného
lesníckeho centra v spolupráci so všetkými
jeho zamestnancami je pripravené aj v
nasledujúcom období vyvíjať aktivity a
realizovať činnosti, ktoré budú naďalej
smerovať nielen k splneniu úloh, ktoré
organizácia zabezpečuje pre široký okruh
užívateľov, ale k naplneniu samotného
poslania, ktorým je zachovať naše lesy
budúcim generáciám.

Ing. Peter Balogh, PhD.
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1 IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Rezort / zriaďovateľ:
Forma hospodárenia:
Generálny riaditeľ:

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

Členovia vedenia Národného lesníckeho centra:
Ing. Ľubomír Veselý
námestník generálneho riaditeľa pre služby a logistiku
Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.
námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku
Dr. Ing. Tomáš Bucha
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
Ing. Anna Miková
Ing. Ľuboš Žabka
Ing. Ivor Rizman

riaditeľ NLC – LVÚ Zvolen
riaditeľ NLC – ÚLPV Zvolen
riaditeľka NLC – ÚLZI Zvolen
riaditeľ NLC – ÚHÚL Zvolen (do 31. 08. 2019)
riaditeľ NLC – ÚHÚL Zvolen (od 01. 09. 2019)

Ing. Marián Slamka, PhD.
Ing. Peter Balogh, PhD.
Ing. Ján Poláčik
Ing. Ivor Rizman
Ing. Ján Kučera

námestník riaditeľa NLC – LVÚ Zvolen
námestník riaditeľa NLC – ÚLPV Zvolen
námestník riaditeľky NLC – ÚLZI Zvolen
námestník riaditeľa NLC – ÚHÚL Zvolen (do 31. 08. 2019)
námestník riaditeľa NLC – ÚHÚL Zvolen (od 01. 09. 2019)
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2 POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
Poslanie organizácie definuje vymedzenie predmetu činnosti v zriaďovacej listine
Národného lesníckeho centra (NLC), podľa ktorej zabezpečuje úlohy rezortu v oblastiach
lesníckeho výskumu a vývoja, vzdelávania a práce s verejnosťou, verejného obstarávania
programov starostlivosti o lesy (PSL), odbornej pomoci, správy a poskytovania údajov
a informácií o lesoch, prípravy podkladov pre PSL a tematického štátneho mapového diela
s obsahom lesného hospodárstva.
NLC tvoria štyri ústavy:
- Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen,
- Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen,
- Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen,
- Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen.
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Dlhodobým poslaním NLC – LVÚ Zvolen je rozvíjať najmä aplikovaný lesnícky výskum
v oblasti pestovania, ochrany, ekológie a manažmentu lesa, lesníckej ekonomiky a politiky. V
súlade s výskumným zámerom na roky 2015 – 2019 a novým výskumným zámerom „Lesníctvo
ako súčasť ekonomicky efektívneho a environmentálne udržateľného bio-hospodárstva“ na
roky 2020 – 2024 ústav postupne rozširuje svoje zameranie výskumu na oblasť energetického
využitia drevnej biomasy, biotechnológií a inteligentných technológií spracovania dreva a
agrolesníckych systémov. Reagujeme tým na v európskom priestore prebiehajúce štrukturálne
zmeny lesnícko-drevárskeho sektoru smerom k biohospodárstvu v kontexte globálneho
megatrendu prechodu spoločnosti od fosílnej k zelenej ekonomike.
Na národnej úrovni smerovanie NLC – LVÚ vychádza z koncepčných a strategických
materiálov prijatých Vládou Slovenskej republiky, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ide najmä o Národný
lesnícky programu SR a jeho akčný plán, Národný program využitia potenciálu dreva a jeho
akčný plán a materiál „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácii pre inteligentnú
špecializáciu SR“. Intenzívnou odbornou argumentáciou ústav prispel k vzniku domény Zdravé
potraviny a životné prostredie ako jednej z piatich prioritných oblastí špecializácie Slovenska.
V rámci domény sú lesníctvo a ťažba dreva ako aj nadväzujúce spracovateľské odvetvia
definované ako prioritné oblasti inteligentnej špecializácie Slovenska. Dlhodobým zámerom
ústavu je poskytnúť vedeckú podporu a priamo participovať pri aktualizácii uvedených
strategických dokumentov pre nové programové obdobie 2021 – 2027.
Špecifikácia smerovania NLC – LVÚ Zvolen bola spracovaná vo Výskumnom zámere
NLC – LVÚ Zvolen na roky 2015 – 2019 a v Dlhodobom výskumno-inovačnom zámere
národného projektu. Ústav v nich deklaruje, že sa naďalej bude zameriavať na riešenie
výskumných a nevýskumných úloh, ktoré vyplývajú z potrieb lesníckej praxe a zriaďovateľa
MPRV SR. Okrem toho sa ústav bude orientovať na získanie projektov zo Štrukturálnych
fondov EÚ a výziev Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). Podporí účasť
zamestnancov v programe EÚ pre výskum HORIZONT 2020, vo výzvach INTERREG, Nórsky
mechanizmus, LIFE+ a COST.
Aktuálne strategické projekty ústavu Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu LignoSilva a Výskum a vývoj pre inovácie a podporu konkurencieschopnosti
lesníckeho sektora (SLOV-LES) sú orientované tak, aby sme podporili proces transformácie
na sektor založený na znalostiach, efektívnom využívaní lesných zdrojov a produkcii s vyššou
pridanou hodnotou. V nadväznosti na budovanie centra excelentnosti ústav systematicky
posilňuje svoje postavenie v makroregionálnom priestore krajín strednej a východnej Európy
v rámci iniciatívy BIOEAST, a to získaním koordinačnej pozície v pracovnej skupine pre
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lesníctvo a participáciou na tvorbe výskumno-inovačnej agendy biohospodárstva pre
makroregión BIOEST.
Aktuálne programové vyhlásenie Európskej Komisie „A Union that strives for more“,
zvýrazňuje potrebu dekarbonizácie priemyslu, dosiahnutia uhlíkovej neutrality a zvýšenie
biodiverzity. Cestou k uvedeným cieľom je podpora obehového hospodárstva, digitálnych
technológií, podpora malých a stredných podnikov. Tento kontext určuje výhľadové zameranie
ústavu v novom programovacom období. Strategicky kľúčové bude zintenzívnenie spolupráce
v rámci iniciatívy BIOEAST a participácia na vypracovaní a makroregionálnej a národnej
stratégie biohospodárstva, ktorá v rezorte pôdohospodárstva povedie k obnove a modernizácii
našich primárnych pôdohospodárskych (poľnohospodárskych, lesníckych a agrolesníckych)
výrobných systémov, inováciám v nadväzujúcich spracovateľských odvetviach, rozvoju
nových hodnotových reťazcov, ochrane životného prostredia a zvýšeniu biodiverzity.
Uvedené smerovanie je založené na idei rastu, ktorý nevyplýva z extenzívneho
hospodárenia, ale z rastu, ktorý vyplýva z efektívnejšieho nakladania s tým, čo máme. A z
rastu, ktorý vyplýva z synergického efektu dosahovaného tým, že v technologickom reťazci
optimálne na seba nadväzujú súvisiace procesy, činnosti a transfery, zdieľajú sa parametre a
štandardy, prebieha kontrola a spätná väzba medzi činnosťami a subjektami, ktoré sa na nich
podieľajú.
Na dosiahnutie uvedeného bude potrebné priorizovať, podporovať a prostredníctvom
Centra excelentnosti LignoSilva výskumne riešiť enviromentálne akceptovateľnú reprodukcie
biologických zdrojov pre tradičné spracovateľské odvetvia drevospracujúceho a celulózopapierenského priemyslu, ale aj pre nové odvetvia biotechnológií, energetiky a chemického
priemyslu vrátane kaskádového využitia lesnej biomasy a drevnej suroviny, recyklácie alebo
ich opätovného využitia. Organickú produkciu je potrebné riešiť v širšom kontexte reprodukcie
ekosystémových služieb v podmienkach klimatickej zmeny.
Táto cesta si vyžaduje mnohé inovácie existujúcich postupov a investície do nových
produktov a služieb. Cesta pokroku vedie cez multifokálne prepojenia, cez spoluprácu a
súčinnosť dotknutých, cez prepájanie pokrokových myšlienok s prelomovými technológiami
vrátane implementácie prvkov Industry 4.0 prinášajúcimi špičkové produkty a zároveň šetriace
prostredie. Európska komisia svoju novú priemyselnú stratégiu obehového hospodárstva
stavia na prepojení priemyslu a výskumu a podpore malých a stredných podnikov (MSP).
Pokračovanie a posilňovanie spolupráce s podnikateľskými subjektmi lesnícko-drevárskeho
sektora ostáva prioritou ústavu v nasledujúcom období. Zámer plánujeme realizovať
prostredníctvom partnerstiev v projektoch výziev OP Integrovaná infraštruktúra. Dlhodobým
cieľom je aj posilnenie postavenie výskumu aj v Programe rozvoja vidieka SR v rámci opatrenia
16 Spoluprácu prostredníctvom vytvorenia Operačných skupín a Európskych inovačných
partnerstiev zameraných na problematiku lesníctva.
Popri lepšom a efektívnejšom prepojení drevárskeho sektora na lesníctvo je
nevyhnutné v rámci výskumných aktivít reflektovať lesníctvo ako oblasť, kde je mimoriadne
dôležité podrobne analyzovať adaptačné opatrenia na prebiehajúcu klimatickú zmenu,
kvantifikovať efekt možných mitigačných opatrení, hodnotiť možnosti inovovaných postupov
prírode blízkeho manažmentu lesa a zabezpečovať udržateľnosť využívania lesných
ekosystémov a ich produktov nielen v kontexte bioekonomiky, ale aj poskytovania širokej škály
ekosystémových služieb.
Slovenské predsedníctvo pan-európskemu procesu Forest Europe (Európska
ministerská konferencia o ochrane lesov) je pre NLC – LVÚ Zvolen výzvou pre posilnenie
pozície v medzinárodnom priestore, a to v (i) medzinárodných lesníckych inštitúciách a
profesijných združeniach (EFI - Európsky lesnícky inštitút, IUFRO, FTP - Lesnícka
technologická platforma); (ii) v štruktúrach EÚ (stály výbor pre lesníctvo – SCAR Forests); (iii)
v medzinárodných organizáciách (EHK OSN, FAO, OECD) a ďalších politických procesoch
(Agendu OSN 2030, UNFF – OSN Fórum o lesoch, CBD – Konvencia o biologickej diverzite,
kde zastupuje Slovenskú republiku alebo zabezpečuje širokospektrálne podporné aktivity pre
MPRV SR.
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Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Činnosť Národného lesníckeho centra – Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania
Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) je v strednodobom horizonte zameraná na plnenie úloh štátnej
lesníckej politiky, ktorá je zadefinovaná v materiáloch Vízia, prognóza a stratégia rozvoja
lesníctva na Slovensku a Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020, so
zameraním na skvalitnenie ďalšieho vzdelávania, poradenstva a práce s verejnosťou s
dôrazom na pozitívnu prezentáciu lesníctva.
Činnosť ústavu v oblasti celoživotného vzdelávania, práce s verejnosťou je a bude
limitovaná rozsahom poskytnutých prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Prioritne sa budú
zabezpečovať úlohy súvisiace s overovaním odborných vedomostí v zmysle zákona č.
326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky MP SR č. 441/2006 Z. z.,
vyhlášky MP SR č. 451/2006 Z. z., vyhlášky MP SR č. 571/2004 Z. z. a pokynov Sekcie
lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR (Sekcia LHSD MPRV SR).
V rámci ďalšieho vzdelávania a poradenstva sa činnosť bude zameriavať na úzku
spoluprácu s majiteľmi a obhospodarovateľmi lesov s cieľom vytvoriť a udržiavať funkčný
systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praktickej realizácie pri obhospodarovaní lesov.
Zámerom je vytvoriť funkčný a systematický nástroj slúžiaci pre poradenstvo v LH. Prioritne
by mal byť zameraný na obhospodarovateľov lesa malých výmer. Pri aktivitách súvisiacich s
transferom poznatkov je potrebné zabezpečiť viaczdrojové financovanie, kde projektová
podpora by slúžila ako doplnkový zdroj k financovaniu zo štátneho rozpočtu.
V oblasti pozitívnej práce s verejnosťou bude kladený dôraz na lesnú pedagogiku a
podporu aktivít pre trvalo udržateľný rozvoj. Pozornosť sa bude venovať zapojeniu aktivít
lesnej pedagogiky do vyučovacieho a vzdelávacieho procesu na materských a základných
školách a budú sa hľadať spôsoby oslovenia aj ďalších cieľových skupín (napr. seniori, ľudia
so zdravotným hendikepom, atď.). Rovnaká pozornosť sa zameria na učiteľov materských škôl
s cieľom realizácie akreditovaného programu Učenie o lese pre ich kontinuálne vzdelávanie.
Priorita bude venovaná aj spolupráci s Agentúrou životného prostredia SR v oblasti akreditácie
environmentálneho vzdelávania.
Ďalej sa budú hľadať možnosti na vytvorenie systému viaczdrojového financovania
lesnej pedagogiky. Pozornosť sa sústredí na prípravu a následnú implementáciu projektov
financovaných z externých zdrojov. V rámci práce s verejnosťou sa ústav bude venovať
Lesníckym dňom, ktoré sa stali účinným nástrojom na informovanie širokej verejnosti o
lesníctve.
Činnosť ústavu sa ďalej zameria na realizáciu programového obdobia EÚ 2014 – 2020
v oblasti podpory lesníctva a rozvoja vidieka. Rovnako bude ústav pre majiteľov a
obhospodarovateľov lesa poskytovať komplexné služby pri vypracovávaní a implementácii
projektových podpôr z jednotlivých podporných nástrojov EÚ s dôrazom na Program rozvoja
vidieka. V tejto oblasti má ústav ambíciu byť koordinátorom tvorby a následnej realizácie
tematických akčných skupín pre oblasť lesného hospodárstva (PRV 2014 – 2020,
podopatrenie 16.1). Ústav sa bude aktívne zapájať a koordinovať aktivity NLC v oblasti
prípravy novej spoločnej poľnohospodárskej politiky – časť lesné hospodárstvo po roku 2020.
Ústav bude vychádzať pri svojej činnosti zo skúseností zamestnancov ústavu v
medzinárodných združeniach (napr. FOREXT – Forest Extension Organizations, FCN – Forest
Communication Network).
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (NLC – ÚLZI
Zvolen) zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s tvorbou, správou a vývojom Informačného
systému lesného hospodárstva (IS LH) Informačného systému Poľovníctva a správou
Informačnej banky (IB), ktorých súčasťou je viacero registrov a evidencií, vrátane
geopriestorových údajov a máp.
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Určujúcim pre ďalšiu činnosť ústavu je fakt, že údaje sa stávajú “strategickou
surovinou” a úspešné štáty musia fungovať na základe využívania znalostí a pomôcť svojim
občanom orientovať sa vo svete údajov. Výrazne lepšie využívanie údajov vo verejnej správe
predstavuje kľúčový cieľ programového obdobia 2014 až 2020. K údajom teda chceme
pristupovať ako k vzácnemu zdroju. Hlavným zámerom je zabezpečenie funkčnej dátovej
integrácie s jednotlivými systémami verejnej správy vrátane pravidelnej obnovy kvalitných
a konsolidovaných dát do dátových úložísk.
Lepšie dáta znamenajú možnosť získavať kvalitné informácie, ktoré zas slúžia ako
podklady pre tvorbu znalostí a lepšie rozhodovanie. Verejná správa musí vybudovať
dostatočnú kapacitu na prácu s dátami. Je veľmi dôležité podrobne rozumieť logike
spravovaných dát, vytvárať a udržiavať dátové modely, katalogizovať metadáta a paradáta,
chápať prepojenia medzi jednotlivými systémami a podporovať zvyšovanie kvality dát
v informačných systémoch verejnej správy.
Národné lesnícke centrum pre zabezpečenie svojej činnosti potrebuje konsolidované,
vyčistené a vzájomne prepojené údaje ako v rámci svojich ústavov, tak aj v rámci zdieľania
referenčných údajov štátu. Kompletné, včasné, aktuálne, správne a dostupné údaje sú
nevyhnutné pre správny chod procesov. Takéto údaje sú dôležité nielen pre rezort
pôdohospodárstva, ale aj pre iné inštitúcie verejnej správy v ich interných procesoch a sú tiež
požadované zo strany verejnosti.
Pre efektívnejšie fungovanie inštitúcie preto pristupujeme ku konsolidácii údajov, ich
vzájomnému prepojeniu ako aj k nastaveniu systému tak, aby bola dlhodobo zabezpečená ich
kvalita v zmysle strategickej priority NKIVS Lepšie údaje.
Pre efektívne zabezpečenie procesov, aby boli údaje efektívne zdieľané a užitočné,
konsolidujeme údaje, registre, evidencie a informačné systémy, v ktorých sa nachádzajú s
cieľom:
- zabezpečiť efektívny zber a zdieľanie aktuálnych a správnych štruktúrovaných údajov,
- zabezpečiť kvalitu údajov v zmysle štandardov čo prispeje k vyššej aktuálnosti,
včasnosti, presnosti a úplnosti údajov,
- znížiť náklady na prevádzku, spojenú so zberom, udržiavaním a aktualizáciou údajov,
- rozšíriť zoznam referenčných údajov o referenčné údaje NLC, ktoré sú už v súčasnosti
vyžadované,
- zabezpečiť princíp „jedenkrát a dosť“ t. j. poskytovať finálne referenčné údaje rezortu a
poskytovať ich ostatným inštitúciám, ktoré ich potrebujú pre výkon svojej agendy, čím sa
zabezpečí, že tieto informácie nebudú duplicitne požadované, nakoľko už v rámci IS VS
existujú,
- zabezpečiť využívanie referenčných údajov v praxi,
- sprístupniť údaje občanom, ktoré sa vo verejnej správe o nich evidujú (tzv. MojeData),
- zvýšiť dostupnosť údajov NLC vo forme otvorených a prepojených údajov pre odbornú a
širokú verejnosť.
Hlavné ciele rozvoja vedených informačných systémov sú:
- zavedenie mechanizmov pre zabezpečenie správnosti uchovávaných údajov integráciou
na príslušné referenčné údaje,
- zavedenie procesov pre zabezpečenie kvality údajov, konsolidáciu a vyčistenie údajov,
- poskytovanie údajov tretím stranám v štandardnej forme,
- zdieľanie a publikovanie údajov vo forme otvorených dát.
Naplnenie uvedených cieľov a len konsolidovaná údajová základňa zabezpečí
dlhodobú kvalitu a aktuálnosť údajov a umožní poskytovanie údajov iným orgánom verejnej
moci a informácií pre verejnosť prostredníctvom webového rozhrania intuitívnou navigáciou
prostredníctvom jedného prístupového miesta a jednotným dizajnom.
Vlastnou prevádzkou leteckej digitálnej kamery a leteckého laserového skenera, ktoré
boli obstarané z projektu Monitoring a výskum lesných ekosystémov a financované zo zdrojov
Švajčiarskeho finančného mechanizmu, ústav rozširuje oblasť spracovania nadobudnutých
údajov DPZ nielen pre potreby PSL, ale aj iné oblasti nadrezortného charakteru. Štandardom
sú súčasne farebné a infračervené letecké meračské snímky spolu s údajmi leteckého
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laserového skenovania (LLS). Kombinácia týchto v súčasnosti čoraz viac využívaných
prvotných údajov leteckého DPZ a vzájomné prepojenie všetkých rozhodujúcich činností
ústavu (DPZ a geoinformatiky) do zjednoteného systému sa stáva základom pre racionalizáciu
vyhotovenia PSL ako aj ďalších činností hospodárskej úpravy lesa (HÚL).
Uvedené materiály sú zdrojom objektívnych, aktuálnych a presných geopriestorových
údajov využiteľných nielen pre lesnícke mapovanie, GIS, ale aj ako zdroj kvantitatívnych
a kvalitatívnych informácií pre všetky lesnícke zisťovania (regionálne, porastové, špeciálne)
a pre krízový manažment poškodených lesných porastov.
Technologické, softvérové a hardvérové vybavenie, vedomostný a personálny
potenciál vytvára predpoklady pre modernizáciu, rozvoj a ďalšie dobudovanie odboru DPZ na
špecializované pracovisko nadrezortného charakteru, ktoré by ďalej koordinovalo,
zabezpečovalo zber a spracovanie materiálov leteckého DPZ pre MPRV SR ako aj ďalšie
mimorezortné štátne organizácie.
Strategickým cieľom a smerovaním ústavu je dobudovanie dlhodobého excelentného
výskumného, vývojového a inovačného ekosystému v oblasti geopriestorových informačno–
komunikačných technológií so silným prepojením na praktické využitie, primárne pri
vyhotovovaní PSL. Potvrdzuje to aj analýza Útvaru hodnoty za peniaze MF SR prezentovaná
vo vládou SR schválenej záverečnej správe – Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj
vidieka, v rámci ktorej je prijaté opatrenie „Realizácia projektu Dobudovanie pracoviska
diaľkového prieskumu Zeme“ do 31. 12. 2021 s predpokladom vynaloženia investícií približne
na úrovni 5,3 mil. EUR.
Už dosiahnuté konkrétne výsledky, majú silný potenciál využiteľnosti v následnej
spoločensko–priemyselnej praxi. Nosnou témou ďalšieho zamerania bude orientácia na
procesy a súvislostí, návrh a overenie platformy pre koordinovaný systém získavania,
spracovávania a využívania hromadných dát získaných z leteckých meračských snímok,
historických aj aktuálnych ortofotosnímok a digitálneho laserového skenovania územia,
vrátane overovania nových prístupov v oblasti hyperspektrálneho pozemného alebo DPZ.
Výstupy systému budú vychádzať z aktuálnych a predikčných požiadaviek kladených na
tvorbu moderných digitálnych produktov a kreovania nástrojov pre zabezpečenie spracovania
geopriestorových údajov podľa zadefinovaných funkčných, kvalitatívnych a kvantitatívnych
požiadaviek potenciálnych odberateľov výstupov. Súčasťou bude aj návrh funkčného modelu
poskytovania predspracovaných dát pre jednotlivé tematické oblasti (geografické informačné
systémy, ekológia, lesníctvo, doprava...) naplnený vybranými reprezentatívnymi vzorkami
geopriestorových údajov. Snahou je aj návrh a verifikácie metodológií na spracovanie
získaných údajov vlastným návrhom systému na platforme Big Data Automation tak, aby mohli
byť automatizovane predspracované do podoby definovanej vybranými odberateľmi verejnej,
štátnej správy a ostatných odberateľov a zároveň agregované na plne použiteľnú aplikačnú
úroveň. Ambíciou teda nie je už len sa výlučne orientovať na samotný systematický zber dát
z pohľadu vytvárania databáz, ale pracovať na skvalitňovaní týchto vysokošpecializovaných
inžinierskych procesov, nevynímajúc zdokonaľovanie prostriedkov vstupujúcich do procesov
spojených s ich vyhodnotením a finálnym spracovaním tak, aby sa zabezpečila čo najvyššia
účelnosť z pohľadu potrieb koncových zákazníkov z prostredia štátnych, verejných a
súkromných organizácií. Funkčný systém, ktorý vzíde na základe kombinácie vyššie
uvedených vysokošpecializovaných inžinierskych služieb sa bude vyznačovať prvkami
optimalizácie procesov získavania dát zjednocovania dátových procesov a zvyšovania
informačnej hodnoty zozbieraných dát.
Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (NLC – ÚHÚL
Zvolen) plní úlohy poverenej organizácie v oblasti HÚL, podľa § 38 zákona o lesoch, súvisiace
s cieľmi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (TUOL).
NLC – ÚHÚL Zvolen zabezpečuje pre zriaďovateľa predovšetkým rozvoj HÚL, tvorbu
metód a postupov jej vykonávania, komplexné zisťovanie stavu lesa (KZSL) pre potreby
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rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov, výber vyhotovovateľov PSL a
kontrolu vyhotovovania PSL. NLC – ÚHÚL Zvolen tvorí koncepčné a strategické dokumenty v
oblasti HÚL, metód a postupov vykonávania HÚL. Metodicky i prakticky zabezpečuje KZSL,
rámcové zisťovanie a rámcové plánovanie, tvorbu modelov hospodárenia. Zabezpečuje aj
spracovanie komplexných diel v oblasti lesníckeho typologického a pedologického mapovania.
Metodicky usmerňuje vyhotovovanie PSL na všetkých lesných pozemkoch. V oblasti praktickej
tvorby PSL NLC – ÚHÚL Zvolen zabezpečuje verejné obstarávanie na výber vyhotovovateľa,
preberanie prác a kontrolu vyhotovovania PSL. V súčasnosti zabezpečuje aj administráciu
platieb poskytovaných na vyhotovenie PSL. NLC – ÚHÚL Zvolen sa v súčasnosti podieľa na
vyhodnocovaní údajov permanentnej aktualizácie lesov (PAL) na rôznych hierarchických
úrovniach. Súčasťou NLC – ÚHÚL Zvolen je organizačná zložka Znalecký ústav. Vykonáva
znaleckú a expertíznu činnosť v znaleckom odbore Lesníctvo. Na základe poverenia
Ministerstva spravodlivosti SR (MS SR) organizuje odborné skúšky znalcov v odbore
Lesníctvo. V rámci odboru HÚLaZČ zabezpečuje aj vyhotovenie znaleckých posudkov pod
hlavičkou znaleckej organizácie NLC. Dôležitá je ďalšia podpora overovania a zavádzania
výsledkov výskumu a vývoja do praxe a účasť na domácich i medzinárodných projektoch.
Ústav samostatne vyhotovuje ďalšie výstupy, alebo sa spolupodieľa na vyhotovení výstupov
na základe zmlúv o dielo súvisiacich s náplňou činnosti organizácie pri využití odborného
potenciálu svojich pracovníkov pre štátne organizácie i súkromné subjekty.
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3 KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM (MPRV SR)
A JEHO PLNENIE
MPRV SR a NLC uzatvorili pre rok 2019 kontrakt č. 406/2018/MPRVSR–710 a dodatky
č. 1, 2, 3 a 4 k tomuto kontraktu, na základe ktorých bol NLC pridelený príspevok vo výške
8 518 804,– €.
Kontrakt
je
zverejnený
na
internetovej
stránke
NLC
https://web.nlcsk.org/?page_id=5307. V prípade prekročenia rozpočtu stanoveného
kontraktom na jednotlivých úlohách boli vykonané činnosti uhradené z vlastných zdrojov NLC.
Plnenie úloh kontraktu podľa jednotlivých prvkov sa uvádza v nasledujúcom texte.

ROZVOJ HOSPODÁRSKEJ ÚPRAVY LESA (08V0202)
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:

Rozvoj hospodárskej úpravy lesov (HÚL), tvorba metód a
postupov jej vykonávania
NLC – ÚHÚL Zvolen
Ing. Ján Kučera
Ing. Henrich Klescht
2019
110,00 tis. €
114,57 tis. €

•

Vyhodnotenie stavu a vývoja lesov na území so schválenými PSL s rokom začiatku
platnosti 2018 a zhodnotenie plánovaných úloh
Bola vykonaná analýza plánovania s vyhodnotením ukazovateľov zalesňovania,
prečistiek, výchovnej a obnovnej ťažby na úrovni vyšších územných jednotiek. Zhodnotenie
doterajšieho hospodárenia a zachytenie trendov v plánovaní na území so schváleným PSL
s rokom začiatku obnovy 2018 (1/10 územia Slovenska).
Bola vykonaná analýza stavu a vývoja lesa s vyhodnotením charakteristiky štruktúry
lesa, výmery lesných pozemkov, zastúpenia drevín, ich zásob a ďalších veličín na úrovni
vyšších územných jednotiek. Zachytenie trendov v zmene stavu lesa na území so schváleným
PSL s rokom začiatku obnovy 2018 (1/10 územia Slovenska).
Cieľom úlohy je na základe doterajšieho plánovania a zachytenia trendov v plánovaní
zhodnotiť plánované úlohy s možnosťou využitia zistených poznatkov pri zostavovaní
programov starostlivosti o lesy pre ďalšie decénia s ohľadom na trvalo udržateľné
hospodárenie v lesoch a zhodnotenie trendov zmien vo výmerách lesných pozemkov a
porastových charakteristík vplyvom katastrálnych zmien ale aj vplyvom meniacich sa
prírodných a rastových podmienok lesov aj v dôsledku meniacich sa klimatických pomerov
(častejší výskyt kalamít), ale aj hospodárskych postupov.
• Metodický postup na plánovanie premeny lesa
Bol vyhotovený Metodický postup na plánovanie premeny lesa (§ 19 ods. 2 zákona č.
326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov) ako zmeny drevinového zloženia lesného
porastu, ktoré nezodpovedá stanovištným podmienkam a prirodzenému výskytu drevín
v súvislosti s udržateľným obhospodarovaním, verejným záujmom a klimatickou zmenou.
V zásade bol definovaný pojem „premena“, charakteristika jej uplatňovania v lesných
porastoch, zásady plánovania premien, jednotnosť pravidiel plánovania premien pri
vyhotovení PSL. Na základe tohto metodického postupu je žiaduce vypracovať pracovný
postup na plánovanie premien v rámci vyhotovenia PSL.
• Pracovný postup na zariaďovanie ostatných lesných pozemkov pri vyhotovovaní PSL
Bol vyhotovený Pracovný postup v nadväznosti na Metodický postup na zjednotenie
zaraďovania ostatných lesných pozemkov pri vyhotovovaní PSL a na postavenie OŠS LH
v procese vyhotovenia PSL, s návrhom databázových položiek, kódovacieho kľúča k opisu a
spôsobu mapovania.
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Cieľom úlohy je zosúladenie rozdelenia ostatných lesných pozemkov podľa PP HÚL
s členením lesných pozemkov podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov a vytvorenie jednotného rámca na posudzovanie a jednoznačné zatriedenie
ostatných lesných pozemkov do jednotlivých druhov OLP v procese vyhotovovania PSL so
stanovením ich charakteristických opisných identifikátorov.
• Analýza PP HÚL 2008 a zákona o ochrane prírody vo vzťahu k vyhotovovaniu PSL
s cieľom zapracovania požiadaviek a obmedzení vyplývajúcich zo zákona v procese
vyhotovenia PSL
Programy starostlivosti o lesy sú v zmysle § 54 ods. 2, písm. f) Zákona č. 543/2002 Z.
z. v znení neskorších predpisov jednou z častí dokumentácie ochrany prírody a krajiny.
Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 vo svojej kap. 4.1 si dala
za cieľ „Programy starostlivosti o lesy budú povinne obsahovať podmienky na ochranu druhov
živočíchov, rastlín, húb a ich biotopov vzťahujúce sa k starostlivosti o lesné porasty, a to pre
každý jednotlivý porast, kde je to relevantné vzhľadom na zákon o ochrane prírody a krajiny.“
Súčasné programy starostlivosti o lesa neobsahujú vo svojich častiach niektoré
obmedzujúce podmienky vyplývajúce z právnych predpisov ochrany prírody, ktoré sa týkajú
časového obmedzenia vykonávania hospodárskych opatrení.
Vyhotovená analýza dáva prehľad o zakázaných činnostiach priamo vyplývajúcich
z jednotlivých ustanovení ochrany chránených vtáčích území.
V jednotlivých právnych predpisoch sú zakázané činnosti, ktoré priamo ovplyvňujú
vyhotovenie programov starostlivosti o lesy a plánovanie hospodárskych opatrení
v jednotlivých jednotkách priestorového rozdelenia lesa. Tie sú priamo zapracované do
jednotlivých hospodárskych opatrení.
Cieľom programu starostlivosti o lesy je aj informovanie obhospodarovateľov lesa
o obmedzujúcich podmienkach priamo vyplývajúcich z právnych predpisov. Ostatné prípadné
obmedzenia sú súčasťou rozhodnutí vydaných orgánom štátnej správy životného prostredia.
• Aktualizácia PP HÚL 2008 v zmysle noviel právnych predpisov a v súvislosti
s usmerneniami a metodickými postupmi platnými od roku 2008
Bola vykonaná analýza príslušnej legislatívy týkajúcej sa hospodárskej úpravy lesov so
zapracovaním do pracovných postupov HÚL a zapracovanie usmernení vydaných do roku
2019 do aktualizovaných PP HÚL.
Po novelizácii zákona č. 326/2005 Z. z. koncom roku 2019 je potrebné zapracovať
zmeny do PP HÚL.
• Stanovenie kritérií pre vytváranie mozaikových porastov, základných rámcov, regulatívov
a zásad pri plánovaní ich obhospodarovania v rámci vyhotovenia PSL.
Výsledkom tejto úlohy sú nadefinované modely priestorovej úpravy lesa, optimálne
prvky časovej úpravy lesa a ťažbové modely v bukových a dubových lesoch pri prebudove na
mozaikové lesy.
Vytváranie mozaikových lesov je jednou z viacerých možností budovania prírode
blízkych lesov. Cieľom mozaikových hospodárskych lesov je priblížiť sa k štruktúre a textúre
prírodných bohato štrukturovaných lesov. Vytvorenie textúry si vyžaduje pri zakladaní resp.
prebudove lesa prísne plánované rozmiestnenie porastových skupín, ktoré musí byť
nadradené výskytu prirodzenej obnovy a častokrát aj výskytu rubne zrelých stromov, a ktoré
sa musí dodržať v priebehu najmenej 50 rokov.
• Metodická podpora návrhu nového programového riešenia na vyhotovenie PSL
Úloha nadväzuje na výstup Rozvoja HÚL za rok 2018 – Analýzy a prehodnotenie
údajov súvisiacich so zisťovaním stavu lesa vrátane možností zavádzania inovatívnych metód
zisťovania údajov vo väzbe na návrh nového programového riešenia vyhotovenia PSL. Je
zameraná na metodickú podporu pri editácii zisťovaných údajov (o stave lesa) v teréne a
výpočte odvodených údajov.
Bola vykonaná analýza doterajších (používaných) algoritmov výpočtu odvodených
údajov o stave lesa (Relatívna bonita dreviny, hmotový kvocient rastových tabuliek, kruhová
základňa a hektárový počet stromov, stredná hrúbka a stredná výška porastu, prechod na
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rastové tabuľky pre zdužený porast, výpočet zásoby lesných porastov, bonita lesného
pozemku, dendromasa, plnenie funkčného efektu, rastový stupeň, stupeň rozrôznenosti
zakmenenia, zápoj, podložie a pôdny typ, druh kalamity, rozčlenenie, stupeň výchovy porastu,
rozpracovanosť porastu, štruktúra porastu, pokryvnosť krovín, stupeň zaburinenia,
technologický typ).
Výstup obsahuje inováciu niektorých algoritmov pre výpočet odvodených údajov,
analytickú časť, charakteristiku a výpočet (postup stanovenia) nových navrhovaných údajov.
• Metodická a analytická podpora systému permanentnej aktualizácie lesov za rok 2018
Vykonaný rozbor, posúdenie a odsúhlasenie údajov a výstupov permanentnej
aktualizácie lesov (PAL). Zistené nezrovnalosti najmä vo výmerách niektorých drevín
a vekových stupňov boli operatívne riešené so správcom systému permanentnej aktualizácie
lesov.
• Aktualizácia harmonogramu obnov PSL na roky 2020 – 2029
Aktualizovaný harmonogram obnov PSL o údaje PSL s platnosťou 2017 – 2026.
Na základe schválených predčasných obnov PSL a projektov starostlivosti o lesy bola
vykonaná aktualizácia jednotlivých rokov vyhotovenia PSL v harmonograme vyhotovovania
PSL na roky 2020 – 2029.
Názvy a výmery lesných celkov pre ktoré sa bude vyhotovovať PSL v r. 2027 (RZP
2018) boli zaktualizované na základe právoplatných rozhodnutí o schválení PSL na obdobie
rokov 2018 – 2027.
• Postupy a usmernenia k problematike HUL a k vyhotovovaniu PSL
Bolo vykonávané priebežné usmerňovanie vyhotovovateľov PSL na základe kontrol
dodržiavania metód podrobného zisťovania stavu lesa a podrobného plánovania, resp.
z aktuálnych požiadaviek vyhotovovateľov PSL a analytická podpora programových riešení
vyhotovovania PSL.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:
•

•
•

Komplexné zisťovanie stavu lesa v územnej pôsobnosti
okresných úradov v sídle kraja
NLC – ÚHÚL Zvolen
Ing. Ivor Rizman, od 01. 09. 2019 Ing. Marek Garčár
Ing. Henrich Klescht
2019
300,00 tis. €
335,07 tis. €

Dopracované a odovzdané podklady do správ o doterajšom hospodárení a určení zásad
na vyhotovenie PSL v lesných celkoch pre konania o vyhotovení programov starostlivosti
o lesy v roku 2019 (platnosť PSL 2020 – 2029), vrátane modelov hospodárenia, zásad
hospodárenia, návrhu na vyhlásenie ochranných lesov a zaradenia častí lesov do pásiem
ohrozenia podľa stupňa úrovne znečistenia ovzdušia. Vypracované výstupy KZSL,
vrátane modelov a zásad hospodárenia sú jedným z podkladov pre konanie o vyhotovení
PSL, ako aj pre samotný proces vyhotovenia PSL (orgány štátnej správy na úseku LH, ŽP
a iných, vyhotovovatelia PSL, odborné organizácie, vlastníci a obhospodarovatelia
pozemkov).
Doplnenie systému modelov hospodárenia v súvislosti so zmenami po prácach
vyhotovovateľov PSL v roku 2019. Aktualizovaný systém modelov hospodárenia podľa
zistení vyhotovovateľov PSL pre kontinuálny chod tvorby PSL.
Terénne preverené a aktualizované údaje hospodársko–úpravníckej typizácie pred
vyhotovením PSL (PSL s platnosťou 2021 – 2030) v roku 2019 – vonkajšie práce
komplexného zisťovania stavu lesa – preverenie požiadaviek OLH na zmenu
kategorizácie, preverenie nezrovnalostí na základe prekrytu vrstiev lesníckej pedológie a
typológie a nesúladu medzi nimi. Získavanie podkladov od ŠOP o chránených územiach
a stupňoch ochrany prírody a poskytovanie podkladov a súčinnosť pri vypracúvaní PSL
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•
•

•
•

•

v chránených územiach a programoch starostlivosti o CHÚ (§ 14 ods. 3 zákona o lesoch
a § 54 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny),
Aktualizované celoslovenské vrstvy lesníckej typológie a pedológie pre potreby
rámcového plánovania, vyhotovovania PSL, plnenie ďalších úloh v rámci NLC a povinné
zverejňovanie datasetov.
Posúdenie úplnosti a správnosti návrhov rámcového plánovania spracovaných odborne
spôsobilými osobami mimo NLC v súvislosti s návrhmi trvalo viacetážových porastov
(TVEP), lesov osobitného určenia ako podklad pre rozhodovanie orgánov štátnej správy.
Návrhy na TVEP boli zapracované do hospodársko–úpravníckej typizácie a následne
modelov obhospodarovania. Aktualizované súbory oblastných modelov hospodárenia.
Analýza a testovane pre nové programové riešenie, v ktorom sa budú editovať,
aktualizovať, prekrývať GIS vrstvy KZSL uložené v centrálnom úložisku cez klientské
rozhranie.
Tvorba nového programového riešenia pre potreby KZSL a skvalitnenie prepojenia
hospodársko–úpravníckej typizácie a tvorby modelov hospodárenia s programovým
riešením vyhotovovania PSL a dátovým skladom Informačného systému LH. Testovanie
naprogramovaných častí nového programového riešenia a analýzy pre programovanie
výstupov tohoto programového riešenia v spolupráci s ÚLZI.
Návrh aplikačného modulu (nového programového riešenia) zameraného na plánovanie
cieľového a obnovného zastúpenia drevín so zohľadnením potenciálnej prítomnosti
biotopov európskeho a národného významu v poraste.

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

Vývoj, rozvoj a správa informačného systému lesného
hospodárstva (IS LH) a poskytovanie informácií z IS LH
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Ján Poláčik
Ing. Pavol László
2019
417,51 tis. €
419,38 tis. €

Výsledkom rozvoja a správy ISLH je zabezpečenie funkčnosti všetkých aplikačných
riešení a aktuálnosti príslušných databáz tak, aby bolo možné poskytovať aktuálne a správne
informácie o stave lesov SR a informácie z informačného systému poľovníctva. Zabezpečenie
funkčnosti a aktuálnosti Lesníckeho geografického systému pre potreby NLC, MPRV SR,
štátnej správy LH a iných rezortných a mimorezortných organizácií a verejnosti. Riešenie tejto
úlohy zahŕňa aj postupný vývoj informačného systému smerom k zavádzaniu nových
technológií a postupov z oblasti informatiky. V rámci riešenia úlohy sa dosiahli nasledujúce
výsledky a realizovali sa tieto činnosti:
• Boli aktualizované súbory geopriestorových a alfanumerických dát a vykonala sa
harmonizácia priestorových údajov PSL údajov s vytvorením súboru dát za SR so stavom
k 31. 12. 2018:
- 31 právoplatne schválených PSL
- 6 PSL v stave 4. etapy a následne vymenené za právoplatne schválené
- 39 projektov starostlivosti o lesné pozemky
• Vykonal sa zber, záznam, kontrola a oprava súborov dát z lesnej hospodárskej evidencie
(LHE) za rok 2018
Príloha č. 7 vyhl.
Príloha č. 8 vyhl.
celkový počet evidencií:
10 920
10 442
z toho počet evidencií:
– naeditovaných pracovníkmi NLC z tlačív:
6 607
6 255
– podaných elektronicky v LGIS–e:
2 661
2 589
– importovaných XML z externých aplikácií:
1 652
1 598
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Vypracovali sa Súhrnné informácie o stave lesov so stavom k 31. 12. 2018 a zverejnili sa
na internete vo webovej aplikácii Informačná banka údajov o lesnom hospodárstve,
drevospracujúcom priemysle a poľovníctve (IBULH).
V nadväznosti na novelu zákona o lesoch a zmeny v evidencii pozemkov podľa § 4 boli
preprogramované príslušné časti registra obhospodarovateľov lesa a registra odborných
lesných hospodárov v LGIS–e. Bola doprogramovaná funkcionalita pre správne konanie
o zápise do registra obhospodarovateľov lesa. Do údajov opisu JPRL boli
zakomponované vyňatia.
Spracovali sa podklady pre vyhotovenie PSL s RZP 2020. Prebehla aktualizácia údajov
z platných PSL cez rastové modely, vytvorili sa súbory aktualizovaných zápisníkov.
Priebežne sa zabezpečili opravy súborov alfanumerických a geopriestorových dát
v priebehu vyhotovenia PSL za účelom ich súladu so štandardami IS LH.
Priebežne sa vykonali drobné úpravy softvéru pre vyhotovenie PSL a pre potreby OÚ
(LhpTax, PT, Eko, Dátový portál). Priebežne boli usmerňovaní a školení vyhotovovatelia
PSL pri tvorbe PSL, projektov a zmien hraníc JPRL, pri používaní programu Epol–
všeobecná časť a Dátového portálu.
Podľa požiadaviek pracovníkov OÚ boli upravované údaje v registroch ISLH.
Do elektronického zasielania subjektov do RPO ŠÚ bola doprogramovaná história údajov.
Pre podporu OÚ OOP pri vyhlasovaní 41 nových LC pre RZP 2021 boli vypracované pre
každý lesný celok (LC) digitálna hranica LC, súradnice lomových bodov hranice,
porastová mapa nového LC, tabuľkové výstupy prekrytu JPRL a KN, tabuľkové výstupy
prekrytu JPRL a obhospodarovateľov lesa. Po vyhlásení nových LC sa doplnila hranica aj
s mimolesom, stabilizovala sa hranica.
Podľa požiadavky MPRV SR sa pracovníci NLC–ÚLZI zúčastnili porady štátnej správy.
Podľa potreby boli niektoré OÚ školené v používaní Dátového portálu.
Pre odbor KZSL bola vytvorená beta verzia nového programového riešenia – obsahuje
tvorbu ideálnych PT, ideálnych modelov, základných modelov, prepočty bonít,
automatizované napĺňanie drevín z celoslovenských štatistických vážených údajov, prepis
vybraných údajov z ideálnych do základných modelov.
V rámci novej webovej aplikácie ISLHP a za použitia rovnakých technológií ako pri
preprogramovávaní LGIS bol vytvorený demo projekt online editácie údajov PSL.
Bola vytvorená nová webová aplikácia ISLHP v rámci ktorej sa vytvárajú stránky pre
jednotlivé registre štátnej správy. Ako prvý bol riešený register pozemkových
spoločenstiev, kde je naprogramované vyhľadávanie a okno detailu s výpismi. Sú
rozpracované editačné okná. V rámci tejto aplikácie je rozpracované aj poskytovanie
výpisu z evidencie pozemkov podľa § 4 písm. f) novely zákona o lesoch a zverejňovanie
súčastí schválených PSL pre verejnosť podľa § 40 ods. 10 zákona o lesoch. Taktiež bol
začaté preprogramovanie Dátového portálu do tejto aplikácie. V rámci tejto aplikácie bolo
zakomponované elektronické ohlasovanie náhodnej ťažby.

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

Tvorba a spravovanie tematického štátneho mapového diela
s tematickým obsahom lesného hospodárstva (TŠMD LH)
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Ján Bakoš (1. 1. 2019 – 30. 11. 2019)
Ing. Helena Serdelová (1. 12. 2019 – 31. 12. 2019)
Ing. Henrich Klescht
2019
674,81 tis. €
674,90 tis. €

Výsledkom riešenia úlohy sú získané časovo aktuálne prvotné údaje (LMS, DMR)
zobrazujúce stav lesných pozemkov určeného lesného celku, ktoré sú nevyhnutné pre
prípravu podkladov určených pre vyhotovovanie PSL, lesníckej digitálnej mapy a tvorbu TŠMD
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LH. Tieto ďalej slúžia ako zdroj aktuálnych a presných geopriestorových údajov využiteľných
nielen pre geografický informačný systém, ale aj kvalitatívnych informácií pre oblasť HÚL,
komplexné zisťovanie stavu lesov a v neposlednom rade v krízovom manažmente. Zároveň
sú podkladom pre základnú bázu geografického informačného systému spravovanú
Geografickým a kartografickým ústavom Bratislava. Výsledné ortofotoprodukty budú
poskytované aj ostatným organizáciám verejnej správy v zmysle zákona č. 3/2010 Z. z.
o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, čím sa vytvorí priestor na ich opakované
využitie a odstráni sa duplicitné zabezpečovanie tých istých údajov v rámci verejnej správy.
V rámci riešenia úlohy sa dosiahli nasledujúce výsledky a realizovali sa tieto činnosti:
• Spracovali sa geopriestorové mapové podklady základnej bázy údajov pre geografický
informačný systém (ZB GIS) a súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (SGI
KN) ako lokalizačný a geometrický základ pre tvorbu lesníckej digitálnej mapy (LDM) a
tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva (TŠMD LH)
z dostupných externých zdrojov a informačných systémov.
• Vytvorili sa fotogrametrické projekty v rozsahu celého územia vyhotovenia PSL s rokom
začiatku platnosti (RZP) 2021.
• Vykonalo sa zhustenie bodového poľa. Na 116 výberoch bolo celkom zameraných 787
vlícovacích bodov, z toho 501 vlícovacích bodov pre analytickú aerotrianguláciu leteckých
meračských snímok (LMS) a 286 bodov pre georeferencovanie mračna bodov z leteckého
laserového skenera.
• Spracovali sa údaje z leteckého laserového skenovania a vytvoril sa digitálny modelu
reliéfu (DMR) a digitálny modelu terénu (DMT) v rozsahu celého územia PSL s RZP 2021.
• Spracovala sa súvislá infračervená ortofomozaika pre každú lokalitu PSL ako podklad pre
vyhodnotenie zdravotného stavu lesných porastov.
• Za účelom publikácie a archivácie TŠMD LH pre PSL s RZP 2019 boli vyhotovené
prehľady kladu LMS, vykonala sa archivácia LMS, ktoré sa v zmysle zákona č. 215/1995
Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov následne spolu
s fotogrametrickými projektami a výtlačkami vydaného kartografického diela odovzdali na
GKÚ Bratislava a do archívu zriadeného MO SR a ÚGKK SR.
• Poskytli sa všetky dostupné a spracované geopriestorové a mapové podklady, LMS,
ortofotomozaiky a DMR pre vyhotovenie PSL s RZP 2020, v rozsahu územnej
a agendovej pôsobnosti vyhotovovateľov PSL.
• Zabezpečila sa tvorba LDM pre PSL s RZP 2020 univerzálnou fotogrametrickou metódou
a využitím DMR vyhodnotením viditeľných zmien na lesných pozemkoch
a dovyhodnotením na základe požiadaviek a dodaných podkladov od vyhotovovateľov
PSL.
• Zabezpečilo sa pripojenie LDM na vektorový referenčný základ ZB GIS na priľahlých
nelesných pozemkoch univerzálnou fotogrametrickou metódou (fotogrametrické 3D
mapovanie mimolesia).
• Spracovali sa hromadné údaje súboru popisných informácií katastra nehnuteľností (SPI
KN) a distribuovali sa spolu s údajmi SGI KN s platnosťou k 31. 12. 2018 pre PSL s RZP
2019 a 1. 1. 2019 pre PSL s RZP 2020 pre vyhotovovateľov PSL, priebežne sa riešili
nesúlady medzi súborom popisných a súborom geodetických informácií katastra
nehnuteľností.
• Vykonalo sa kartografické spracovanie TŠMD LH, vytlačených bolo spolu 1 986 listov,
výmera 4 617,34 km2.
• Vykonalo sa porovnanie stykov hraníc medzi jednotlivými vyhotovovateľmi PSL.
• Spracovali sa projekty pre ortorektifikáciu a vykonala sa ortorektifikácia LMS z leteckého
snímania územia z roku 2018 pre PSL s RZP 2020.
• Za účelom spracovania ortofotomozaiok sa vykonala úprava jasu a kontrastu
ortorektifikovaných LMS a ich farebné vyrovnanie v rámci jednotlivých blokov.
• Vytvorili sa spojovacie línie pre mozaikovanie ortorektifikovaných LMS do mapových
listov.
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Spracovali sa štvorkanálové RGBN ortofotomozaiky pre celé územie vyhotovenia PSL
s RZP 2020 v rozsahu 5 045,76 km2 v klade mapových listov ŠMO5 s počtom 1 979 ks.
Vykonala sa kontrola kvality mozaikovania spracovaných ortofotomozaiok,
Spracované ortofotomozaiky sa skatalogizovali.
Vybrali a lokalizovali sa priestory určené na letecké snímanie územia podľa
harmonogramu obnov PSL.
Vyhotovili sa plány leteckého snímania územia v súlade s technickými požiadavkami na
letecké meračské snímkovanie a letecké laserové skenovanie (ďalej aj „letecké snímanie
územia“) v rozsahu celého územia vyhotovenia PSL s RZP 2021.
Vyhotovili sa podklady a v zmysle § 4, ods. 5 písm. e) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii
a kartografii v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 64 ods. 1 zákona
č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 8 vyhlášky MO SR č. 194/2007 Z. z. o
podrobnejšej úprave vykonávania geodetických a kartografických činností pre potreby
obrany štátu sa vypracovali žiadosti pre vydanie súhlasu na letecké snímanie územia na
MO SR. Na všetky predložené žiadosti boli súhlasy vydané.
Vykonalo sa letecké snímanie územia v rozsahu celého územia vyhotovenia PSL s RZP
2021 na výmere 4 173,39 km2 vo vegetačnom období v termíne od 01. 06. do 22. 09.
2019.
V zmysle § 12 ods. 1 písm. c) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení
neskorších predpisov a § 64 ods. 2 zákona č. 215/2004 o ochrane utajovaných
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bolo oznámené nadobudnutie
prvotných materiálov leteckého snímania územia a požiadalo sa o ich posúdenie.
Zabezpečilo sa posúdenie všetkých nadobudnutých údajov leteckého snímania územia
a určenie stupňa ich utajenia v súčinnosti so zodpovednou osobou MO SR v zmysle
zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Na lokalitách, kde sa vyskytli utajované
skutočnosti, boli predmetné letecké snímky a laserové údaje podrobené maskovaciemu
procesu s následným vymaskovaním obrazu, alebo znížením kvality obrazu v mieste
výskytu utajovaných skutočností.
Vykonala sa kontrola kvality vyvolaných leteckých meračských snímok (LMS) za účelom
preverenia dodržania určených technických podmienok. Pozdĺžny prekryt 60% medzi
jednotlivými LMS v rade a priečny prekryt 30% medzi snímkovými radami bol dodržaný,
LMS sú bez nežiadúcich javov ako sú mraky a ich výrazné neprekreslené tiene. Každá
lokalita je stereoskopicky pokrytá a po spracovaní pripravená na vyhodnotenie
univerzálnou fotogrametrickou metódou.

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

Preberanie prác a kontrola kvality PSL
NLC – ÚHÚL Zvolen
Ing. Vojtech Kominka, od 01. 09. 2019 Ing. Ľuboš Žabka
Ing. Henrich Klescht
2019
233,62 tis. €
241,00 tis. €

PSL s platnosťou 2018 – 2027 – k 31. 12. 2019 prešli kontrolou všetky LC, a po opravách
a opätovných kontrolách predložené orgánu štátnej správy LH na schválenie. Na LC Lesy
na LHC Havaj nebolo doposiaľ ukončené schvaľovacie konanie. Z každej kontroly boli
vyhotovené záznamy a protokoly. Celkove bolo pri dopracovaní PSL v roku 2019
vyhotovovateľom uložené vykonať 96 opráv, z toho bolo 16 závažných nedostatkov.
Protokoly boli doručené príslušným okresným úradom prostredníctvom dátového portálu.
Za nedodržanie zmluvných termínov boli udelené vyhotoviteľom zmluvné pokuty.
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Návrhy PSL s platnosťou 2019 – 2028 ( 46 LC) boli vyhotovovateľmi predkladané
v termínoch podľa ČZ na 39 LC. Na 7 LC nebol dodržaný termín predloženie kompletného
PSL na schválenie. Z celkových 46 LC bol na 10 LC predložený návrh PSL ktorý nespĺňal
požiadavky kvality a musel byť vrátený na dopracovanie. Spravidla chýbali prieskumy,
ktoré sú dorábané vo veľkom časovom odstupe. K 31. 12. 2019 prešlo kontrolou 45 LC,
a po opravách a opätovných kontrolách boli predložené orgánu štátnej správy LH na
schválenie. Na poslednom LC Kostoľany bola kontrola ukončená vo februári 2020.
Z každej kontroly boli vyhotovené záznamy a protokoly. Celkove bolo pri dopracovaní PSL
vyhotovovateľom uložené vykonať 479 opráv, z toho bolo 66 závažných nedostatkov.
Protokoly boli doručené príslušným okresným úradom prostredníctvom dátového portálu.
Za nedodržanie zmluvných podmienok bolo vyhotoviteľom zaslané upozornenie na
nedodržiavanie termínov na 3 LC a na 1 LC bola uložená pokuta. Zo zmien katastra
pribudlo celkom 1 753,0979 ha, čím sa celková výmera vyhotovovaných PSL zvýšila na
204 795,0447 ha.
Pre PSL s platnosťou 2020 – 2029 sa zabezpečilo odovzdanie Správ o doterajšom
hospodárení na príslušné OÚ OOP na všetkých 26 LC – 1. etapa podľa zmluvy o dielo na
vyhotovenie PSL. Prebehla kontrola a preberanie II. etapy – vonkajších prác podľa
harmonogramu dohodnutého s vyhotovovateľmi PSL. V teréne sa preverilo 16 069 ha, čo
je 8,2 % celkovej výmery LC. Celkove bolo vyhotoviteľom uložené vykonať 374 opráv PSL.
Zabezpečilo sa odovzdanie návrhu PSL príslušným orgánom štátnej správy za všetkých
26 LC do 15. 12. 2019. Boli vyhotovené záznamy (124) a protokoly preberania prác a
posúdenia kontrolovaných údajov PSL.
Záznamy z výsledkov kontrol boli poskytnuté príslušným orgánom štátnej správy LH
prostredníctvom dátového portálu ako podklad pri rozhodovaní v procese schvaľovania
PSL.
Boli pripravené sa podklady na vypracovanie záverečnej žiadostí o platbu v súlade s
podopatrením 8.5 na podporu investícií na zlepšenie odolnosti a environmentálnej
hodnoty lesných ekosystémov.

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

•
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Financovanie vyhotovenia programov starostlivosti o lesy
(PSL)
NLC – ÚHÚL Zvolen
Ing. Ľuboš Žabka
Ing. Michal Hušťák
2019
4 017,76 tis. €
3 681,87 tis. €

Zabezpečenie úhrad časti nákladov pre dokončenie PSL s platnosťou na roky 2018 –
2027 na základe platných zmlúv uzatvorených s vyhotovovateľmi PSL. Zo 6 LC
s platnosťou PSL 2018 – 2027, ktoré neboli schválené a odovzdané a vyfakturované do
31. 03. 2019, bolo do 31. 03. 2020 právoplatne schválených 5 LC a vyfakturovaných 5 LC.
PSL na LC Lesy na LHC Havaj nebol do 31. 03. 2020 právoplatne schválený z dôvodu
prebiehajúceho súdneho konania.
Zabezpečenie úhrad časti nákladov pre dokončenie PSL s platnosťou na roky 2019 –
2028 na základe platných zmlúv uzatvorených s vyhotovovateľmi PSL. Do 31. 03. 2020
bolo zo 46 LC s platnosťou PSL 2019 – 2028 právoplatne schválených a odovzdaných 42
LC. Tieto LC boli aj vyfakturované vyhotoviteľom PSL. Na 4 LC proces schvaľovania
posunul do druhého štvrťroku roku 2020. Fakturácia prác vyhotoviteľom PSL bude
vykonaná na týchto LC v roku 2020.

Národné lesnícke centrum

•

Zabezpečenie úhrad časti nákladov pre rozpracovanie PSL s platnosťou na roky 2020 –
2029 na základe platných zmlúv uzatvorených s vyhotovovateľmi PSL. Zo 26 LC
s platnosťou PSL 2020 – 2029 boli do 31. 12. 2018 ukončené I. etapy na všetkých 26 LC.
Vyfakturované práce boli na 26 LC. Zabezpečilo sa odovzdanie návrhu PSL v roku 2019
príslušným orgánom štátnej správy (s platnosťou od 01. 01. 2020) na všetkých 26 LC
v termíne do 15. 12. 2019 a úhrada nákladov na vyhotovenie PSL pre vyhotovovateľov
PSL bola vykonaná na 23 LC. Na zvyšných 3 LC boli faktúry uhradené začiatkom roku
2020.
Na základe zákona č. 523/2004 Z. z. je možné čerpať finančné prostriedky poskytnuté
kontraktom na túto úlohu do 31. 03. 2020. Čerpanie finančných prostriedkov na túto úlohu k
31. 03. 2020 predstavovalo 3 681 869,35 EUR. Na základe žiadosti Národného lesníckeho
centra, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 30. 03. 2020 požiadalo
Ministerstvo financií SR o predĺženie termínu čerpania finančných prostriedkov poskytnutých
na túto úlohu.

VÝSKUM NA
(08V0301)

PODPORU

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

UDRŽATEĽNÉHO

LESNÉHO

HOSPODÁRSTVA

Výskum a vývoj na podporu konkurencieschopnosti
slovenského lesníctva (SLOV-LES) – účelová forma
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Ing. Alexander Čarný, Ing. Michal Hušťák
2019
153,05 tis. €
153,05 tis. €

SLOV-LES je zameraný na posilnenie dlhodobo-udržateľného hospodárenia v lese, na
manažment rizík v lesnom hospodárstve a riešenie problematiky adaptácie lesných
ekosystémov na klimatickú zmenu. Prioritnými oblasťami výskumu je minimalizácia rizík
vzniknutých pri dlhodobo-udržateľnom hospodárení v lese, zvyšovanie pridanej hodnoty a
efektívnosti v odvetví lesného hospodárstva. Výsledkami riešenia bude návrh na realizáciu
adaptívneho manažmentu lesov, tvorba aplikovateľných inovácii v oblastiach ochrany a
pestovania lesov, stanovovania ekologických limitov, zásob a sortimentácie dreva za účelom
zvýšenia konkurencieschopnosti slovenského lesníctva v podmienkach meniacej sa klímy.
Začiatkom roku sa práce sústredili na prípravu podrobnej metodiky úlohy. Následne,
na spoločnom rokovaní 18. júla 2018, bola podrobná metodika prediskutovaná so
zadávateľom úlohy.
Na základe tejto metodiky sa začalo s riešením úlohy, vyhľadávali a zakladali sa
výskumné plochy, začala sa realizovať prvá séria terénnych a laboratórnych experimentov.
Čas mimo vyššie uvedených prác sa využíval na vyhľadávanie a štúdium literatúry.
Výsledkom riešenie úlohy v roku 2019 bola realizácia vedeckých experimentov v
zmysle podrobnej metodiky úlohy. Výsledkom tejto časti sú tiež založené, označené a
stabilizované výskumné plochy, údajové databázy, fotografická dokumentácia, laboratórne
vzorky, mikroskopické preparáty, zbierkové predmety, webové nástroje a pod. Výskum sa
realizoval v nasledovných oblastiach:
a.
pestovateľské systémy na podporu produkcie dreva,
b.
ekologické limity produkcie biomasy v podmienkach zmeny klímy,
c.
integrovaná ochrana lesa adaptovaná na klimatickú zmenu,
d.
systémy na podporu rozhodovania v lesnícko-drevárskom sektore.
Boli začaté práce na hlavných výstupoch pre zadávateľa. Riešitelia projektu pracovali
na nasledovných realizačných výstupoch.
26

Národné lesnícke centrum

Agrolesnícke systémy a potenciál ich využívania na Slovensku
Metódy a postupy zvyšovania adaptability porastov domácich a introdukovaných drevín
Nová online web-platforma lesníckeho meteorologického monitoringu na Slovensku
Pilotná štúdia hodnotenia uhlíkového cyklu v lesoch a možností využitia výstupov
procesných modelov pre hodnotenie ekologických limitov a rizík v lesnom
hospodárstve.
5.
Elektronické systémy Mavysk a Škodcovia drevín
6.
Elektronický manuál efektívnych a ekologicky vhodných opatrení proti škodcom
lesných drevín (EIOL)
7.
Technológia taxácie lesa na základe kombinácie leteckého a pozemného laserového
skenovania overená v reálnych podmienkach LC Vígľaš
8.
Technológia 3D skenovania a detekcie chýb dreva pre hlavné hospodárske dreviny
(smrek, buk a dub) overená v laboratórnych podmienkach
9.
Vývojový prototyp systému na podporu rozhodovania pri prebudove smrečín, overený
v poloprevádzkových podmienkach na VDO Kysuce
10.
Záverečný workshop zameraný na odporúčania pre tvorbu politík
Výsledkom vedeckej a odbornej práce riešiteľov sú tiež publikačné a iné výstupy
realizované s finančnou podporou úlohy (vedecké a odborné články publikované v domácich
a zahraničných odborných časopisoch a zborníkoch, knihy, postery, webové nástroje,
abstrakty a pod.). V roku 2019 sa počítalo s publikovaním 8 výstupov. Plánovaný počet bol
výrazne prekročený nakoľko bolo publikovaných celkom až 50 publikačných výstupov
(článkov, publikácií, stanovísk a pod.). Viaceré práce boli publikované v excelentných
vedeckých (SCOPUS a Impact Factor) časopisoch najvyššej vedeckej úrovne.
Publikácie vydané ako výstupy úlohy, sú využívané v poradenstve (Lesnícka
ochranárska služba) a vzdelávaní (vzdelávacia a školiteľská činnosť).
Vďaka publikovaným výsledkom sa NLC – LVÚ Zvolen môže uchádzať aj o projekty z
externého prostredia, financované z APVV, Výskumnou agentúrou a medzinárodnými
agentúrami.
1.
2.
3.
4.

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

Výskum, inovácie a podpora
lesnícko-drevárskeho komplexu
inštitucionálna forma
NLC – LVÚ Zvolen
RNDr. Slávka Tóthová, PhD.
Ing. Michal Hušťák
2015 - 2019
153,05 tis. €
153,05 tis. €

konkurencieschopnosti
(výskumný zámer) –

Dlhodobým cieľom Výskumného zámeru v rokoch 2015 až 2019, ktorý predstavuje
inštitucionálnu zložku financovania NLC – LVÚ Zvolen, je zachovanie podmienok pre
existenciu rezortnej lesníckej výskumno-vývojovej základne, bez ktorej nie je možné
zabezpečovať v požadovanom rozsahu inovácie pre oblasť lesníctva, rozvoja vidieka a
ochrany životného prostredia a krajiny.
Inštitucionálne financovanie v roku 2019 pomáhalo realizovať cieľ prostredníctvom:
• prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na krytie časti nákladov na prevádzku NLC
– LVÚ Zvolen (náklady na energie, prevádzku, údržbu a spravovanie majetku štátu
zvereného NLC, časť nákladov na mzdy a odvody kmeňových pracovníkov a
nevyhnutného obslužného personálu);
• vytvorením vhodných podmienok, aby organizácia podávaním projektov do rôznych
grantových agentúr a schém (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Výskumná
agentúra, Operačný program Výskum a inovácie, Horizon 2020, Interreg a iné), ako aj
spoluprácou a výskumom pre súkromný sektor, získavala finančné prostriedky na úhradu
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ďalších nákladov súvisiacich s výskumom a vývojom v oblastiach definovaných
výskumným zámerom.
Výsledky a výstupy projektov sú zdokumentované v publikačnej činnosti zamestnancov
NLC – LVÚ a prezentované na odborných podujatiach, seminároch a konferenciách, domácich
aj zahraničných. Prehľady publikačnej činnosti sú spracované do ročných správ od roku 2008
do roku 2018 a sú dostupné na webovej stránke NLC. Publikačná činnosť za rok 2019 bude
doplnená tak ako každý rok, v priebehu prvého polroku 2020.
V rámci strategických rozvojových činností NLC – LVÚ boli podporené ďalšie dôležité
aktivity, nevyhnutné pre vytvorenie optimálnych podmienok fungovania a zachovania NLC –
LVÚ, ako je činnosť akreditovaných chemických a biologických laboratórií, podpora
zamestnancov v odborných a profesijných organizáciách, publikačné aktivity, ale aj vykrytie
mzdových a cestovných nákladov kľúčových zamestnancov vedy a výskumu, so zameraním
na podporu mladých vedeckých zamestnancov. Z úlohy bolo podporené sťahovanie,
evidovanie a inventarizácia časti rozsiahleho knižničného fondu, ktorý bol umiestnený v
budove (Švermova ul. Zvolen) aktuálne určenej na prenájom.
Významnou podporenou aktivitou bola príprava nového výskumného zámeru NLC pre
roky 2020 – 2024 „Lesníctvo ako súčasť ekonomicky efektívneho a environmentálne
udržateľného bio-hospodárstva“, ktorý schválila 25. porada vedenia Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 28. novembra 2019. Tento dokument bude tvoriť
zásadný rámec pre vedecko-výskumné smerovanie rezortnej výskumnej základne v oblasti
lesníctva a životného prostredia.

ODBORNÁ POMOC PRE UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO (08V0302)
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:

Medzinárodná spolupráca a úlohy vyplývajúce z členstva v
medzinárodných organizáciách
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Ingrid Kriššáková
Ing. Eva Hušťáková
2019
40,00 tis. €
40,00 tis. €

Výsledkom riešenia úlohy je naplnenie úloh a záväzkov SR vyplývajúcich z členstiev v
medzinárodných organizáciach, platformách, zastupovanie pozície SR v relevantných
prebiehajúcich procesoch a iniciatívach, verejných konzultáciach, v zastúpení SR spracovanie
národných správ, dotazníkov, národných pozícií, podkladov na medzinárodné rokovania
MPRV SR, pripomienkovanie relevantných materiálov a dokumentov za SR, aktívna účasť na
príprave rámcového programu Horizon Europe, zvýšenie účasti SR v H2020 (BIOEAST´s UP,
ROSEWOOD4.0). Úspešná koordinácia Pracovnej skupiny pre lesníctvo BIOEAST Forestry
Working Group a Národnej podpornej skupiny Lesníckej technologickej platformy.
Rozširovanie účasti SR v relevantných medzinárodných sieťach a paneurópskej spolupráci.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:

Koncepcia hospodárskej úpravy lesov
NLC – ÚHÚL Zvolen
Ing. Ján Kučera
Ing. Pavol László
2019
15,00 tis. €
16,32 tis. €

Výsledkom riešenia úlohy je časť vstupnej správy ako výstupu fázy 1 tvorby stratégie
v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 197 z 26. apríla 2017 k Návrhu Metodiky
28

Národné lesnícke centrum

a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií. Úloha je zameraná na analýzu súčasného
stavu HÚL na Slovensku, zhodnotenie silných a slabých stránok HÚL, príležitostí na posilnenie
postavenia HÚL a ohrozenie HÚL, pomenovanie aktuálnych východísk a stanovenie
strategických a dlhodobých cieľov HÚL. V závere sú určené jednotlivé problémové okruhy
problematiky na riešenie s rámcovým návrhom pracovných skupín.
Materiál je podkladom pre rozhodnutie MPRV SR k spôsobu ďalšieho riešenia
problematiky hospodárskej úpravy lesov na Slovensku.
Koncepcia sa využije ako jeden z podkladov pri tvorbe nového Národného lesníckeho
programu Slovenskej republiky na roky 2021 – 2030. Jej opatrenia by mali byť premietnuté do
vrcholového odvetvového strategického dokumentu, nového Národného lesníckeho programu
SR na roky 2021 – 2030 v rámci Environmentálneho cieľa
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:

•
•

•

•

V rámci riešenia úlohy:
bolo
zabezpečené
poskytovanie
priameho,
individuálneho
poradenstva
obhospodarovateľom lesa; za účelom zjednodušenia komunikácie bol vytvorený
elektronický kontaktný formulár: https://web.nlcsk.org/?page_id=59.
bola zabezpečená administrácia Poradenskej sekcie na webových stránkach NLC, pričom
na www.forestoportal.sk boli podľa pokynov pracovníka zodpovedného za zadávateľa
sústredené všetky dostupné publikácie na jedno miesto: http://www.forestportal.sk/lesne–
hospodarstvo/odborne–vzdelavanie/odborne–publikacie/Stranky/default.aspx
bola vytvorená, graficky spracovaná a v náklade 500 ks vytlačená plnofarebná publikácia
„Výstupy NLC pre lesnícku prax“, ktorá obsahuje 5 príspevkov na aktuálne lesnícke témy
(59 strán, formát B5); cieľovej skupine je od septembra 2019 priebežne distribuovaná
na vzdelávacích akciách organizovaných NLC a jej voľne dostupná elektronická verzia
je zverejnená na webovom sídle
bol zorganizovaný na NLC vo Zvolene (27. 11. 2019) seminár „Súčasnosť a perspektívy
odborného poradenstva v lesnom hospodárstve“, na ktorom boli prezentované 4 odborné
prezentácie; zúčastnilo sa ho 50 účastníkov z radov zástupcov súkromných i štátnych
obhospodarovateľov lesov, zamestnancov MPRV SR, Agroinštitútu Nitra, NLC, štátnej
správy na úseku LH a certifikovaných poradcov pre oblasť LH; závery seminára boli
účastníkom distribuované prostredníctvom elektronickej pošty a širšej lesníckej verejnosti
prostredníctvom časopisu LES&LETOKRUHY.

Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:
•
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Podpora poradenského systému v lesnom hospodárstve
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Peter Balogh, PhD.
Ing. Erik Rozkopál
2019
15,00 tis. €
15,63 tis. €

Zabezpečenie porady zamestnancov orgánov štátnej správy
lesného hospodárstva a poľovníctva
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
Ing. Pavol László
2019
5,00 tis. €
5,04 tis. €

V rámci riešenia úlohy sa:
zabezpečilo organizačné a technické zabezpečenie porady 05. – 06. 11. 2019 (vecné
zabezpečenie, pozvánky, prezenčné listiny),
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•
•
•

zabezpečil výber dodávateľa ubytovacieho zariadenia (1 noc/80 ľudí),
zabezpečilo stravovanie (2 x obed, 1 x večera, 1 x raňajky, občerstvenie),
zabezpečila miestnosť (pre 80 ľudí, dataprojektor, notebook, wifi).

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

Rozpracovanie priorít podpory lesného hospodárstva SR v
novom programovom období (v rámci tvorby Strategického
plánu SPP)
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
Ing. Ján Marcinek
2019
10,00 tis. €
10,05 tis. €

V rámci riešenia úlohy sa:
• uskutočnilo (máj 2019) stretnutie s riešiteľmi nasledujúcich koncepčných úloh:
a) Koncepcia prírode blízkeho obhospodarovania lesov SR,
b) Modely adaptácie lesov SR na klimatickú zmenu,
c) Národný program ochrany lesných genetických zdrojov,
so zámerom informovať sa o potencionálnych výstupoch riešenia úloh a s cieľom
zváženia možnosti ich prípadného zahrnutia do rámca podporných mechanizmov novej
SPP,
• realizovali prezentácie rámca riešenia úlohy zástupcom MPRV SR – Sekcie LHSD (06,
12/2019),
• uskutočnili prezentácie rámca riešenia úlohy zástupcom neštátnych obhospodarovateľov
lesov – Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického
kraja, Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov (júl, september 2019),
• vypracovala správa z riešenia koncepčnej úlohy – zameranie podpory v budúcom
programovom období na dva prioritné okruhy:
1. Adaptačné a mitigačné opatrenia v lesoch v súvislosti s klimatickou zmenou a
2. Podpora trvalo udržateľného obhospodarovania lesov malých výmer
s indikatívnym návrhom prerozdelenia zdrojov na podporu aktivít navrhnutých v rámci
uvedených priorít.
Výstupy riešenia úlohy sa použijú pri koncipovaní návrhov dokumentov súvisiacich
s prípravou Strategického plánu SPP v SR na obdobie rokov 2021 – 2027 (SWOT analýza,
Identifikácia potrieb) za odvetvie LH s dôrazom na zjednodušenie administrácie,
vykonateľnosť, stanovenie merateľných ukazovateľov hodnotenia plnenia opatrení
a ich kontrolu.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:

Vývoj lesných porastov na pokalamitnom území TANAPu –
monitoring
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Vladimír Šebeň, PhD.
Ing. Jozef Fekete, PhD.
2019
15,00 tis. €
15,00 tis. €

Vykonal sa už štvrtý cyklus monitoringu procesu revitalizácie tatranského kalamitiska
na 90 monitorovacích plochách založených v roku 2007. Harmonogram, metodika zberu a
spracovania údajov ako aj výsledky boli spracované v Záverečnej správe (Šebeň 2019).
Výsledky potvrdili veľmi dobrú obnovu lesných porastov na kalamitisku po 15 rokoch od vzniku
kalamity. Priemerne na hektári kalamitiska v roku 2019 rástlo 8,6 ±1,3 tisíc jedincov obnovy,
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ktoré sa v súčasnosti spolovice nachádzali v rastovom stupni mladina. Nové mladé porasty
mali pestré drevinové zloženie. Najzastúpenejšie dreviny tvoril smrek, breza, jarabina a rakyta.
Plochy bez spracovania drevnej hmoty ponechané na samovývoj vykazovali nižšiu drevinovú
diverzitu, nižšie počty ale aj menšie poškodenie zverou. Z pestovných opatrení sa najčastejšie
zistili realizované prečistky. V priemere štvrtina jedincov bola poškodená zverou. Absolútna
väčšina jedincov odrastala na minerálnej pôde. Nezávislé objektívne informácie o stave a
vývoji lesov na predmetnom území, ktoré sa zistili a v budúcnosti budú zisťovať v rámci
monitoringu pokalamitného vývoja v založenej sieti, sú veľmi dôležité pre návrhy optimálneho
manažmentu lesných ekosystémov a nájdenie súladu v rôznych požiadavkách spoločenských
záujmových skupín.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:

Príprava nového NLP
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Martina Štěrbová, PhD.
Dr. Ing. Jozef Turok
2019
20,00 tis. €
20,00 tis. €

Hlavným cieľom úlohy bola príprava analytickej časti vstupnej správy a nastavenie
projektu vypracovania verejnej stratégie – nového Národného lesníckeho programu
Slovenskej republiky pre obdobie rokov 2021 – 2030. V rámci riešenia úlohy sa vykonala
analýza súčasného stavu v súvislosti s danou problematikou. Na základe nej sa identifikovalo
14 hlavných východiskových okruhov pre predbežné analýzy, ktoré boli priradené k
strategickým a špecifickým cieľom. K jednotlivým okruhom bol vypracovaný indikatívny
zoznam identifikovaných problémov lesného hospodárstva SR. Sformovala sa pracovná
skupina, pozostávajúca z riešiteľov jednotlivých okruhov problémov. V rámci ďalšieho riešenia
úlohy zadávateľ a riešiteľ (prostredníctvom pracovnej skupiny) spolupracovali na vypracovaní
nasledujúcich analytických postupov: štrukturácia, definícia, modelácia, formulácia a analýza
okolia identifikovaného problému, východiská predbežnej vízie. Vypracované podklady boli
následne zapracované do vstupnej správy - Národný lesnícky program Slovenskej republiky
2021 – 2030 „Lesy pre spoločnosť“, ktorú 12. 12. 2019 schválila porada vedenia Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zároveň boli schválené štatúty a rokovací poriadok
orgánov, ktoré budú zabezpečovať proces tvorby nového Národného lesníckeho programu
pre obdobie rokov 2021 – 2030.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:

Organizačné, technické a výskumné zabezpečenie
prevádzky banky semien lesných drevín v súvislosti s
klimatickými zmenami
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Elena Takáčová
Ing. Jana Petrášová
2019
18,00 tis. €
18,00 tis. €

Výsledkom riešenia úlohy je komplexná revitalizácia banky semien lesných drevín
(ďalej len „banka semien“) a návrh alokácie banky semien. V záverečnej správe sa podrobne
uvádza:
• Analýza súčasného stavu banky semien.
• Posúdenie stavu banky semien v súvislosti s očakávanými zmenami v dôsledku dopadov
klimatickej zmeny a návrh systémového riešenia prevádzky banky semien vrátane činností
zameraných na výskum.
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•
•

Špecifikácia technologického a personálneho zabezpečenia prevádzky banky semien.
Návrh systémového riešenia alokácie banky semien. V rámci návrhu sme sa zamerali na
nasledovné možnosti umiestnenia banky semien:
o Lesy SR, š. p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok posúdenie umiestnenia v
súčasnosti,
o Národné lesnícke centrum Zvolen (sídlo),
o BZ Stráž (Zvolen),
o Národné lesnícke centrum, Výskumná stanica Juh Gabčíkovo.
• Rámcový odhad prevádzkových nákladov banky semien (platy zamestnancov, prevádzka
skladu, organizovanie zberov, náklady na spracovanie semennej suroviny, náklady na
rozbory kvality osiva).
• Návrh stavebnej a technologickej časti projektu pre alokáciu banky semien pre jednotlivé
možnosti umiestnenia.
• Návrh ekonomických, organizačných a personálnych nástrojov činnosti banky semien
podľa jednotlivých variantov a závery a odporúčania.
Výsledky riešenia úlohy využije MPRV SR, ako zriaďovateľ banky semien lesných
drevín, ktorá je prostriedkom na uchovanie ohrozených génových zdrojov „ex situ“ pre
dlhodobo skladovateľné semená lesných drevín. Pri realizácii trvalo udržateľného
obhospodarovania lesov, vrátane súvisiacich medzinárodných záväzkov a Stratégie adaptácie
SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.
NLC – LVÚ v súvislosti so zameraním výskumných aktivít súvisiacich s bankou semien
lesných drevín. Výskum formou aplikovaného výskumu a to zakladaním reprodukčných
výsadieb, provenienčných pokusov, zameraných na fyziologické správanie sa jednotlivých
druhov drevín v dôsledku vplyvov klimatických zmien, resp. na obnovenie meraní na
existujúcich provenienčných plochách, či zakladaním semenných porastov.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:

Vyhodnotenie
plnenia
Akčného
plánu Národného
lesníckeho programu Slovenskej republiky na obdobie
rokov 2015 – 2020 k 31. 12. 2018
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Ladislav Kulla, PhD.
Ing. Alexander Čarný, Ing. Pavol László
2019
5,00 tis. €
5,00 tis. €

Výsledkom riešenia je analytický dokument vypracovaný s využitím podkladov
rezortnej štatistiky a verejne dostupných informácií v kooperácii s dotknutými štátnymi a
verejnými subjektmi (ministerstvá, verejné inštitúcie, štátne podniky), obsahujúci odpočet,
prehodnotenie a návrh aktualizácie opatrení a rámcových cieľov AP NLP na ďalšie obdobie.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:

Koncepcia prírode blízkeho hospodárenia v lesoch SR
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Ladislav Kulla, PhD.
Ing. Pavol László
2019
10,00 tis. €
10,00 tis. €

Výsledkom riešenia úlohy je čiastkový strategický dokument s rozsahom 31 strán,
zameraný na analýzu potenciálu a možnosti systémovej podpory zavádzania prírode blízkeho
hospodárenia v lesoch Slovenska v stredne až dlhodobom časovom horizonte.
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Obsahuje základné východiská a smerovanie, a navrhuje konkrétne ciele a opatrenia,
vrátane implementačného plánu, a očakávaných dopadov navrhnutých opatrení na lesné
hospodárstvo, sektor spracovania dreva, životné prostredie, štátny rozpočet a rozpočet
samospráv. Dokument je oponovaný jedným domácim a jedným zahraničným recenzentom.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:

Modely adaptácie lesov Slovenska na zmenu klímy
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Ladislav Kulla, PhD.
Ing. Eva Hušťáková
2019
18,00 tis. €
18,00 tis. €

Výsledkom riešenia úlohy je analytická štúdia typu monografie s rozsahom 59 strán,
mapujúca domáci aj medzinárodný kontext problematiky dopadov zmeny klímy na lesy, a
možnosti adaptácie lesov na tieto dopady na odbornej a vedeckej úrovni, ako aj na úrovni
politických dokumentov a procesov.
Štúdia identifikuje priority, definuje kritériá a navrhuje indikátory sledovania kvality
adaptácie lesov na zmenu klímy prostredníctvom troch adaptačných modelov pre:
1. úpravu drevinového zloženia lesov,
2. rekonštrukcie najzraniteľnejších lesov a
3. prechod na prírode blízke hospodárenie v lesoch.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:

Novela STN 48 0009 – jaseň (kubíkovacie tabuľky)
NLC – LVÚ Zvolen
doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc.
Ing. Jozef Dóczy, PhD
2019
6,00 tis. €
6,00 tis. €

Riešenie úlohy prebiehalo podľa vecného a časového harmonogramu riešenia úlohy.
Z originálneho empirického materiálu stromových vzorníkov jaseňa, ktorý sa zozbieral pre
konštrukciu objemových tabuliek v rokoch 1980 – 1984 na území Československa (Hubač a
kol. 1984) sa vytvoril počítačový súbor hrúbok kôry na kmeňovom dreve meranom s kôrou. Z
meraní na 1166 kmeňoch v 2 m sekciách sa pre potreby riešenej úlohy vybralo len 500 stromov
(kmeňov). Stromy sa vyberali tak, aby boli z každého porastu pôvodného súboru a mali čo
najširšie rozpätie hrúbok stromov.
Vybrané stromové vzorníky sú z 32 porastov na 11 lesných závodoch Slovenska a 2
závodoch Čiech a Moravy. Na 500 stromoch bolo 5569 meraní na 2 m sekciách. Najväčšie
hrúbky zmeraných sekcií sú podľa lesných závodov v rozsahu približne 27 – 62 cm. Pre málo
zastúpené hrúbky, približne nad 60 cm sa uskutočnili vlastné merania hrúbok kôry. Využili sa
k tomu aktuálne zásoby jaseňových výrezov na 7 expedičných skladoch Lesov SR.
Zmerali sa hrúbky kôry na 111 jaseňových výrezoch hrubých približne 52 – 100 cm. Ich
pribratím sa posilnila simulácia modelových hrúbok kôry chýbajúcich hrubších výrezov.
Vyhodnotili sa závislosti hrúbky kôry od hrúbky výrezov podľa rastových oblastí a spolu
za celý experimentálny materiál. Vzhľadom na nevýznamné rozdiely medzi rastovými
oblasťami sa odvodili modelové hrúbky kôry jaseňových výrezov v závislosti od hrúbky
výrezov.
Pri porovnaní s hrúbkami kôry dubových výrezov používaných v STN 48 0009 sa môže
konštatovať, že jaseň má približne o 1 cm tenšiu kôru ako dub. Z tohto dôvodu je nutné
doterajšie určovanie objemu jaseňových výrezov v STN 48 0009 revidovať.
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Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:

BIOHOS – prepojenie a harmonizácia národných procesov,
platforiem a iniciatív v oblasti biohospodárstva
NLC – LVÚ Zvolen
Dr. Ing. Tomáš Bucha
Ing. Michal Hušťák
2019
10,00 tis. €
10,00 tis. €

Výsledkom riešenia úlohy je harmonizácia vybraných národných procesov, iniciatív,
platforiem a projektov v oblasti biohospodárstva so zameraním na lesníctvo. Riešenie sa
sústredilo na integráciu zámerov MPRV SR, Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
(SAPV), národnej podpornej skupiny Lesníckej technologickej platformy, pracovnej skupiny
pre lesníctvo makroregionálnej iniciatívy BIOEAST a projektových aktivít NLC v oblasti
biohospodárstva (projekty H2020 BIOEAST´UP a ROSEWOOD).
V riešení sme sa zamerali na definovanie existujúcich synergií, identifikáciu možných
synergií a maximalizáciu synergického efektu pre dosiahnutiu strategického cieľa štrukturálna
zmena sektora na sektor s vysokou pridanou hodnotou založený na vedomostiach v novom
koncepčnom rámci BIOHOSPODÁRSTVO-RESILIENCIA-GOVERNANCIA. Sumarizácia
riešenia úlohy bola prezentovaná kľúčovým užívateľom úlohy na 55. Valnom zhromaždení
SAPV s nasledovným obsahom:
• Definovanie koncepčného rámca biohospodárstva z pohľadu lesnícko-drevárskeho
sektora.
• Strategické a koncepčné materiály EK (Programové vyhlásenie komisie: A Union that
strives for more ; Aktualizovaná Stratégia biohospodárstva, 2018) a Lesníckej
technologickej platformy (Strategická výskumná agenda 2030), ich implementácia a
dopady na lesnícko-drevársky sektor na Slovensku.
• Národný lesnícky program a jeho väzba na biohospodárstvo.
• Aktivity NLC v oblasti biohospodárstva - výskumno-inovačný program Centra excelentnosti
LignoSilva a budovanie infraštruktúrneho a inštitucionálneho zázemia.
• Limitujúce faktory pre rozvoj biohospodárstva z pohľadu lesnícko-drevárskeho sektora.
Dlhodobým prínosom riešenia je v spolupráci s MPRV SR koordinované, systematické
presadzovanie
národnej
agendy
v
oblasti
biohospodárstva,
posilňovanie
konkurencieschopnosti a pozície slovenského lesnícko-drevárskeho komplexu na národnej aj
európskej úrovni.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:

Spracovanie programu záchrany jaseňov prostredníctvom
vybudovania nových semenných sadov III. etapa
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Valéria Longauerová, PhD.
Ing. Pavel Toma
2019
12,00 tis. €
12,00 tis. €

Počas riešenia úlohy v roku 2019 boli pre budovanie semenného sadu jaseňa štíhleho
vytipované na základe “rozhodovacieho modelu -systém pre optimalizáciu lokalizácie
semenných sadov pre pôvodné dreviny rodu Fraxinus s podporou GIS“ dve lokality pre jaseň
štíhly - LZ Smolenice (LS Majdán), LZ Prešov (LS Smižany).
V priebehu roka 2019 sme v spolupráci Semenárskou kontrolou identifikovali a navrhli
na uznanie 47 nových výberových stromov jaseňa štíhleho (v roku 2018 sme identifikovali 60
nových výberových stromov js) a 21 nových výberových stromov jaseňa úzkolistého, ktoré boli
aj uznané s predpokladanou dobrou vitalitou a odolnosťou. Na hodnotenie sme využili
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klasifikáciu náchylnosti dospelých stromov zohľadňujúcu defoliáciu, poškodenie koruny,
šírenie nekróz dovnútra koruny, prípadne aj priebeh rašenia a opad listov.
Defoliácia novovybraných jedincov výberových stromov je do 25 %. Kmeň a koreňové
nábehy sú bez poškodenia hmyzom a hubami. V korunách sme nepozorovali infekčné lézie.
Pri výbere sa dbalo aj na kvalitatívne požiadavky na výberové stromy – rovný priebežný kmeň,
bez točivosti, vidličnatosti, krivosti, Výberové stromy boli lokalizované na OZ Smolenice (LS
Bratislava) a OZ Šastín (LS Moravský Ján, LS Holíč), OZ Revúca (LS Jelšava). Na konci
vegetačnej sezóny sme vykonali kontrolu ujatosti a zdravotného stavu vrúbľov odobratých a
štepených v rokoch 2018 – 2019. V rokoch 2018 – 2019 boli vrúble odobraté zo 104 klonov.
Vzhľadom na ujatosť a vývoj zdravotného stavu k októbru 2019 evidujeme 661 vrúbľovancov
jaseňa štíhleho. Počet kusov na jeden klon sa pohybuje od 2-10 ks.
Novouznané výberové stromy jaseňa úzkolistého boli lokalizované na OZ Smolenice.
Na LZ Sobrance (LS Porúbka ) sme vytipovali 30 odolných jedincov jaseňa úzkolistého, ich
vitalita a odolnosť bude overená vo vegetačnej sezóne 2020 a následne vybrané jedince budú
navrhnuté na uznanie za výberové stromy. Vypracoval sa manuál na dopestovanie zdravého
reprodukčného materiálu, ktorý podrobne špecifikuje umiestnenie pestovateľských plôch,
elimináciu infekčného inokula na ploche, podmienky zalievania a zníženia vlhkosti na ploche,
podmienky chemického ošetrenia a identifikácie patogéna.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:

Aktualizácia Národného programu
genetických zdrojov na r. 2015 – 2019
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Roman Longaur, CSc.
Ing. Jana Petrášová
2019
15,00 tis. €
15,00 tis. €

ochrany

lesných

Výsledkom riešenia je návrh Národného programu ochrany genetických zdrojov
lesných drevín na roky 2020 – 2025 v súlade s domácimi právnymi predpismi, národnými
stratégiami a programami medzinárodnými dohovormi a procesmi v oblasti biodiverzity,
ochrany genetických zdrojov a adaptácie na zmeny klímy. Súčasťou riešenia bol odpočet
opatrení na zachovanie lesných genetických zdrojov realizovaných v období 2015 – 2019 a
posúdenie klimatickej ohrozenosti genetických zdrojov lesných drevín. Uskutočnilo sa odborné
stretnutie riešiteľa a zadávateľa (MPRV SR) so zástupcami štátnych a neštátnych lesníckych
subjektov. V spolupráci s riešiteľom kontraktovej úlohy č. 5 boli navrhnuté priority podpory
opatrení na zachovanie genofondu lesných drevín a spôsob ich začlenenia do opatrení PRV
v novom programovacom období. Vedenie MPR na návrh Sekcie lesného hospodárstva a
spracovania dreva hlavný výstup riešenia úlohy prijalo pod č. 6345/2020-720 ako Národný
program ochrany lesných genetických zdrojov na r. 2020 – 2026.
Názov úlohy:

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

Vypracovanie koncepcie rozvoja drevospracujúceho
priemyslu,
časti
Konkurencieschopnosť
lesníckodrevárskeho sektora a Inovačný potenciál lesníckodrevárskeho sektora
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Milan Oravec, CSc.
Ing. Jozef Dóczy, PhD.
2019
20,00 tis. €
20,00 tis. €

Podľa osnovy Koncepcie vypracovanej a schválenej v roku 2017 boli vypracované časti
Konkurencieschopnosť lesnícko-drevárskeho sektora (LDS) a Inovačný potenciál LDS.
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Uvedené časti Koncepcie zahrňujú realizáciu častí opatrení AP NPVPD SR v strategických
cieľoch 2, 3, 4, 5.
Pri hodnotení konkurencieschopnosti podnikov odvetví LDS sa použili výsledky analýz
trhov s drevnými produktami, ich súčasného a predpokladaného vývoja, ako aj identifikácia
kľúčových ovplyvňujúcich faktorov. Zohľadňovala sa dostupnosť zdrojov dreva, výrobná
štruktúra podnikov odvetví LDS, predpokladaný vývoj odbytu produkcie a stav konkurenčného
prostredia.
S využitím poznatkov o vývoji trhu s drevnými produktami a konkurencieschopnosti
podnikov odvetví LDS sa identifikovali hlavné smery potreby inovácií v lesnom hospodárstve,
drevospracujúcom a nábytkárskom priemysle, celulózo-papierenskom priemysle a chemickom
spracovaní dreva a energetickom využívaní palivovej drevnej biomasy. Vykonala sa analýza
súčasného stavu inovácií na medzinárodnej, najmä európskej úrovni a ich použiteľnosť na
zvyšovanie pridanej hodnoty domácej produkcie a zvýšenie využitia domáceho potenciálu
dreva.
Výsledky riešenia budú využité pri spracovaní ďalších častí Koncepcie Význam LDS
pre hospodárstvo SR a Politické a ekonomické nástroje podpory rozvoja LDS SR.
Vypracované časti Koncepcie využije PRV SR vo vzťahu k podnikom a inštitúciám LDS.
Výsledky riešenia sú k dispozícii väzu spracovateľov dreva SR a podnikovej sfére LDS.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:

Zachovanie autochtónnych nížinných druhov drevín
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Martin Bartko, PhD.
Ing. Pavel Toma
2019
7,00 tis. €
7,00 tis. €

Úloha zachovania autochtónnych nížinných druhov drevín bola rozdelená do troch
etáp. V rámci tretej etapy (rok 2019) sa vyhodnotili všetky získané poznatky z
predchádzajúcich dvoch rokov, najmä dáta o výskyte autochtónnych drevín v sledovanom
území.
Boli vykonané práce (obsahové, grafické) na publikácii: „Záchrana a zachovanie
genofondu autochtónnych drevín nížinných lesov“. Publikácia obsahuje chronológiu vývoja
lužných lesov Dunaja, zmeny lesných ekosystémov a prírodného prostredia. V druhej časti
publikácie sú popísané všetky identifikované stromy, vrátane ich GPS súradníc a fotografií.
Výsledky úlohy ale najmä vydaná publikácia bude slúžiť ako informačná databáza o
výskyte autochtónnych drevín v lužných oblastiach Dunaja. Zároveň bude slúžiť ako
podkladový materiál pre zaradenie vybraných jedincov do Národného zoznamu zdrojov
lesného reprodukčného materiálu.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:

Zabezpečenie funkčnosti a
arboréta Kysihýbel
NLC – LVÚ Zvolen
doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
Ing. Pavel Toma
2019
8,00 tis. €
8,00 tis. €

revitalizácia

Lesníckeho

V rámci riešenia úlohy boli v roku 2019 realizované všetky plánované činnosti
špecifikované v protokole o zadaní úlohy a to do objemu, ktorý umožnil rozpočet úlohy na rok
2019. Prioritou riešenia bola kontinuálna revitalizácia a zabezpečovanie funkčnosti objektu
historického Lesníckeho arboréta v Kysihýbli pri Banskej Štiavnici, ako historického a
prírodovedného objektu národného a medzinárodného významu, pre výskum a využívanie
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odbornou i laickou verejnosťou, ktorá pre NLC vyplýva z bodu 33. jeho zriaďovacej listiny.
Odpočet úlohy uvádzame v nasledovných bodoch:
• Odstraňovanie následkov vetrovej kalamity vo výsadbách v celkovom objeme 24,32 m3.
• Biologické opatrenia vo výsadbách - likvidácia odumretých, suchých, či inak nebezpečných
stromov a priebežné ošetrovanie stromov poškodených.
• Osadzovanie a následná sanácia lapákov proti podkôrnemu hmyzu.
• Odborné selektívne odstraňovanie podrastu nežiaducich invazívnych, prípadne
expanzívne rastúcich drevín.
• Oprava poškodených častí oplotenia, čistenie odvodňovacieho systému.
• Počas celého vegetačného obdobia (apríl – september) sa pravidelne vykonávalo kosenie
voľných priestranstiev a chodníkov v arboréte (minimálne 2 - 3 krát mesačne).
• V rámci propagácie objektu sa Lesnícke arborétum Kysihýbel v dňoch 1. – 2. 6. 2019
zapojilo do podujatia „Víkend otvorených parkov a záhrad“ (http://vopz.sk/lesnickearboretum-kysihybel/) organizovaného Národným Trustom n.o., ktorého poslaním je
podpora udržateľnej ochrany a zmysluplného využívania historického prostredia
Slovenska, jeho kultúrneho a prírodného dedičstva. Počas tohto víkendu arborétum
navštívilo približne 160 návštevníkov.
• V zmysle návštevného poriadku bolo zabezpečené sprevádzanie ohlásených
návštevníkov arboréta a pre verejnosť bolo arborétum počas prázdninových mesiacov
počas sobôt a nedieľ.
• Aj v roku 2019 Lesnícke arborétum Kysihýbel slúžilo aj ako výukový objekt pre študentov
TU vo Zvolene, SOŠ v Banskej Štiavnici a pre ďalšie odborné exkurzie.
Využitie výsledkov riešenia:
• Zabezpečenie stability a odolnosti drevín v arboréte, odstránenie nebezpečných drevín a
stromov, ktoré by mohli slúžiť k následnému premnoženiu podkôrneho hmyzu.
• Zvýšenie vitality a zdravotného stavu výsadieb. Odstránenie nežiadúcich, predovšetkým
invazívnych druhov drevín a bylín.
• Zabezpečenie ochrany objektu pred zverou, úprava arboréta za účelom zvýšenia jeho
bezpečnosti a atraktívnosti pre návštevníkov.
• Propagácia Lesníckeho arboréta v očiach laickej aj odbornej verejnosti s následnou
pozitívnou propagáciou celého lesníckeho sektoru.
• V zmysle návštevného poriadku bolo zabezpečené sprevádzanie ohlásených
návštevníkov arboréta a pre verejnosť bolo arborétum počas prázdninových mesiacov
počas sobôt a nedieľ.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:

Evidencia kalamity v zmysle rozhodnutia MPRV SR a
opatrenia v SM a BO porastoch
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Christo Nikolov, Csc.
Ing. Pavel Toma
2019
7,00 tis. €
7,04 tis. €

V rámci riešenia kontraktu bol pripravený elektronický nástroj na evidenciu kalamitnej
hmoty v smrekových a borovicových porastoch. Evidencia je dostupná na stránke „e-LOS“
informačný systém o ochrane lesa.
Do systému sa obhospodarovateľ lesa prihlási prostredníctvom štatutára, alebo ním
poverenej osoby, aby sa vylúčilo zneužitie systému neoprávnenými osobami. Prihlásený
užívateľ má prístup k zoznamu podaných hlásení, ktoré môže editovať, pridávať, a mazať v
rámci evidovaného obdobia. Podané hlásenie je možné stiahnuť vo formáte PDF. Údaje budú
zadávané jeden krát za štvrťrok.
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Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:

Vypracovanie metodík zisťovania a výpočtu škôd v lesoch
pre uplatnenie náhrad
NLC – LVÚ Zvolen
prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.
Ing. Erik Rozkopál
2019
25,00 tis. €
34,80 tis. €

Na základe analýzy a potreby riešenia kľúčových problémov lesníctva v znaleckej
oblasti bolo konštatované, že problematika zisťovania a výpočtu škôd v lesoch pre
uplatňovanie náhrad, ktorá nebola riešená už 25 rokov, si vyžaduje vedecké a inovačné
riešenie pre zlepšenie znaleckej činnosti z hľadiska meniacich sa ekonomických a
ekologických podmienok. Výsledkom riešenia úlohy je analýza náročnosti riešenia pre
zjednotenie metodických postupov zisťovania jednotlivých druhov škôd podľa najnovších
poznatkov a metodické postupy ich výpočtu pre jednotlivé druhy škôd. Výstupom prvej etapy
je rozbor a klasifikácia škôd v LH, analýza závažnosti a náročnosti zjednotenia metodických
postupov zisťovania jednotlivých druhov škôd podľa najnovších poznatkov a postup tvorby
plánov biologických rekultivácií a plánov krajinársko-lesníckych úprav pôd, na ktorých sa
uskutočnila povrchová ťažba nerastov.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:

Monitoring reprodukčných párov vlka dravého
Slovensku a určenie veľkosti prírastku v roku 2019
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Jozef Bučko, PhD.
Ing. Bibiana Kapustová
2019
2,50 tis. €
2,55 tis. €

na

Výsledkom úlohy je vypracovanie podkladov pre určenie ročnej kvóty lovu vlka dravého
pre poľovnícku sezónu 2019/2020, vrátane spracovania máp a iných podkladov podľa záverov
rokovania pracovnej skupiny pre určenie kvóty lovu vlka dravého.
Za týmto účelom sa prevádzkuje aplikácia na zaznamenávanie reprodukčných párov
a prírastku vlka dravého a následne sa spracovali a analyzovali údaje z monitoringu
reprodukčných párov vlka dravého (určenie lokalít reprodukčných párov, odhad minimálnej
veľkosti prírastku, odhad trendu populácií, aktualizácia reprodukčného areálu).
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:
•
•
•
•

Operatívne úlohy
NLC
Bc. Ing. Luboš Halvoň, PhD.
Ing. Peter Kicko
2019
25,87 tis. €
26,30 tis. €

V rámci operatívnych úloh sa v roku 2019 zabezpečovali tieto činností:
Posúdenie hospodárskych zámerov štátnych podnikov na rok 2019
Kalkulácia nákladov vybraných výkonov pestovnej činnosti – OPATRENIE 8.4
Pripomienkovanie Verzie 5 štúdie „Koľko stojí divočina“
Účasť na pracovných stretnutiach k:
− spresneniu hraníc Karpatských bukových pralesov,
− stretnutí expertnej skupiny na africký mor ošípaných,
38

Národné lesnícke centrum

•
•
•
•
•
•
•

− problematike škôd spôsobovaných zverou
− riešeniu problematiky ochrany pralesov Slovenska
− prerokovaniu všeobecného prístupu k návrhu prírodnej rezervácie „Pralesy Slovenska“
Rozbor priebežných výsledkov hospodárenia štátnych lesných podnikov za rok 2019
Posúdenie hospodárskych zámerov štátnych podnikov na rok 2020
Spolupráca pri príprave Nízkouhlíkovej stratégie SR, časti týkajúcej sa produkcie a
spracovania dreva
Posúdenie kritérií trvalej udržateľnosti využívania lesnej biomasy v súlade so Smernicou
EP a Rady č.2018–2001 a štúdiou nízkouhlíkovej stratégie,
Aktualizácia národných a energetických klimatických plánov (NECP)
Účasť na úvodnom stretnutí "CGBN subworking group on 'Forests and Nature" dňa 25. 11.
2019 v Bruseli. CGBN subworking group on 'Forests and Nature" je koordinačná skupina
pre biodiverzitu a prírodu, podskupina pre lesy a prírodu zriadená Európskou komisiou
Účasť na zasadnutí REUFIS (Forest Invasive Species Network for Europe and Central
Asia), ktoré sa uskutočnilo 19. a 20. novembra 2019 v Turecku

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

Vypracovanie a publikácia Správy o lesnom hospodárstve
v Slovenskej republike za rok 2018
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Martin Moravčík, PhD.
Ing. Judita Višvaderová
2019
25,00 tis. €
25,06 tis. €

Výsledkom riešenia úlohy je správa, ktorá poskytuje súhrn najdôležitejších informácií o
lesoch a lesnom hospodárstve v SR za rok 2018 vrátane podrobných tabuľkových a grafických
príloh, ako aj odporúčaní zameraných na zlepšenie stavu lesov a lesníctva v SR. Kompletný
materiál je zverejnený na webovom sídle MPRV SR. Slúži pre riadiace orgány na rôznych
stupňoch riadenia a tvorcov politík pri tvorbe strategických, koncepčných a legislatívnych
dokumentov ako aj na informovanosť širokej odbornej a laickej verejnosti.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:
•

•
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Inventarizácia emisií skleníkových plynov v rámci sektora
LULUCF, časť lesníctvo
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Tibor Priwitzer, PhD.
Ing. Eva Hušťáková
2019
36,36 tis. €
36,36 tis. €

Výsledkom riešenia úlohy je:
„Land-Use matica (LUM)", zosúladená naprieč všetkými kategóriami krajiny, poslaná
ostatným riešiteľom inventarizácie emisií/záchytov skleníkových plynov (GHG) v sektore
Využívanie krajiny a zmeny vo využívaní krajiny a lesníctvo (LULUCF) ako podklad pre
kvantifikáciu emisií a záchytov vo všetkých podsektoroch. LUM je súčasťou Národnej
inventarizačnej správy (NIR), nachádza sa v kapitole LULUCF.
Kvantifikácia emisií/záchytov GHG a ich medziročných zmien v sektore LULUCF, tieto boli
kvantifikované podľa metodiky IPCC pod rámcovým Dohovorom OSN o zmene klímy a
poslané národnému koordinátorovi inventarizácie. Údaje boli vložené do web nástroja –
CRF reportéra (CRF tabuľky) a informácie do kapitoly LULUCF, Národnej inventarizačnej
správy. Tak CRF tabuľky ako aj NIR sú verejne dostupné na web stránke UNFCCC.
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•
•
•

•

Vypracovanie a vedenie účtov všetkých emisií/záchytov vyplývajúce z činností:
zalesňovanie/obnova lesa, odlesňovanie, obhospodarovanie lesov, produkty z dreva. Tieto
boli spracované za každé obdobie započítavania od 1. januára 2013 do 31. decembra 2020
uvedené v prílohe l rozhodnutia EP a Rady č. 529/2013/EÚ a dodatku ku Kjótskemu
protokolu. Za príslušné obdobie započítavania (rok 2018) boli vypracované účty
zaznamenávajúce emisie a záchyty v uvedených kategóriách. Údaje boli vložené do web
nástroja – CRF reportéra (CRF tabuľky) a informácie do kapitoly KP LULUCF, Národnej
inventarizačnej správy (NIR). Tak CRF tabuľky ako aj NIR je verejne dostupná na web
stránke UNFCCC.
Podklady v rámci plnenia článku 10 Rozhodnutia 529/2013.
Revízna správa (ARR) medzinárodného revízneho tímu, vypracovaná po revízii sektora
LULUCF.
Aktualizované projekcie emisií/záchytov GHG za sektor LULUCF časť „Lesy a zmeny z a
do lesov a spracovanie výrobkov z dreva za roky 2015, 2020, 2025, 2030 a 2035 s
referenčným rokom 2016 a implementované politiky a opatrenie v sektore. Podklady do
správy „Report on policies and measures and projections - Submission according to the
Article 13 and Article 14 of the Regulation (EU) No 525/2013“ s popisom metodiky, politík
a opatrení a tabuľky s údajmi projekcií emisií boli odovzdané koordinátorovi Národného
inventarizačného systému emisií SR – SHMÚ.
Aktualizovaný národný lesohospodársky plán započítavania a potvrdená lesná referenčná
úroveň a to na základe pripomienok a odporúčaní Európskej Komisie a podľa čl. 8
Nariadenia EÚ 2018/841 k LULUCF. Tieto boli v decembri 2019 predložené na Európsku
Komisiu a tiež boli verejné publikované na internetovej stránke MPRV SR.

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

•
•
•
•
•
•

Systém Európskych lesníckych účtov (EFA)
NLC
Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.
Ing. Michal Hušták
2019
10,00 tis. €
10,40 tis. €

V roku 2019 sa v rámci riešenia úlohy realizovali tieto činností:
Zber vstupných údajov zo štatistických výkazov pre potreby Európskych lesníckych účtov
za rok 2018: realizoval sa zber údajov zo štatistických zisťovaní rezortnej štatistiky lesného
hospodárstva za rok 2018 ako aj štatistických zisťovaní ŠÚ SR, ďalšie nevyhnutné údaje
sa doplnili ich spracovaním z účtovných závierok obchodných spoločností
Overenie správností údajov výberového súboru za neštátny sektor: údaje za neštátny
sektor sa spracovali matematicko–štatistickými metódami a overila sa ich správnosť
a potrebný rozsah na základe analýzy variability jednotlivých ukazovateľov
Overenie správností údajov výberového súboru za podnikateľský sektor: údaje za
dodávateľov služieb sa spracovali matematicko–štatistickými metódami a overila sa ich
správnosť a potrebný rozsah na základe analýzy variability jednotlivých ukazovateľov
Prepočet údajov výberového súboru na celý rozsah neštátneho sektora: spracované údaje
z výberového súboru boli prepočítané na základný súbor
Prepočet údajov výberového súboru na celý rozsah podnikateľského sektora: spracované
údaje z výberového súboru za podnikateľský sektor boli prepočítané na základný súbor,
Zapracovanie úpravy metodiky EFA podľa požiadaviek EUROSTAT–u: zapracovali sa
úpravy metodiky EFA prezentované na poslednom pracovnom stretnutí Eurostatu,
Zostavenie jednotlivých účtov podľa metodiky Európskych lesníckych účtov za rok 2018:
jednotlivé účty boli zostavené podľa aktuálnej metodiky Európskych lesníckych účtov za
rok 2018,
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•
•

•

Vypracovanie a odovzdanie Správy o riešení systému integrovaných environmentálnych
a ekonomických účtov pre lesy v roku 2019: vypracovala sa a odovzdala sa Správa
o riešení systému Európskych lesníckych účtov v roku 2019
Poskytnutie výsledkov Európskych lesníckych účtov Štatistickému úradu SR do národného
účtovníctva: správa o riešení systému Európskych lesníckych účtov v roku 2019 bola
zverejnená na stránke MPRV SR a po obdŕžaní žiadostí zo strany ŠÚ SR budú poskytnuté
výsledky Európskych lesníckych účtov
Zaslanie výsledkov Európskych lesníckych účtov do Eurostatu: výsledky Európskych
lesníckych účtov budú zaslané do Eurostatu na základe jeho výzvy predbežne v júni až júli
2020

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

Monitoring lesov – Čiastkový monitorovací systém Lesy
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Ing. Henrich Klescht
2019
100,00 tis. €
100,17 tis. €

Úloha „monitoring lesov“ sa realizuje v rôznych formách už od roku 1987 ako súčasť
celoeurópskych aktivít monitoringu lesných ekosystémov, najmä dlhodobého programu ICP
Forests, koordinovaného Nemeckom, a od roku 1993 ako jeden z čiastkových monitorovacích
systémov o životnom prostredí Slovenskej republiky. Je základnou súčasťou zberu a
hodnotenia údajov nielen o lesných ekosystémoch na monitorovacích plochách, ale aj
hlavných pôsobiacich faktoroch (klíma, atmosférická depozícia a pod.). Na existujúcu
infraštruktúru a databázy nadväzujú rôzne typy výskumných a iných úloh.
Podľa zadania úlohy boli hlavným výstupom riešenia sú aktualizované databázy
jednotlivých vlastností, parametrov a indikátorov stavu a vývoja lesných ekosystémov z plôch
I. úrovne a redukovaného počtu plôch II. úrovne monitoringu lesov Slovenska s dôrazom
najmä na kritériá a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Výsledkom
riešenia úlohy sú:
• Databázy o defoliácii, diskolorácii, hrúbkovom prírastku a poškodení drevín na trvalých
monitorovacích plochách (TMP) I. úrovne monitoringu na základe terénneho hodnotenia.
• Databázy zo 6 TMP II. úrovne monitoringu (intenzívneho monitoringu) so základným
krokom vzorkovania/merania 2x mesačne. Databázy obsahujú údaje o vývoji hrúbkového
prírastku počas roka, meteorologické údaje, údaje o kvantite a kvalite atmosférickej
depozície (paralelne podporastové zrážky a zrážky na voľnej ploche), dáta z meraní
koncentrácii troposferického ozónu, dáta z fenologických pozorovaní, dáta z chemických
analýz pôdneho roztoku, kvantitatívne údaje opadu, ako aj údaje o defoliácii stromov a ich
poškodenia na základe jednorazových zisťovaní koncom letného obdobia (v rozsahu ako
na TMP I. úrovne).
• Verifikované údaje za predchádzajúci rok na základe kontroly údajov počas procesu online podania dát programovému centru ICP Forests.
• Po dlhšej absencii údajov listových analýz sa podarilo realizovať aj odbery asimilačných
orgánov na plochách II. úrovne a výsledkom sú aj nové dáta o úrovni výživy drevín.
• Priebežne v rámci možností obnovovaná infraštruktúra monitorovacích plôch (obnova
značenia stromov, doplňovanie stromov na ploche podľa pravidiel manuálu, kontrola a
obnova jednotlivých zberačov na vzorky depozície a opadu, meracích zariadení a pod.).
• Participácia na celoeurópskych výstupoch – správach ICP Forests (2019 ICP Forests
Technical Report, 2019 ICP Forests Executive Report.
• Systém kontroly kvality údajov Centrálneho lesníckeho laboratória vrátane participácie na
medzinárodných kruhových testoch. Dôležité sú testy WEPAL, organizované univerzitou
vo Wageningene a kruhové testy v rámci programu ICP Forests.
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•
•
•

Participácia na celoeurópskom dotazníkovom prieskume stavu a zámerov obnovy trvalých
monitorovacích plôch II. úrovne. Vzhľadom na dlhodobosť monitorovania sa veľká časť
plôch v Európe blíži k rubnému veku a hrozí prerušenie kontinuity.
Časť výstupov je spojená aj s tvorbou prehľadov a odpočtovaním stavu lesov podľa kritérií
a indikátorov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, ako aj indikátorov podľa novej
európskej direktívy - National Emissions Ceilings (NEC) Directive (2016/2284/EU).
Parciálne údaje a výsledky sú publikované aj na medzinárodnej úrovni. Výsledky týkajúce
sa viacerých aspektov monitoringu lesov (klíma, prírastok, výživa) boli prezentované aj v
kolektívnych prezentáciách na XXV. Svetovom kongrese IUFRO "Forest Research and
Cooperation for Sustainable Development". Ďalšie poznatky z monitoringu lesov boli
publikované najmä v Central European Journal of Forerstry (špeciálne dvojčíslo k 100.
výročiu vzniku Československa, väčšina prác syntetizovala poznatky zo SR a ČR).

Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kotraktu:
Skutočné náklady:

Lesnícka ochranárska služba
NLC – LVÚ Zvolen, Stredisko lesníckej ochranárskej služby,
Banská Štiavnica
Ing. Andrej Kunca, PhD.
Ing. Pavel Toma
2019
120,00 tis. €
120,02 tis. €

V roku 2019 sa zorganizovala konferencia Aktuálne problémy v ochrane lesa 2019 v
dňoch 31. 01. – 01. 02. 2019 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec. Vydal sa
elaborát „Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2018 a ich prognóza na rok
2019“ v rozsahu 92 strán a v náklade 150 ks (ISBN 978-80-8093-285-5). Elektronická verzia
elaborátu je zverejnená aj na internetovej stránke Lesníckej ochranárskej služby:
http://www.los.sk/elaborat.html. Realizovala sa poradenská služba štátnym a neštátnym
obhospodarovateľom lesov (17 akcií), expertízy k projektom okolo 5. stupňa územnej ochrany
(36 stanovísk), bežný monitoring výskytu menej bežných škodlivých činiteľov, ktoré nie sú
súčasťou LHE (16). Experti LOS sa zúčastnili konferencie IUFRO v Suceava, Rumunsko 16.
– 20. 09. 2019 – WP 7.03.10 Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central
Europe s názvom „Recent Changes in Forest Insects and Pathogens Significance a
Trojstraného stretnutia pracovníkov LOS Česka, Poľska Slovenska v Česku 01. - 03. 10. 2019.
Vydalo sa súhlasné stanovisko k používaniu prípravku Force 1,5G na mimoriadne udalosti na
120 dní. V rámci rekonštrukcie laboratória pre chov inváznych druhov hmyzu v Hornej budove
areálu Strediska LOS bola rozobraná polovica strechy, naspäť ju už firma OMOSS Tvrdošín
nepostavila a pritom došlo ku znefunkčneniu laboratórii Centra excelentnosti biologických
metód ochrany lesa na prízemí tejto budovy.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:
•

Kontrola lesného reprodukčného materiálu
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Dagmar Bednárová, PhD.
Ing. Jana Petrášová
2019
110,00 tis. €
111,08 tis. €

Výsledkom riešenia úlohy je:
Vystavenie uznávacích listov pre zdroje LRM – 1391 uznaných jednotiek v obnove PSL,
25 uznaných jednotiek počas platnosti PSL, 79 identifikovaných zdrojov v obnove PSL, 3
počas platnosti PSL, 86 výberových stromov, 5 aktualizovaných projektov
obhospodarovania génových základní;
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doplnenie uznaných zdrojov lesného reprodukčného materiálu na základe podnetov tak,
aby sa dosiahla požadovaná štruktúra podľa druhov lesných drevín, semenárskych oblastí
a vegetačných stupňov a Národný register zdrojov reprodukčného materiálu lesných
drevín – databáza uznaných zdrojov obsahuje 8 837 uznaných jednotiek pre 16572
uznaných porastov, 4 492 výberových stromov, 62 semenných sadov, 129 semenných
porastov, 119 génových základní, 435 uznaných jednotiek pre 532 identifikovaných
porastov;
• vypracovanie požiadaviek ku zdrojom LRM pri obnovách PSL – 24 LHC pre 5
vyhotovovateľov, spracované boli zmeny v zdrojoch – 1 777 záznamov uznaných porastov
(UP) a 7 identifikovaných zdrojov (IZ), do archívu bolo vyradených 47 UP, 1 IZ a 28 ks
výberových stromov;
• spracovanie oznámenia o produkcii sadbového materiálu – 122 pestovateľov, nedostatky
sú riešené priebežne, evidencia škôlok a prevádzkových zariadení – aktualizované boli 2
škôlky, databáza obsahuje 123 producentov, v rámci skladovania zostatku osiva bolo
spracovaných k 31. 12. 2018 – 733 záznamov, k 30. 6. 2019 – 686 záznamov, k 31. 12.
2019 – 595 záznamov;
• dozor nad produkciou LRM – 121 producentov LRM, 48 obhospodarovateľov lesa (karty
pôvodu porastu), 11 obchodovateľov s LRM, 2 kontroly skladovania osiva, spracovanie
oznámení o produkcii osiva – 161 záznamov, semennej suroviny, rezkov a náletu – 51
záznamov;
• vedenie databázy listov o pôvode - 228 záznamov, kontrola listov o pôvode pre 27
okresných úradov pred vydaním rozhodnutia – 201,
• vykonávanie skúšok kvality osiva lesných drevín akreditovanom laboratóriu ISTA testovanie klíčivosti – 55 oddielov, testovanie životnosti – 44 oddielov, testovanie čistoty –
64 oddielov, odber vzoriek – 70 oddielov, testovanie obsahu vody – 10 oddielov,
• vystavenie certifikátov kvality osiva – národné 94 ks, z toho v NJ 8 ks, vystavenie ISTA
certifikátov – 5 ks Orange ISTA certificates;
• na základe vykonaných kontrol konštatujeme, že v uznaných zdrojoch sa hospodári v
zmysle platných PSL; na základe kontrolnej činnosti u producentov LRM konštatujeme, že
stále sa opakujú podobné chyby a to nesprávne inventúry, prepisové chyby v evidenčných
kódoch a číslach listov o pôvode; ďalej je to nedodržiavanie termínov na zasielanie
oznámení o produkcii LRM a o zmenách v uznaných zdrojoch, na čo producenti aj
obhospodarovatelia sú stále upozorňovaní;
• banka semien lesných drevín bola doplnená 4 oddiely borovice lesnej v množstve 358 kg
semennej suroviny;
• Vydávanie listov o pôvode pre OV v anglickom jazyku smerom zo SR – 40 na osivo;
• Vydávanie súhlasov na použitie LRM z OV – 4, vystavenie informačných dokumentov OV
pre oficiálne orgány členských krajín EÚ – 69,
• vydávanie súhlasov na zalesňovanie s LRM o 2 LVS vyššie ako je výškový pôvod zdroja
LRM – 12.
• Vystavenie listov o pôvode zmesi – 1.
• Podnety príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva pri zistení porušovania
všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti produkcie lesného reprodukčného
materiálu a jeho uvádzaní na trh – v roku 2019 bol zaslaný 1 podnet za iný správny delikt
(OU Senica), vyjadrenie zaslané doposiaľ nebolo.
Rôzne aktivity:
1. Účasť na medzinárodnej konferencii „Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova
lesa 2019“ v Liptovskom Jáne, 19. – 20. 06. 2019 – 5 pracovníkov.
2. Stredisko kontroly LRM, v spolupráci MPRV SR, VLM SR, š. p., OZ Malacky, Slovenskou
spoločnosťou pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV
Bratislava, Slovenskou lesníckou spoločnosťou – členom ZSVTS a s odborom pestovania
a produkcie lesa NLC – LVÚ, zorganizovalo dvojdňovú medzinárodnú konferenciu
„Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2019“ v Plaveckom Štvrtku s exkurziou
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3.
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

a)
b)
c)

do porastov borovice záhorskej v užívaní OZ Malacky v dňoch 15. - 16. 10. 2019 – 71
účastníkov.
V spolupráci s Lesy SR, š. p. a TU Zvolen zorganizovalo Stredisko kontroly LRM stretnutie
komisie na ochranu genetických zdrojov vo Zvolene dňa 21. 11. 2018 – 10 účastníkov.
Kvalita semien lesných drevín v roku 2019:
V roku 2019 Semenárske laboratórium SK 02 NLC Zvolen vykonalo 99 rozborov kvality
osiva lesných drevín z toho 8 rozborov sa týkalo prvého hodnotenia kvality osiva z oddielov
nazbieraných do banky semien v zberovej sezóne 2018/2019.
Laboratórium SK 02 v roku 2019 vystavilo 94 ks národných certifikátov, z toho v nemeckom
jazyku 8 ks a v anglickom jazyku 0 ks.
Laboratórium vystavilo 5 ks ISTA certifikátov, z toho 5 ks Orange ISTA certificates a 0 ks
Blue ISTA certificates.
Najväčší podiel spracovaných vzoriek mal smrekovec opadavý (26 %), v tom je zahrnutých
aj 8 prvorozborov uložených v banke semien. Z ihličnatých drevín má jedľa biela (18 %)
druhý najväčší podiel spracovaných vzoriek potom buk lesný (13 %), smrek obyčajný (11
%) a borovica lesná (9 %). Percentuálne podiely ostatných neuvedených drevín boli pod 5
%.
Rok 2019 bol rokom slabých úrod. Väčšina hodnotených oddielov v roku 2019 bola
zbieraná v predchádzajúcich rokoch. Kvalita väčšiny osiva (klíčivosť), ktorá bola zbieraná
v roku 2019 a postupne vylúštená bude vyhodnotená v roku 2020.
Priemerná klíčivosť semien oddielov hodnotených v roku 2019 bola 61 %. Hodnotené
oddiely boli nazbierané v rokoch 1999 – 2019.
Priemerná klíčivosť smreka obyčajného bola 80 %. Z hodnotenia prvorozborov z roku
zrenia 2018 bola priemerná klíčivosť 67 % .
Priemerná klíčivosť smrekovca opadavého bola 47 %. Z hodnotenia prvorozborov z roku
zrenia 2018 bola priemerná klíčivosť 50 %.
Priemerná životnosť oddielov hodnotených v roku 2019 bola 65 %. Hodnotené oddiely boli
nazbierané v rokoch 2015 – 2019.
Priemerná životnosť jedle bielej 55 % (11 prvorozborov) z toho 1 prvorozbor bol z jesene
2019 (41 %).
Priemerná životnosť oddielov buka lesného hodnoteného v roku 2019 bola 75 % (8
prvorozborov), z toho 3 prvorozbory s priemernou životnosťou 78 % z jesene 2019.
Využitie výsledkov riešenia – MPaRV SR, štátne a neštátne subjekty:
osoby vykonávajúce činnosti s lesným reprodukčným materiálom,
vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia lesa a správcovia zdrojov lesného
reprodukčného materiálu,
štátna správa na úseku lesného hospodárstva.

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

Lesná pedagogika a podpora práce s verejnosťou
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Dana Chlpošová
Ing. Jana Petrášová
2019
50,00 tis. €
50,38 tis. €

V rámci riešenia úlohy sa realizovali tieto aktivity:
Vytvorila nová stránka www.lesnapedagogika.sk ako platforma pre zdieľanie informácií
o LP pre všetkých realizátorov, pričom stránka sa priebežne aktualizuje a napĺňa, súbežne
s profilom lesnej pedagogiky na sociálnej sieti facebook.com/lesnapedagogika.
Uskutočnili úpravy na existujúcom logu lesnej pedagogiky v zmysle požiadaviek Zápisu
ochrannej známky do registra Úradu priemyselného vlastníctva SR a oficiálne sa požiadalo
o ochrannú známku pre logo Lesná pedagogika.
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Uskutočnila prezentácia konceptu lesnej pedagogiky na akademickej pôde – Lesnícka
fakulta TUZVO Zvolen, Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica, Ekonomická univerzita
Bratislava (marec – apríl 2019).
• V júni 2019 uskutočnilo stretnutie k založeniu pracovnej skupiny pre lesnú pedagogiku, bol
predstavený štatút a rokovací poriadok, návrh na členov pracovnej skupiny.
• Zabezpečila účasť a zastupovanie SR na pracovnom stretnutí Pracovnej podskupiny FCN
pre lesnú pedagogiku: Forest Communication Network – Subgroup–Forest Pedagogics
(FCN–SFP), v dňoch 01. – 04. 07. 2019.
• Zabezpečila aktívna participácia na riešení pridelených úloh FCN–SFP, administrácia
stránky www.forestpedagogics.eu, publikovanie dvoch príspevkov za Slovensko.
• Zabezpečila aktívna prezentácia LP na Slovensku na workshop na 14. Európskom
kongrese lesnej pedagogiky (01. – 04. 07. 2019, Lotyšsko, Riga).
• Prezentovali aktivity lesnej pedagogiky verejnosti na: Environmentálnom dni pre žiakov
základných a stredných škôl v Banskej Bystrici a okolí, mestskom podujatí pod názvom
Hurá na prázdniny v Banskej Bystrici; 46. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej
a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2019 (22. – 24. 08. 2019).
• Pripravili a publikovali články o aktivitách lesnej pedagogiky v Učiteľských novinách.
• Zabezpečilo pokračovanie dlhoročnej spolupráce so žiakmi Špeciálnej základnej školy pri
FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde sa uskutočnili 2 vzdelávacie programy lesnej
pedagogiky, okrem toho sa uskutočnil program LP pre 50 žiakov ZŠ pri zdravotníckom
zariadení Kováčová MARÍNA.
• Vydali a distribuovali 4 čísla (jarné, letné, jesenné, zimné) spravodajcu o lesnej pedagogike
s názvom Listy lesnej pedagogiky.
Zástupca NLC bol menovaný do pracovnej skupiny pre environmentálnu výchovu,
vzdelávanie a osvetu, ktorej cieľom je príprava certifikačnej schémy pre zariadenia
poskytujúce environmentálne vzdelávanie. V dňoch 10. – 11. 12. 2019 sa uskutočnil 13. ročník
Sympózia LP na Slovensku.

VZDELÁVANIE (0900102)
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:

•
•

•
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Zabezpečenie skúšok odbornej spôsobilosti v lesnom
hospodárstve
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Peter Balogh, PhD.
Ing. Jana Petrášová
2019
14,82 tis. €
15,25 tis. €

V rámci riešenia úlohy sa:
v dňoch 17. – 20. 06. 2019 organizačne a technicky zabezpečili skúšky na získanie
odbornej spôsobilosti OLH (odborný lesný hospodár), na ktorých sa zúčastnilo
70 uchádzačov z 76 žiadateľov, ktorí splnili predpoklady na vykonanie skúšky OLH.
12. – 13. 06. 2019 organizačne a technicky zabezpečili skúšky na získanie odbornej
spôsobilosti na činnosti s LRM (lesným reprodukčným materiálom), na ktorých sa
zúčastnilo 16 uchádzačov z 18 žiadateľov, ktorí splnili predpoklady na vykonanie skúšky
LRM.
pre všetkých účastníkov vypracovali protokoly o vykonaní skúšok na získanie odbornej
spôsobilosti OLH/LRM a celé skúšky boli sumárne vyhodnotené, kompletná
dokumentácia bola odovzdaná zástupcovi MPRV SR a príslušným orgánom štátnej
správy.

Národné lesnícke centrum

Riešením úlohy sa zabezpečilo plnenie úloh vyplývajúcich z § 47 a § 42 zákona
č. 326/2005 Z. z., zákona č. 138/2010 Z. z. a vykonávacích predpisov k týmto zákonom.

INFORMATIZÁCIA MPRV SR (0900401) A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ
SYSTÉMY (0EK0K07)
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:

Plnenie úloh INSPIRE/NIPI
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Ján Poláčik
Ing. Peter Hudec, PhD.
2019
37,38 tis. €
37,59 tis. €

Vytvárané a konsolidované tematické vrstvy lesnej cestnej siete a vodných tokov
spravované v IS LH sú využiteľné pre rôzne priestorové analýzy v GIS a vzájomne sú tak
prepojiteľné s ďalšími informačnými systémami štátu. Pre potreby MPRV SR a právnických
osôb v jeho pôsobnosti sú využiteľné publikované špecifické vrstvy z údajov IS LH a
ortofotomozaík. V súvislosti so smernicou INSPIRE a zákonom o NIPI je nevyhnutná
pravidelná a systematická aktualizácia metaúdajových záznamov o priestorových údajoch a
službách, vrátane zabezpečenia ďalších úloh. V rámci riešenia úlohy sa dosiahli nasledujúce
výsledky a realizovali sa tieto činnosti:
• Vykonala sa oprava topológie spevnených lesných ciest, vodných tokov a vodných plôch
po fotogrametrickej aktualizácii a oprava nespojitostí línii vodných tokov a vodných plôch
s využitím analýz rastra dostupných DMR a ortofotomozaík. Vrstva spevnených lesných
ciest a vrstva vodných tokov a vodných plôch sa spracovala na celom území, na ktorom
sa vyhotovuje PSL s RZP 2020.
• V rámci zabezpečenia úloh vyplývajúcich z Analyticko – koncepčnej štúdie INSPIRE (ďalej
len „štúdia“) bola vytvorená ukladacia sieťová služba (WFS), ktorá je postavená nad
údajmi JPRL, zohľadňujúca časové hľadisko – rok vzniku objektu (záznamu). Pre túto
službu bol vytvorený metaúdajový záznam v rámci RPI.
• Priebežne sa aktualizovali relevantné metaúdajové záznamy podľa potreby a aktuálnosti
údajových sád a služieb priestorových údajov.
• Vytvorila sa WFS ukladacia sieťová služba pre údajovú sadu „Lesné typy“ a aktualizoval
sa údajový zdroj. V rámci RPI bol vytvorený metaúdajový záznam k tejto službe.
• Aktualizovali sa metaúdajové záznamy v zmysle nových poznatkov a to prelinkovanie
metaúdajových záznamov údajovej sady, zobrazovacej a ukladacej sieťovej služby.
Upravovali sa tak všetky 3 metaúdajové záznamy údajových sád „Jednotky priestorového
rozdelenia lesa“ a „Lesné typy“. Rozpracovaná bola údajová sada „Jednotky
priestorového rozdelenia lesa 10“.
• Začaté boli prípravné práce na vytvorenie ďalších WFS ukladacích sieťových služieb,
ktoré boli identifikované v rámci štúdie ako relevantné.
• V súvislosti s riešením úlohy 5/2017 KR–2 sa zástupcovia NLC zúčastnili na pracovnom
stretnutí k identifikácii a harmonizácii údajov pre INSPIRE – téma „Dopravné siete“
konaného dňa 14. 02. 2019 na MŽP SR v Bratislave.
• Pre praktické naplnenie úlohy 5/2017 KR–2 sa podnikli potrebné kroky v reorganizácii
systému pracovných postupov a štruktúry údajov tak, aby mohli byť predmetné
priestorové údaje integrované do základnej bázy údajov s topologickou nadväznosťou.
Pre zobrazovanie priestorových údajov by tak postačoval jeden zdroj údajov a to základná
báza údajov obohatená o aktualizovanú údajovú vrstvu „Lesné cesty“, čím by sa súčasne
spĺňal § 5 ods. 3 a § 6 ods. 2 písm. b) až d) zákona č. 3/2010 Z. z. v znení neskorších
predpisov. Je potrebné ešte zabezpečiť a dohodnúť výmenný tok priestorových údajov
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medzi NLC a GKÚ. Na GKÚ boli zaslané údaje z vyhodnotenia počas roku 2019 na
posúdenie pre korigovanie a nastavenie systému prác a výmeny údajov.
V súvislosti s úlohou 2/2019 KR–1 sa vypracovali tabuľky nákladov a prínosov INSPIRE
za obdobie 2016 – 2018 na úrovni NLC. Materiál bol zaslaný na MPRV SR dňa 14. 05.
2019.
Štúdium materiálov k návrhu SK INSPIRE Country Fiche a monitoring súvisiacich s úlohou
4/2019 KR–1.
V rámci tvorby a publikácie špecifických vrstiev pre potreby MPRV SR a právnických osôb
v jeho pôsobnosti sú vytvorené a publikované:
– vrstva ortofotomozaík v celom rozsahu územia vyhotovenia PSL s RZP 2020,
– vrstva WMTS ortofotomozaík v celom rozsahu územia vyhotovenia PSL s RZP 2020.
Vytvorila sa geoprocesná služby na generovanie normalizovaného diferenčného
vegetačného indexu (NDVI) v prostredí ERDAS APOLLO a je pripravené sprístupnenie
modelu pre verejnosť. Služba používa na výpočet NDVI indexu ako vstup RGBN
ortofotomozaiky katalogizované v ERDAS APOLLO katalógu. Výstup procesu si užívateľ
môže stiahnuť vo formáte .img alebo aj v inom dostupnom formáte.

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

Digitálne ortofotomozaiky
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Ján Bakoš (01. 01. 2019 – 30. 11. 2019)
Ing. Helena Serdelová (01. 12. 2019 – 31. 12. 2019)
Ing. Peter Hudec, PhD.
2019
130,00 tis. €
134,41 tis. €

Veľká väčšina rozhodnutí vykonaných vo verejnej správe má priestorový aspekt.
Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby verejná správa disponovala presnými, spoľahlivými
a aktuálnymi priestorovými údajmi. Vzhľadom na rýchlo sa meniaci vzhľad krajiny
predovšetkým vplyvom ľudskej činnosti, je potrebné zbierať a aktualizovať priestorové údaje
takými metódami, ktoré sú vysoko efektívne, výkonné a rýchle. Medzi takéto metódy patrí aj
letecké meračské snímkovanie a výsledky z neho spracované do podoby digitálnej
ortofotomozaiky. Cieľom spojenia aktivít jednotlivých zainteresovaných rezortov (MPRV SR
a ÚGKK SR) formou medzirezortnej horizontálnej spolupráce je spracovanie získaných údajov
leteckého meračského snímkovania do výsledných ortofoto produktov. Tieto produkty sú voľne
dostupné a sú poskytované aj ostatným organizáciám verejnej správy v zmysle zákona č.
3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, čím sa vytvoril priestor na ich
opakované využitie a odstránilo sa duplicitné zabezpečovanie tých istých údajov v rámci
verejnej správy. V rámci riešenia úlohy sa dosiahli nasledujúce výsledky a realizovali sa tieto
činnosti:
• Vykonalo sa rozdelenie vymedzeného územia na 11 blokov za účelom efektívneho
zabezpečenia leteckého snímania územia.
• Vyhotovili sa plány leteckého snímania územia v súlade s technickými požiadavkami na
letecké meračské snímky (LMS) a/alebo LIDAR–ové dáta.
• Vyhotovili sa podklady a v zmysle § 4, ods. 5 písm. e) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii
a kartografii v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 64 ods. 1 zákona č.
215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 8 vyhlášky MO SR č. 194/2007 Z. z. o
podrobnejšej úprave vykonávania geodetických a kartografických činností pre potreby
obrany štátu sa vypracovali žiadosti pre vydanie súhlasu na letecké snímanie územia na
MO SR. Na všetky predložené žiadosti boli súhlasy vydané.
• Bolo vykonané letecké snímanie územia na všetkých blokoch vymedzeného územia pri
dodržaní určených technických podmienok.
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Vypracovali sa oznámenia pre Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) o nadobudnutí
snímkového materiálu podľa § 64 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
oznámenia na MO SR o nadobudnutí snímkového materiálu v zmysle § 12 ods. 1 písm.
c) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, vrátane
žiadostí o posúdenie týchto materiálov z hľadiska určenia stupňa utajenia.
Zabezpečilo sa posúdenie všetkých nadobudnutých údajov leteckého snímania územia a
určenie stupňa ich utajenia v súčinnosti so zodpovednou osobou MO SR v zmysle zákona
č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
Vykonala sa kontrola kvality vyvolaných LMS za účelom preverenia dodržania určených
technických podmienok.
Vykonalo sa zhustenie bodového poľa – na 92 výberoch bolo celkom zameraných 464
vlícovacích bodov.
Vyhotovili sa fotogrametrické projekty pre určené bloky LMS.
Založili sa projekty pre ortorektifikáciu a vykonala sa ortorektifikácia pre určené bloky
LMS.
Za účelom spracovania ortofotomozaiky sa vykonala úprava jasu a kontrastu
ortorektifikovaných LMS a ich farebné vyrovnanie v rámci jednotlivých blokov.
Vytvorili sa spojovacie línie pre mozaikovanie ortorektifikovaných LMS do mapových
listov.
Spracovali sa štvorkanálové RGBN ortofotomozaiky v rozsahu 5450 km2 v klade
mapových listov ŠMO 5.
Vykonala sa kontrola kvality mozaikovania spracovaných ortofotomozaík a tieto sa
postúpili na vykonanie kontroly ich polohovej presnosti a následnej transformácie do
súradnicového systému S–JTSK.
Spracované ortofotomozaiky sa skatalogizovali.

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE (0900501)
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:

Správa informačného systému rezortnej štatistiky
NLC – ÚLZI Zvolen
Ing. Emília Rizmanová
Ing. Alexander Čarný
2019
24,01 tis. €
26,30 tis. €

Výsledkom úlohy je spracovanie a odovzdanie podkladov do Zelenej správy,
Lesníckeho súhrnného ekonomického účtu, Štatistickej ročenky ako i ďalších výstupov podľa
požiadaviek Sekcie LHSD. Pre účely zostavenia Poľovníckej štatistickej ročenky SR sa
spracovali údaje poľovníckej štatistiky z výkazu Poľov (MPRV SR) 12–01 za rok 2018.
Poľovnícka štatistická ročenka SR bola odovzdaná na Sekciu LHSD a zároveň je publikovaná
na Forestportáli (http://www.forestportal.sk/Pages/Home.aspx). Ďalej sa vykonal zber trhových
informácií o cenách lesných komodít na Slovensku a vo vybraných štátoch EÚ. Spracované
výstupy a údaje sú publikované v Informačných listoch a tiež na Forestportáli. V rámci riešenia
úlohy sa dosiahli nasledujúce výsledky a realizovali sa tieto činnosti:
• Priebežne sa vykonávala správa informačného systému rezortnej štatistiky (IS RŠ).
• Zabezpečila sa tlač a distribúcia rezortných štatistických výkazov a smerníc k ich
zostaveniu pre stanovený okruh spravodajských jednotiek.
• Vykonal sa zber, spracovanie a vyhodnotenie dodávok a cien dreva zo štatistického
výkazu Les (MPRV SR) 2–04 za IV. Q. 2017 a I. – III. Q. 2018.
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Vykonal sa zber, spracovanie a vyhodnotenie dodávok a cien dreva zo štatistického
výkazu Les (MPRV SR) 2–04 za IV. Q. 2018 a I. – III. Q. 2019.
Vykonal sa zber, spracovanie a vyhodnotenie údajov zo štatistických výkazov Les (MPRV
SR) 5–01, Sad (MPRV SR) 11–01, Drevo (MPRV SR) 1–01, Poľov (MPRV SR) 12–01 za
rok 2018
Aktualizovala sa sieť spravodajských jednotiek pre poskytovanie štatistických údajov zo
všetkých štatistických zisťovaní schválených Štatistickou radou pre rok 2019

KOORDINÁCIA VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI (0900302)
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:

Iniciatíva BIOEAST – koordinácia makroregionálnej
pracovnej skupiny a harmonizácia činnosti s kľúčovými
európskymi platformami v oblasti lesníctva
NLC – LVÚ Zvolen
Dr. Ing. Tomáš Bucha
Ing. Monika Deneva, Dr. Ing. Jozef Turok
2019
8,33 tis. €
8,33 tis. €

Výsledkom riešenia je harmonizácia zámerov krajín BIOEAST v oblasti lesníctva,
presadenie ich záujmov a harmonizácia činnosti s európskych štruktúrami a organizáciami:
Strategic Working Group on Forests and Forestry Research and Innovation (SCAR Forests),
Forestry technology Platform (FTP), European Forest institute (EFI). Uvedené sme realizovali
prostredníctvom koordinácie BIOEAST pracovnej skupiny pre lesníctvo (BFWG), aktívnej
komunikácie a vystúpeniami na konferenciách a pracovných stretnutiach. Skrátený prehľad
realizovaných aktivít:
• Koordinácia BFWG, vedenie 2. a 3. pracovného stretnutia BFWG a vystúpenie na
spoločnom workshope s BIOEAST Bioenergy (Praha, 05. 04. 2019, Šoproň, 09. 10. 2019)
• vystúpenie s prezentáciou „Možnosti Lesnícko-technologickej platformy v kontexte
programov EÚ na podporu drevospracujúcich subjektov“ na workshope usporiadanom
Drevárskou sekciou Zväzu spracovateľov dreva SR (24. 05. 2019, Zvolen)
• Vystúpenie s prezentáciou „BIOEAST Initiative - macroregional challenge for forest-based
sector“ na výročnej konferencii FTP v Brašove, 03. – 05. 06. 2019.
• aktívna účasť pri formovaní SK BIOEAST hub v koordinácii MPRV SR a vystúpenie na
workshope s prezentáciou „Naša cesta k biohospodárstvu“ (Agrokomplex Nitra, 23. 08.
2019)
• príprava podkladov k panelovej diskusii na výročnej konferencii EFI pre zástupcu MPRV
SR (11. 09. 2019).
• Participácia na spracovaní materiálu „European Partnership for Future Forests and
Forestry: strengthening transnational R&I cooperation in the forest-based sector and
beyond (EP Forests)“, spracovanie podkladov pre zástupcov krajín BIOEAST a zástupcov
SK v Shadow Committee na rokovanie zameraných na podporu EP Forests (21. 10. 2019).
• Spracovanie podkladov pre štúdiu SCAR CASA „Study on digitalisation and automation in
the forest-based sector“.
• Spracovanie príspevku do časopisu Les a letokruhy „Slovensko je lídrom pri zostavovaní
strategickej výskumnej a inovačnej agendy v oblasti lesníctva iniciatívy BIOEAST“
(publikované v čísle december 2019).
• Diskusné príspevky na zasadnutí pracovnej skupiny pre lesníctvo SCAR Standing
Committee on Agriculture Research (5. december 2019, Brusel).
• vypracovanie tematického zamerania podporných štúdií pre BIOEAST´sUP projekt:
„Energy utilization of wood biomass as integral part of bioeconomy development“ a
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„Agroforestry systems as integral part of bioeconomy development“ a ich predloženie
členom pracovnej skupiny BIOEAST (20. december 2019)

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

Zabezpečenie komunikačnej stratégie NLC
NLC
Ing. et Ing. Ján Lichý, Ph.D.
Mgr. Vladimír Machalík
2019
80,35 tis. €
85,67 tis. €

Cieľom úlohy bolo zabezpečiť činnosti, ktoré vyplývali zo schválenej komunikačnej
stratégie NLC. Tieto aktivity sú využiteľné pri vytvorení, sprevádzkovaní a systematickej
komunikácii vo vlastných komunikačných kanáloch a pri zabezpečovaní komunikácie s
médiami, novinármi, odbornou a laickou verejnosťou. Prínosom je kontinuálne budovanie
komplexného imidžu NLC ako nezávislej, efektívne riadenej transparentnej, odbornej a
progresívnej organizácie, zvýšenie povedomia o lesnom hospodárstve a NLC v očiach
verejnosti a pozitívna a proaktívna propagácia profesionálneho lesníckeho sektora. Referát
komunikácie a marketingu v rámci plnenia cieľa priebežne zabezpečoval nasledovné úlohy
vyplývajúce so schválenej komunikačnej stratégie NLC:
- tvorba tlačových správ a realizácia tlačových konferencií,
- poskytovanie vyjadrení médiám,
- realizácia Raňajok s novinármi,
- aktualizácia facebookového profilu,
- vytvorenie oficiálneho youtube kanála NLC,
- sfunkčnenie nového webového sídla NLC,
- zabezpečenie účasti na lesníckych podujatiach – Lesnícke dni, Otvorenie obnoveného
lesníckeho náučného chodníka Kysihýbel, Deň stromu, Agrokomplex,
- aktualizácia presskitu vsúvislosti s tvorbou nového webového sídla,
- príprava návrhu redizajnu vnútorných a vonkajších priestorov NLC,
- realizácia workshopu o komunikácii a workshopu o etikete a protokole pre vybraných
zamestnancov a vedúcich pracovníkov NLC,
- príprava balíka reklamných a propagačných predmetov,
- príprava podkladov a grafického návrhu pre spracovanie „Lexikónu 100 základných
lesníckych pojmov“,
- návrh a vydanie lesníckeho kalendára na rok 2020,
- aktívna participácia a súčinnosť pri presadzovaní učenia o lese na školách,
- koordinácia a zabezpečenie činnosti lesníckeho mediálneho tímu,
- aktualizácia a dopĺňanie Forestportálu,
- zabezpečenie činnosti NLC v rámci členstva „Forest Communicators Network“ a príprava
novej pracovnej skupiny IUFRO v oblasti mediálnej komunikácie v lesníctve,
- súčinnosť pri spracovaní komunikačnej stratégie MPRV SR,
- prednášková činnosť v rámci prípravy lesných pedagógov,
- príprava učebných textov v oblasti komunikácie a etiky v rámci základnej príručky pre
poradcov v LH,
- príprava a realizácia odborných návštev poslancov parlamentu, predstaviteľov
ukrajinského štátneho lesníckeho sektora,
- spolupráca na príprave a realizácii otvorenia 10. jubilejného ročníka projektu Detskej
lesníckej univerzity, príprava informačného dňa pre zamestnancov NLC k zmenám
vyplývajúci z novelizovanej legislatívy na úseku LH.
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Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:
•
•

•
•
•
•
•

•

V rámci riešenia úlohy sa:
na základe komunikácie s Organizáciou spojených národov pre výživu
a pôdohospodárstvo (FAO) pripravilo propagačné video ku kampani v slovenskej verzii,
ktoré bolo uverejnené na FB a web stránke lesnej pedagogiky.
vypracovalo metodické usmernenie a prezentácia o lesoch pre všetkých lesných
pedagógov, ktorí sa na základe výzvy aktívne zapojili do kampane. Hlavnou cieľovou
skupinou kampane boli stredoškoláci, pre ktorých bol metodicky pripravený workshop
„Lesy a vzdelávanie“. Tento „vzor“ bol k dispozícii pre lesných pedagógov.
realizoval workshop v Banskej Štiavnici 21. 03. 2019 a zúčastnilo sa ho 44 žiakov
zo 4 stredných škôl.
na podporu a propagáciu kampane vytlačili zápisníky s logom MDL 2019.
pripravila tlačová správa (TS), obsahujúca informácie o hlavnej téme tohtoročného
Medzinárodného dňa lesov – LESY A VZDELÁVANIE a tiež o výzve na zorganizovanie
aktivít lesníkov pre školákov. TS bola publikovaná v 5 médiách.
v rámci kampane uverejnil príspevok k MDL a bola vyhlásená súťaž na sociálnej sieti FCB
o vecné ceny – príspevok dosiahol sledovanie 4142 osôb.
zaslala záverečná správa o celoslovenskej Kampani k MDL 2019 na FAO, kde na stránke
boli uverejnené fotografie z jednotlivých akcií, zároveň prišlo z ich úrovne poďakovanie
o zapojení sa do medzinárodnej kampane. Informácia o zapojení sa Slovenska odznela
aj na pracovnom rokovaní FAO v Bruseli.
celkovo uskutočnilo 21 podujatí (workshopy, besedy, lesné vychádzky), na ktorých sa
zúčastnilo viac ako 550 detí, žiakov, študentov a rodín s deťmi. Z toho lesní pedagógovia
z NLC Zvolen zrealizovali 10 aktivít s počtom 253 účastníkov vo Zvolene a okolí.

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

•
•
•
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Kampaň k medzinárodnému dňu lesov (21. 03. 2019)
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Dana Chlpošová
Ing. Jana Petrášová
2019
10,00 tis. €
10,04 tis. €

Lesnícke dni 2019 (13. ročník) a príprava rámcov Lesníckych
dní 2020 (14. ročník)
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Dana Chlpošová
Ing. Jana Petrášová
2019
25,00 tis. €
25,00 tis. €

V rámci riešenia úlohy sa:
zabezpečilo slávnostné otvorenie 13. ročníka Lesníckych dní (26. 04. 2019 vo Zvolene).
pripravil celkový scenár a program slávnostného otvorenia podujatia, ktorého hlavné
motto znelo: „LES ŽIVÁ UČEBŇA“. Boli vykonané technické a organizačné práce
súvisiace s prípravou slávnostného otváracieho programu ako aj priebehu celého dňa
(10:00 – 21:00 hod.). 27. 04. 2019 (sobota) pokračoval program Lesníckych dní priamo
v lese – lokalita Pustý hrad.
zabezpečila príprava jednotnej grafickej identity podujatia, ideový plagát, pozvánky,
vrátane ich tlače a distribúcie. Zároveň bola zabezpečená koordinácia a spolupráca
s partnermi, ktorí organizujú podujatia v rámci Lesníckych dní v iných mestách Slovenska.
aktualizovala web stránka www.lesnickedni.sk.
pripravili tlačové správy, ktoré boli rozoslané do printových a elektronických médií.
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•
•

vypracovala fotodokumentácia zo slávnostného otvorenia LD vo Zvolene.
zabezpečila mediálna kampaň prostredníctvom súťaže pre poslucháčov Rádia Regina,
pripravenej v spolupráci s RTVS. Zástupca NLC sa aktívne zúčastnil „živého“ vysielania
v rádiu Regina a v televíznom štúdiu verejnoprávnej televízie (24. 04. 2019).

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

Príprava podkladov a grafická úprava atlasu škodlivých
činiteľov lesných drevín a atlasu nepôvodných a inváznych
druhov
NLC – LVÚ Zvolen
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Ing. Pavel Toma
2019
8,00 tis. €
8,00 tis. €

Cieľom úlohy bolo pripraviť a publikovať dva knižné atlasy. Knihy sú využiteľné najmä
pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a štátnu správa lesného
hospodárstva ale aj ďalšie subjekty ako sú vlastníci a obhospodarovatelia lesov, štátny aj
neštátny sektor, iné lesnícke subjekty v SR vrátane ústavov NLC (NLC – ÚHUL Zvolen, NLC
– ÚLZI Zvolen, NLC – ÚLPV Zvolen). Poskytujú informácie pre lesnícke subjekty (vlastníkov a
užívateľov lesa) a subjekty zariaďujúce lesy akým spôsobom identifikovať domáce a invázne
druhy škodcov. Tiež vlastníkov a užívateľov lesa informujú o hlavných (a potenciálnych)
inváznych organizmov v lesoch Slovenska a o návrhoch opatrení integrovanej ochrany voči
nim.
1. Galko, J., Zúbrik,. M. a kol., 2019: Invázne a nepôvodné druhy v lesoch Slovenska:
hmyz, huby, rastliny. Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen,
Zvolen, 143 str.
Kniha prináša charakteristiku vybraných druhov hmyzu, húb a rastlín, ktoré sú pre naše
ekosystémy nepôvodné až invázne. V textoch sú informácie o regióne, kde je daný druh
pôvodný, o prvom výskyte na našom území, o ohrozených drevinách, o spôsobe determinácie
druhu ale aj o ochrane a obrane lesných ekosystémov. V časoch klimatickej zmeny bude
takýchto druhov pravdepodobne pribúdať a ohrozenie pôvodných organizmov narastať.
2. Zúbrik, M., Kunca, A. a kol., 2019: Atlas poškodení lesných drevín: hmyz a huby.
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Zvolen, 242 str.
Atlas je určený na identifikáciu hlavných škodcov lesa zo skupiny hmyzu a húb.
Orientácia v atlase je jednoduchá, keďže škodlivé činitele sú zoradené podľa drevín. Do atlasu
boli zaradené aj porovnávacie tabule napr. húseníc, chrobákov, požerkov alebo húb.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:
•
•
•

Učenie o lese
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Dana Chlpošová
Ing. Jana Petrášová
2019 – 2020
10,00 tis. €
11,53 tis. €

V rámci riešenia úlohy sa:
na základe akreditácie kurzu Učenie o lese – environmentálna výchova Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR začala realizácia predmetného programu tvorbou
študijného materiálu pre cieľovú skupinu učiteľky materských škôl.
uskutočnil výber autorov študijných textov.
pripravila a vytlačila Učebnica k študijným materiálom (s dvomi recenznými posudkami)
a tiež Sada pracovných listov v počte 120 ks pre obidva materiály.
52

Národné lesnícke centrum

•
•
•
•

vytvoril lektorský tím a pripravené prezentácie ku vzdelávaniu pre každú tému.
vytvorili digitálne obsahy pre prácu s interaktívnou tabuľou ako jedna z tém vzdelávacieho
programu.
vybrala cieľová skupina – učiteľky materských škôl (región Stredné Slovensko v počte
20 osôb).
začal proces reakreditácie kurzu vzhľadom na zmenu školského zákona č. 183/2019
s účinnosťou od 01. 09. 2019.

INŠTITUCIONÁLNE FINANCOVANIE
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Skutočné náklady:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Inštitucionálne financovanie NLC
NLC
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.
Ing. Michal Hušťák
2019
1 350,41 tis. €
1 505,19 tis. €

V roku 2019 sa zabezpečili tieto činností:
NLC podalo viacero projektov, kde sa zabezpečovalo poradenstvo pri príprave rozpočtu
a stanovení kalkulácií týchto projektov
NLC zabezpečovalo vedenie účtovnej a daňovej agendy NLC v zmysle platných právnych
predpisov.
NLC zabezpečovalo komplexnú činnosť v oblasti personálneho, právneho, kontrolného
riadenia NLC
NLC ekonomické oddelenie zabezpečovalo komplexné ekonomické a finančné riadenie
v ekonomickom programe SAP. Zabezpečila sa implementácia zmien legislatívnych
predpisov v týchto oblastiach.
Uskutočnilo sa viacero školení a preškolení zamestnancov v oblasti BOZP a OPP,
permanentne sa sleduje vybavenie pracovníkov OPP, ktorí zabezpečujú terénne práce.
V oblasti hospodárskej správy budov sa zabezpečila kompletná agenda, vedie sa
evidencia majetku štátu, priebežne sa zabezpečovali požiadavky zriaďovateľa v tejto
oblasti.
Zabezpečila sa implementácia novely zákona o verejnom obstarávaní. Spracoval sa plán
VO na rok 2019. Priebežne sa zabezpečovali všetky požiadavky zamestnancov NLC na
realizáciu verejného obstarávania tovarov a služieb.
Oddelenie všeobecnej informatiky zabezpečovalo prevádzku centrálneho informačného
systému a informačných systémov na pracoviskách NLC, prevádzku a údržbu
harvérového, softvérového a informačnokomunikačného prostredia na pracoviskách NLC.
Oddelenie všeobecnej informatiky začalo so zavádzaním nového intranetového riešenia
v rámci centrálneho informačného systému NLC
Zaviedol sa nový software na registráciu dokumentov Fabasoft
Zabezpečila sa prevádzka budovy T.G. Masaryka 22 a Sokolská 2, priebežne sa
odstraňovali nedostatky a poruchy, ktoré sa vyskytli.
Organizačne sa zabezpečovala kompletná rekonštrukcia budovy Sokolská 2 v rámci
projektu „NLC – znižovanie energetickej náročností budovy“.
Zamestnancom NLC sa zabezpečila mzdová valorizácia a 13. plat.
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4 ČINNOSTI ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY
V tab. 4.1 sa uvádza prehľad aktivít NLC v roku 2019 vrátane ich plánovaných
a skutočných nákladov:
Tab. 4.1 Prehľad aktivít NLC v roku 2019
Aktivity NLC
Projekty APVV

55

Názov aktivity
Optimalizácia využitia drevnej
suroviny nižšej kvality na Slovensku
(LOQUAWOOD)
Počítačom podporovaná
optimalizácia manažmentu lesných
porastov v podmienkach meniacej
sa klímy (CAFMOCC)
Extrémne prejavy zmeny klímy a
ich dopady na rast a produkciu
lesných porastov (FORCLIMEX)
Vyhodnotenie kľúčových vlastností
lesných pôd Slovenska: aktuálny
stav, vývoj, priestorové väzby a
vzťahy k stavu lesa (ForSoil SK)
Výskum možnosti pestovania
borievky (Juniperus communis L.)
na produkciu plodov (JUNIPERUS)
Zhodnotenie rastu, štruktúry a
hodnotovej produkcie bukových
porastov pod dlhodobým vplyvom
rozdielnych manažmentových
opatrení (ZhRSaHPBk)
Energetický potenciál primárnej
produkcie nadzemnej dendromasy
lesných porastov
(DendroEnergPoten)
Možnosti využitia vybraných
introdukovaných drevín
z ekologického a produkčného
hľadiska na lesných
a poľnohospodárskych pôdach
Slovenska v meniacich sa
klimatických podmienkach
(LESINELES)
Produkčno–ekologické štúdie
stromovej a prízemnej vegetácie po
veľkoplošných disturbanciách
Interaktívne vplyvy stromovej
kompetície, škodcov, klímy a
manažmentu na pokalamitný vývoj
lesa (INTERA)

Náklady v tis. €
plánované
skutočné
56,22

56,22

63,77

63,57

46,87

46,87

24,42

24,42

17,37

17,37

54,28

53,44

29,63

29,35

61,06

61,06

43,59

43,59

32,69

32,35
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Projekty
štrukturálnych
fondov

Nové metódy v integrovanej
ochrane lesa zahŕňajúce využitie
entomopatogénnych húb
(ENTOFUNGI)
Výskum alternatívnych metód
ochrany ihličnatých sadeníc pred
hmyzími škodcami (ALTERNA)
Výskum využívania dreva ako
obnoviteľnej suroviny v prechode
na zelenú ekonomiku
Implementačné a evalvačné
analýzy nástrojov lesníckej politiky
(IMPEVALES)
Testovanie nových politík
a podnikateľských modelov na
zabezpečenie vybraných
ekosystémových služieb lesa
(TestPESLes)
Ekonomická optimalizácia modelov
cieľového stavu prírode blízkych
lesov (SilvaMod)
Výskum efektívnosti outsourcingu
lesníckych služieb (OUTSOURC)

17,13

17,13

72,43

72,42

26,21

26,21

40,43

39,97

33,19

33,11

27,13

27,05

56,99

56,18

Eutrofizácia prostredia a jej dopady
na druhovú diverzitu opadavých
lesov temperátnej zóny
(EUTROFYT
Lesná pedagogika a výchova k
trvalo udržateľnému rozvoju v
predprimárnej a primárnej edukácii
(LESPED)
Centrum excelentnosti lesníckodrevárskeho komplexu LignoSilva

26,62

28,43

15,18

15,18

44,21

44,21

Šľachtenie a inovácie množiteľských
systémov pre nové klony a nové
druhy drevín využiteľných do
lesníckych a agrolesníckych
systémov na Slovensku (INOLESAG)

20,00

19,70

Rozvoj biologicky a biotechnicky
orientovaných systémov ochrany
lesov pred domácimi a nepôvodnými
(inváznymi) organizmami (BIOLES)

4,00

3,54

24,79

24,79

59,85

59,85

61,57

61,57

PRV SR 2014 – 2020 Informačné dni – Zachovanie
biodiverzity lesov na príklade aktivít
LP
Zabezpečenie podpory odbornej
prípravy poradcov pre oblasť lesného
hospodárstva
Nové metódy v ochrane lesa
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Medzinárodné
programy a
projekty

Advanced Techniques for Biomass
Mapping in Abandoned Agriculturc
Land using Novel Combination of
Optical and Radar Remote Sensing
Sensorc (ATBIOMAP)

65,20

50,31

World heritage BEECH Forests:
emPOWERing and catalyzing an
ecosystem-based Sustainable
Development (BEECH POWER)

31,45

31,45

Advancing Sustainable Circular
Bioeconomy in Central and Eastern
European countries BIOEASTsUP

5,57

5,57

Koordinácia ochrany, monitoringu a
manažmentu západokarpatskej
populácie vlka dravého a rysa
ostrovida na česko–slovenskom
pomedzí (ŠelmySK–CZ)

101,85

61,47

Common heritage, joint future –
Trees without borders (TreeJoy)

120,00

56,69

Distributed, integrated and
harmonised forest information for
bioeconomy outlook (DIABOLO)

1,87

2,14

Conservation and sustainable
utilization of forest tree diversity in
climate change (SUSTREE)

35,45

17,74

Agroforestry Systems: The
Opportunity for European
Landscape and Agriculture
(AGFOSY)

12,00

11,65

2,50

0,04

128,01

64,91

Obnova a manažment dunajských
lužných biotopov (LIFE Dunajské
luhy)

44,00

69,58

Národný program monitorovania
škodlivých organizmov pre rastliny
a rastlinné produkty

62,30

63,75

2,37

2,37

0,50

0,50

COST – Ekonomika
Obnova biodiverzity a
ekosystémových služeb klimatickou
změnou ohrožených lesů regionu
Beskyd (Beskydy SK–CZ)

Euro Skills Trainer Register
(ESTER)
European Forest Machine
Operators Certification (EFMO)
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Vzdelávacie
programy a
projekty

Kontrakt s MPRV SR

Výskumné
úlohy

Úlohy
vývojového
zamerania

Zabezpečenie skúšok odbornej
spôsobilosti v lesnom hospodárstve
Zabezpečenie porady
zamestnancov orgánov štátnej
správy lesného hospodárstva a
poľovníctva
Podpora poradenského systému v
lesnom hospodárstve
Kampaň k medzinárodnému dňu
lesov (21. 03. 2019)
Učenie o lese

14,82

15,25

5,00

5,04

15,00

15,63

10,00

10,04

10,00

11,53

Lesná pedagogika a podpora práce
s verejnosťou
Lesnícke dni 2019 (13. ročník) a
príprava rámcov Lesníckych dní
2020 (14. ročník)
Výskum a vývoj na podporu
konkurencieschopnosti
slovenského lesníctva (SLOV-LES)
– účelová forma
Výskum, inovácie a podpora
konkurencieschopnosti lesnícko–
drevárskeho komplexu (výskumný
zámer) – inštitucionálna forma
Iniciatíva BIOEAST – koordinácia
makroregionálnej pracovnej skupiny
a harmonizácia činnosti
s kľúčovými európskymi
platformami v oblasti lesníctva
BIOHOS

50,00

50,38

25,00

25,00

153,05

153,05

153,05

153,05

8,33

8,33

10,00

10,00

10,00

10,05

15,00

16,32

10,00

10,40

100,00

100,17

36,36

36,36

25,00

34,80

8,00

8,00

Rozpracovanie priorít podpory
lesného hospodárstva SR v novom
programovom období (v rámci
tvorby Strategického plánu SPP)
Koncepcia hospodárskej úpravy
lesov
Systém Európskych lesníckych
účtov (EFA)
Monitoring lesov – ČMS Lesy
Inventarizácia emisií skleníkových
plynov v rámci sektora LULUCF.
časť lesníctvo
Vypracovanie metodík zisťovania a
výpočtu škôd v lesoch pre
uplatnenie náhrad
Zabezpečenie funkčnosti a
revitalizácia Lesníckeho arboréta
Kysihýbel
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Aktualizácia Národného programu
ochrany lesných genetických
zdrojov na r. 2015 – 2019
Novela STN 48 0009 - jaseň
(kubíkovacie tabuľky)
Organizačné, technické a
výskumné zabezpečenie prevádzky
banky semien lesných drevín
Zachovanie autochtónnych
nížinných druhov drevín
Spracovanie programu záchrany
jaseňov prostredníctvom
semenných sadov
Lesnícka ochranárska služba
Evidencia kalamity v zmysle
rozhodnutia MPRV SR a opatrenia
v SM a BO porastoc
Príprava podkladov a grafická
úprava Atlasu škodlivých činiteľov
lesných drevín a Atlasu
nepôvodných a inváznych druhov
Vypracovanie a publikácia Správy o
lesnom hospodárstve v Slovenskej
republike za rok 2018
Vypracovanie koncepcie rozvoja
drevospracujúceho priemyslu, časti
Konkurencieschopnosť lesníckodrevárskeho sektora a Inovačný
potenciál lesnícko-drevárskeho
sektora
Vyhodnotenie plnenia Akčného
plánu Národného lesníckeho
programu Slovenskej republiky na
obdobie rokov 2015 – 2020 k 31.
12. 2018
Vývoj lesných porastov na
pokalamitnom území TANAPu monitoring
Koncepcia prírode blízkeho
hospodárenia v lesoch SR
Modely adaptácie lesov Slovenska
na zmenu klímy
Príprava nového NLP
Monitoring reprodukčných párov
vlka dravého na Slovensku a
určenie veľkosti prírastku v roku
2019
Operatívne úlohy
Rozvoj hospodárskej úpravy lesov
(HÚL), tvorba metód a postupov jej
vykonávania
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15,00

15,00

6,00

6,00

18,00

18,00

7,00

7,00

12,00

12,00

120,00
7,00

120,02
7,04

8,00

8,00

25,00

25,00

20,00

20,00

5.00

5,00

15,00

15,00

10,00

10,00

18,00

18,00

20,00
2,50

20,00
2,55

25,87
110,00

26,30
114,57

Národné lesnícke centrum

Medzinárodná
spolupráca a
zahraničné
styky
Akreditačná,
skúšobná a
kontrolná
činnosť

Komplexné zisťovanie stavu lesa v
územnej pôsobnosti Okresných
úradov v sídle kraja odbor
opravných prostriedkov
Preberanie prác a kontrola kvality
PSL
Financovanie vyhotovenia PSL
Vývoj, rozvoj a správa
informačného systému lesného
hospodárstva (IS LH)
a poskytovanie informácií z IS LH
Tvorba a spravovanie tematického
štátneho mapového diela s
tematickým obsahom lesného
hospodárstva (TŠMD LH)
Plnenie úloh INSPIRE/NIPI
Správa informačného systému
rezortnej štatistiky
Digitálne ortofotomozaiky
Zabezpečenie komunikačnej
stratégie NLC
Medzinárodná spolupráca a úlohy
vyplývajúce z členstva v
medzinárodných organizáciách
Kontrola lesného reprodukčného
materiálu

Inštitucionálne financovanie
Aplikovaný výskum Lesnícky časopis – Forestry Journal
pre prax
BIOCLUSTER
Príprava databáz, projekcií a
aktualizácia systémov potrebných
pri inventarizácii
Hodnotenie účinku lesníckych
opatrení PRV SR na špecifický cieľ
4B a 4C
Hodnotenie účinku lesníckych
opatrení PRV SR na špecifický cieľ
5E
Ekologické rizika pestovania lesov
na Borskej nížine
Aktualizácia systémov pre
inventarizácie emisií GHG
Výskum zdravotného stavu drevín a
chemizmu prostredia v okolí
MONDI
Výskum vplyvu zimnej údržby ciest
na lesy v TANAP-e

300,000

335,07

233,62

241,00

4 017,76
417,51

3 681,87
419,38

674,81

674,90

37,38
24,01

37,59
26,30

130,00
80,35

134,41
85,67

40,00

40,00

110,00

111,08

1 350,41
8,00
2,00
0,50

1 505,19
9,88
1,67
0,50

70,34

65,28

22,80

26,67

15,00

15,00

24,00

20,00

25,00

25,00

9,98

9,98
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Chemické vlastnosti lesov VLM
Malacky
Laboratórne rozbory
Aktuálne problémy v zakladaní a
pestovaní lesa 2019
VDO Kysuce, DO Husárik

2,00

2,00

23,75
4,50

23,59
3,69

11,61

11,61

Využitie brezy v podmienkach lesov
PRO POPULO
Kontrolné merania sortimentov
surového dreva a ich
zhodnocovanie
Prepočtové koeficienty dreva

4,00

4,00

4,90

4,90

9,80

9,80

Poradenské služby

4,90

4,90

40,40

49,63

5,85

7,54

3,90

3,90

2,00
13,00

1,72
13,00

3,00
5,00

2,84
5,00

1,00
4,10
5,00
4,78

1,90
4,50
6,49
7,52

7,66

7,66

1,00

0,48

Monitorovanie lesných
ekosystémov v oblasti vplyvu VD
Gabčíkovo
Testovanie topoľa AF2
Testovanie agáta bieleho
Rozbor kvality osiva lesných drevín
Obnova zdrojov semena jaseňa
štíhleho
Seminár APOL
Výskum vplyvu imelovca
európskeho na hrúbkový prírastok
dubov
Predaj kníh
Projekt ochrany lesa
Výskumný poľovný revír Pri dube
Zameranie výskumných plôch
INTEGRATE+
SLOV-LES - Expertný systém
prebudovy lesa
Poradenstvo a návrh drevospracovateľskej linky

Prehľad o počte zamestnancov NLC činných v odborných a profesijných orgánoch
udáva tab. 4.2.
Tab. 4.2 Zamestnanci NLC činní v odborných a profesijných orgánoch
Členstvo v odborných a profesijných orgánoch
Rezortné a odvetvové komisie
Poradné orgány vlády, ministerstiev a orgánov ŠS
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
Vedecké spoločnosti pri SAV
Iné odborné a profesijné orgány

61

Počet zamestnancov
21
29
32
19
122
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5 ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Na základe kontraktu č. 406/2018/MPRVSR–710 (kontrakt) bol pre NLC schválený
rozpočet vo forme bežného transferu na rok 2019 v objeme 7 304 688 €, ktorý bol dodatkami
č. 1 až č. 4 ku kontraktu upravený na úroveň 8 518 804 €. NLC požiadalo o možnosť čerpania
nemzdových výdavkov kontraktu č. 406/2018/MPRVSR–710 do 31. 03. 2020 v celkovej výške
1 325 516,42 €. Čerpanie bežného transferu k 31. 03. 2020 bolo v objeme 8 182 917,35 €
(z toho 7 193 287,58 € do 31. 12. 2019 a 989 629,77 € do 31. 03. 2020).
Kvôli mimoriadnej situácií súvisiacej s aktuálnou pandémiou nákazy COVID – 19, ktorá
výrazne ovplyvnila procesy správneho konania a tak niektoré PSL nenadobudli právoplatnosť
a z tohto dôvodu nebolo možné vyplatiť vyhotovovateľom PSL finančné prostriedky
za posledné fakturačné obdobie do 31. 03. 2020, MPRV SR na základe žiadosti NLC
požiadalo MF SR o možnosť čerpať tieto finančné prostriedky aj v roku 2020. Jedná sa
o finančné prostriedky vo výške 335 886,65 €.
Okrem uvedených prostriedkov malo NLC možnosť dočerpať do 31. 03. 2019 finančné
prostriedky poskytnuté kontraktom č. 406/2017–710/MPRV SR na rok 2018 vo výške
865 133,77 € určené na vyhotovenie programov starostlivosti o les a ostatné odborné činností.
Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané vo výške 865 133,77 €.
Výdavky v roku 2019 boli realizované v rámci plnenia programov:
Tab. 5.1 Čerpanie kontraktu č. 406/2018/MPRVSR–710 (v €)
Ukazovateľ
Bežný transfer (641 001) celkom
v tom:
program 08V0202
Rozvoj hospodárskej úpravy lesa
program 08V0203
Vyhotovenie PSL
program 08V0301
Výskum na podporu trvalo udržateľného
lesného hospodárstva
program 08V0302
Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo
program 0900102
Vzdelávanie – NLC
program 0900106
Propagácia rezortu – NLC
program 0900302
Koordinácia vedeckovýskumnej činnosti
program 0900401
Informatizácia MP SR
program 0900501
Štatistické zisťovanie
program 0EK0K03
Špecializované systémy
program 0EK0K07
Geografické informačné systémy
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Pôvodný
rozpočet v €

Upravený
rozpočet v €

Skutočné
čerpanie zo ŠR
v€

7 304 688,00

8 518 804,00

8 182 917,35

2 300 000,00

2 300 000,00

2 300 000,00

3 574 348,00

4 017 756,00

3 681 869,35

306 090,00

306 090,00

306 090,00

1 026 974,00

1 389 289,00

1 389 289,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

180 023,00

180 023,00

0,00

10 000,00

10 000,00

44 858,00

44 858,00

44 858,00

32 418,00

32 418,00

32 418,00

0,00

54 000,00

54 000,00

0,00

164 370,00

164 370,00
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NLC malo schválený aj kapitálový transfer. Kapitálový transfer je možné použiť v
zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy aj v nasledujúcich dvoch
rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované. V roku 2017 boli NLC
schválené kapitálové výdavky v objeme 906 960 € na úpravu parkoviska budovy na ulici
Sokolská 2, vybudovanie laboratória inváznych druhov vo väzbe na rekonštrukciu podkrovia
budovy LOS vrátane pripojenia objektu na internet a úlohy DPZ a IKT. Kvôli problémom
s dodávateľom prác pri investičnej akcií „Vybudovanie laboratória inváznych druhov vo väzbe
na rekonštrukciu podkrovia budovy LOS“ NLC požiadalo o zmenu využitia finančných
prostriedkov vo výške 383 858,46 eur na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou projektu
„NLC – Zníženie energetickej náročnosti budovy“, ktoré nie sú v projekte zahrnuté a vznikli
počas realizácie projektu ako nepredvídateľné náklady. Počas rekonštrukcie budovy Sokolská
2 v rámci projektu „NLC – Zníženie energetickej náročnosti budovy“, vznikli pre NLC
nepredvídateľné náklady, ktoré pri tvorbe projektu nebolo možné predpokladať a preto neboli
do projektu zahrnuté. Ide najmä o nové stavebné práce a navýšenie rozsahu niektorých
plánovaných prác a materiálu, ktoré bezprostredne súvisia a sú nevyhnutné pre úspešné
dokončenie projektu. Zmena účelu využitia finančných prostriedkov bola schválená uznesením
vlády č.494/2019 z 9. októbra 2019.
Čerpanie kapitálových transferov schválených v roku 2017 bolo v roku 2019 vo výške
779 109,75 € a boli vyčerpané na 100%. Schválený kapitálový transfer v roku 2018 vo výške
100 000 € na nákup terénnych aut bol v roku 2019 taktiež vyčerpaný. V roku 2019 nebol pre
NLC schválený žiadny kapitálový transfer.
Tab. 5.2 Použitie kapitálových transferov poskytnutých MPRV SR
Prijatý kapitálový transfer
Rok

Celkom (€)

2017

906 960

2018

100 000

Účel

z toho

Úprava parkoviska Sokolská 2
Vybudovanie laboratória
inváznych druhov vo väzbe
na rekonštrukciu podkrovia
zmena
budovy LOS a pripojenie
účelu
objektu na internet

Čerpanie (€)
€

2017

2018

2019

35 000,00 35 000,00
395 000,00

3 513,94

939,60

6 688,00
383 858,46

Úlohy DPZ a IKT

476 960,00

0,00 88 396,71 388 563,29

Nákup terénnych aut

100 000,00

0,00 100 000,00

Celkové výnosy NLC za rok 2019 dosiahli výšku 12 793 971,23 €, čo v porovnaní
s rokom 2018 znamená nárast o 5,14 %. Objem jednotlivých výnosov je nasledovný:
tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 2 072 521,49 €,
výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu z kapitoly MPRV SR vo výške
8 058 421,35 €,
výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu vo výške 118 095,57 €,
výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy a od Európskych
spoločenstiev (vyplývajúce z plnenia zmlúv s PPA, VA a z medzinárodných projektov) vo
výške 1 515 514,84 €,
výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy a od Európskych
spoločenstiev (vyplývajúce z plnenia zmlúv s PPA, VA a z medzinárodných projektov) vo
výške 198 836,52 €,
výnosy z bežných a kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
vo výške 32 396,26 €,
ostatné výnosy tvorili tržby z predaja majetku, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti,
očakávané príjmy a kurzové zisky vo výške 798 185,20 €. Očakávané príjmy sú príjmy,
ktoré budú preplatené v nasledujúcom roku (2020), ale práce a dodávateľské faktúry boli
vykonané, resp. uhradené v predchádzajúcom roku (2019), napr. výskumné projekty,
faktúry za vyhotovenie PSL na základe vystavenej Žiadosti o platbu.
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Tab. 5.3 Rozbor výnosov NLC za rok 2019
Položka
Výnosy celkom – hlavná činnosť
výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych
rozpočtových a príspevkových organizáciách (68)
tržby za vlastné výkony a tovar (60)
ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (64)
v tom:
zúčtovanie rezerv a opravných položiek (65)
finančné výnosy (66)
zmena stavu vnútropodnikových zásob (61)

€
12 793 971,23
9 923 264,54
2 072 521,49
745 216,85
50 000,00
3 045,87
–77,52

Získané finančné zdroje z tržieb a výnosov boli použité na úhradu nákladov, ktoré NLC
vynaložilo pri plnení úloh vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny a uzatvorených zmlúv v objeme
12 750 494,95 €, čo v porovnaní s rokom 2018 je viac o 4,93 %. Najväčšiu položku nákladov
tvorili služby (hlavne náklady na vyhotovenie PSL) vo výške 6 098 960,90 €, čo predstavuje
podiel 47,83 % z celkových nákladov. Osobné náklady (mzdové, zákonné a ostatné sociálne
poistenie a zákonné a ostatné sociálne náklady) boli vo výške 5 395 380,75 €, čo predstavuje
42,32 % z celkových nákladov. Medziročne vzrástli najmä osobné náklady o 13,07% oproti
minulému roku v dôsledku valorizácie platov o 10% a vyplateniu 13. platov. Medziročne
vzrástli ešte spotrebované nákupy +11,61% (náklady na materiál a energie), dane a poplatky
+77,90% a odpisy +2,68%. Ostatné nákladové položky medziročne mierne klesli.
Tab. 5.4 Rozbor nákladov NLC za rok 2019 a hospodársky výsledok
Položka
Náklady celkom
Spotrebované nákupy (50)
z toho:
spotrebovaný materiál (501)
Služby (51)
opravy a udržiavanie (511)
cestovné (512)
v tom:
náklady na reprezentáciu (513)
ostatné služby (518)
v tom:
Osobné náklady (52)
mzdové náklady (521)
v tom:
sociálne poistenie (524,525)
sociálne náklady (527,528)
Dane a poplatky (53)
Ostatné náklady na prevádz. činnosť (54)
Odpisy, rezervy, opravné položky (55)
Finančné náklady (56)
Hospodársky výsledok pred zdanením
Daň z príjmu
Hospodársky výsledok po zdanení
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€
12 750 494,95
561 587,36
395 445,51
6 098 960,90
39 831,61
141 613,07
2 532,86
5 914 983,36
5 395 380,75
3 828 617,08
1 370 748,05
196 015,62
35 621,90
54 822,11
584 285,74
19 836,19
43 476,28
0,00
43 476,28
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Výsledok hospodárenia predstavuje za rok 2019 zisk po zdanení vo výške 43 476,28 €.
V roku 2019 NLC splnilo kritérium podielu tržieb a nákladov v zmysle § 21 ods. 2 zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, pričom podiel tržieb a výrobných
nákladov predstavoval 16,40 %.
Investičnú výstavbu NLC zabezpečovalo z vlastných zdrojov, zo zdrojov riešených
projektov a príspevku zo ŠR od zriaďovateľa. Celkové kapitálové výdavky NLC v roku 2019
boli vo výške 1 152 581,28 €, z toho kapitálové výdavky z transferu z MPRV SR 879 109,75 €
a z vlastných zdrojov 273 471,53 €.
Tab. 5.5 Kapitálové výdavky NLC v roku 2019

Ukazovateľ
Pozemky
Stavebné investície
Strojové investície
Ostatné investície
Nehmotné investície
Kapitálové výdavky spolu

Výdavky v €
0,45
409 141,78
309 564,45
252 986,60
180 888,80
1 152 581,28
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6 PERSONÁLNE OTÁZKY
Údaje o personálnom zabezpečení činnosti NLC sú uvedené v tabuľkách 6.1 – 6.8.
Počty a štruktúry zamestnancov v jednotlivých kategóriách sú uvádzané priemerne za rok
2019. Organizačná štruktúra v danom roku je uvedená v prílohe.
Tab. 6.1 Personálne obsadenie, štruktúra zamestnancov a priemerné platy

Kategória zamestnancov

Priemerný
evidenčný
stav

Zamestnanci spolu
z toho:
A. Výskumníci
B. Technici a ekvivalentný
personál
C. Pomocný personál
Zamestnanci výskumu
a vývoja spolu (A+B+C)
D. THZ – vysokoškolsky
vzdelaní
E. THZ – stredoškolsky
vzdelaní
F. Robotníci

243,7

Počet
Priemerné platy za
zamestnancov A, B,
rok 2018
C v FTE
(v €)
(človekoroky)
233,4
1 191,0

56,3
16,6

51,0
16,2

1 471,0
954,0

14,2

13,5

1 049,0

87,1
100,0

80,7
97,8

1 288,0
1 269,0

41,1

40,6

965,0

15,5

14,3

705,0

Tab. 6.2 Počty a štruktúra výskumníkov (kategória A)
Kategória výskumníkov
Výskumníci spolu
Z výskumníkov:
a) vedeckí zamestnanci spolu
VKS I – DrSc.
VKS I – CSc., PhD., Dr.
v tom:
VKS IIa
VKS IIb
b) vedecko–technickí zamestnanci spolu
c) ostatní výskumníci s VŠ kvalifikáciou
Vysokoškolskí profesori
Vysokoškolskí docenti
Členovia SAPV
Doktorandi

Priemerný
evidenčný stav
56,3

Počet zamestnancov
VV v FTE
(človekorokoch)
51,0

49,1

43,8

0
1,0
18,4
29,7
0
7,2
1
5
32
1

0
0,4
16,6
26,8
0
7,2
0
0
0
0
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Tab. 6.3 Počty a štruktúra technického a ekvivalentného personálu (kategória B)
Priemerný
evidenčný stav
16,6
4,0
11,6
0
1,0

Kategória technického a ekvivalentného personálu
Technici a ekvivalentný personál spolu
technici vo výskume s VŠ kvalifikáciou
technici vo výskume ostatní
z toho:
ekvivalentný personál s VŠ kvalifikáciou
ekvivalentný personál ostatný
Tab. 6.4 Počty a štruktúra pomocného personálu (kategória C)
Kategória a rozloženie pomocného personálu

Evidenčný stav

Pomocný personál spolu
a) manažéri a administratívny personál spolu
úsek riaditeľa (vedenia)
vedeckovýskumný úsek
v tom:
hospodársko–technický úsek
účelové zariadenia
b) robotnícke profesie spolu
úsek riaditeľa (vedenia)
vedeckovýskumný úsek
v tom:
hospodársko–technický úsek
účelové zariadenia
Z pomocného personálu zamestnanci s VŠ kvalifikáciou

14,2
11,2
1,7
4,5
3,5
1,5
3,0
0
3,0
0
0
10,0

Tab. 6.5 Prehľad o vedeckej výchove a zvyšovaní kvalifikácie zamestnancov
v roku 2019
Názov
Zamestnanci vo vedeckej výchove (doktorandi)
Zamestnanci, ktorí získali:
vedeckú hodnosť PhD., resp. CSc.
vedeckú hodnosť DrSc.
vedecko–pedagogickú hodnosť doc.
vedecko–pedagogickú hodnosť prof.
Zamestnanci, ktorí boli preradení:
z VKS IIb do VKS IIa
z VKS IIa do VKS I
do VTKS III
z VTKS III do VTKS II
z VTKS II do VTKS I
Zamestnanci, ktorí získali vedeckú, resp. vedecko–
pedagogickú hodnosť (aj h. c.) v zahraničí
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Počet
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Tab. 6.6 Štruktúra využitia zamestnancov NLC – LVÚ Zvolen (VVZ) v roku 2019
Charakter činnosti
Odborné činnosti spolu
Výskum
z toho:

základný
aplikovaný

Experimentálny vývoj
Poradenstvo
Výchova a vzdelávanie
Riadenie a správa
Obslužné činnosti
Podnikateľské činnosti
Činnosti vyžiadané orgánmi ústrednej štátnej správy
Činnosti vo vedeckých a profesijných organizáciách
Činnosti z delegovaných poverení v medzinárodných
organizáciách
Ostatné činnosti
Dovolenky, sviatky, celodenné náhrady mzdy
Práce neschopnosť
Spolu

Kapacita
FTE
63,9
39,8
0,0
39,8
0,4
1,1
0,6
0,3
0,5
0,0
18,4
0,0

%
79,2
49,3
0,0
49,3
0,5
1,4
0,7
0,4
0,6
0,0
22,8
0,0

0,3

0,4

2,5
14,7
2,1
80,7

3,1
18,2
2,6
100
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Tab. 6.7 Veková štruktúra zamestnancov NLC k 31. 12. 2019
NLC –
NLC –
NLC –
NLC –
Spolu
LVÚ Zvolen ÚLPV Zvolen ÚLZI Zvolen ÚHÚL Zvolen
Vek
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
spolu
spolu z toho ženy spolu z toho ženy spolu
spolu
spolu
spolu
spolu
ženy
ženy
ženy
ženy
ženy
ženy
do 25 1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
4
1
25 –
3
1
4
1
0
0
9
2
2
2
10
5
3
1
31
12
34
35 –
5
2
6
5
2
1
23
7
10
7
8
3
7
1
61
26
44
45 –
6
5
15
10
8
8
28
8
6
2
12
8
13
1
88
42
54
55 –
3
1
18
5
2
2
28
16
2
2
13
9
12
1
68
36
64
65 a
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1
0
4
0
viac
Spolu 18
9
33
21
12
11
92
34
20
13
44
25
37
4
256
117
Úsek GR

Úsek nám. GR SL Úsek nám. GR E
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Tab. 6.8 Prehľad o pohybe zamestnancov NLC

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

Nové pracovné
pomery
z toho
Spolu výberovým Spolu
konaním
8
–
8

Skončenie pracovných pomerov

Dohoda
1

Dôvod ukončenia pracovného pomeru
Výpoveď daná
Skúšobná doba
zamestnancom
2
–

Doba určitá
5

6

–

8

1

2

–

5

0

–

0

0

–

–

–

0

–

0

0

–

–

–

0

–

0

0

–

–

–

2

–

1

1

–

–

–

4

–

5

4

–

1

–

2

–

1

0

–

–

1

2

–

0

0

–

–

–

8

–

9

2

2

0

5

8

–

6

4

0

1

1

16

–

15

6

2

1

6
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7 CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
7.1 Program/podprogram/prvok: 08V0202 Rozvoj hospodárskej úpravy lesa
Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška upraveného rozpočtu (v €): 2 300 000,00
Zámer:
Funkčne integrované lesné hospodárstvo zabezpečujúce ekologickú stabilitu
krajiny a posilňujúce hospodársky a sociálny rozvoj regiónov a vidieka. Lesy
obhospodarované na princípe trvalej udržateľnosti, zabezpečujúce produkčné
a mimoprodukčné funkcie.
Cieľ:
1. Vykonať na lesných pozemkoch (LP)tvorbu, spracovanie a archiváciu štátneho mapového
diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva (TŠMD LH).
2. V rámci správy informačnej banky informačného systému lesného hospodárstva (IB IS LH)
zabezpečiť kontrolu, spracovanie a archiváciu súborov údajov (číselných a grafických )
z programov starostlivosti o lesy (PSL).
3. Zabezpečiť komplexnú správu a prevádzku informačného systému lesného hospodárstva
a prístup pre špecializovanú štátnu správu a odbornú verejnosť na celej výmere lesov SR.
4. Vykonať aktualizáciu údajov hospodársko–úpravníckej typizácie a vrstiev lesníckej
typológie a pedológie pre účely rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov
a spracovať podklady pre vyhotovovateľov programov starostlivosti o lesy.
Merateľný ukazovateľ: tis. ha
Typ

Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

tis. ha

Báza rok
Báza
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Rok
Hodnota

Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2019
198,5
198,5
2016,7
179,0
204,7
204,7
2020,9
184,9

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
Cieľ 1.
Zo 116 výberov vlicovacích bodov sa zameralo 501 bodov pre fotogrametrické projekty a 286
bodov pre LIDAR. Vyhotovili sa fotogrametrické projekty na 24 783 ks farebných–RGB
a infračervených–CIR leteckých meračských snímkach (LMS). Súvislé TŠMD LH sa
spracovalo na výmere 204,7 tis. ha LP. Vykonala sa archivácia mapového diela, LMS
a ortofotomáp.
Cieľ 2.
Prebrané súbory dát programov starostlivosti o lesy (PSL) a LDM obnovovaných PSL na
výmere 204,7 tis. ha lesných pozemkov boli spracované a zapísané do informačnej banky IS
LH. Po spracovaní údajov boli súbory dát uložené do archívu IB IS LH.
Cieľ 3.
Zabezpečila sa komplexná správa a prevádzka informačného systému lesného hospodárstva
(IS LH) na celej výmere lesov SR. Spracoval sa elaborát Súhrnné informácie o stave lesov SR
so stavom k 31. 12. 2018. Spracovali sa údaje Lesnej hospodárskej evidencie za rok 2018. Do
IS LH sa zapracovali zmeny vyplývajúce z novely zákona o lesoch. Zabezpečil sa prístup do
Lesníckeho GIS–u pre všetkých, vrátane nových zamestnancov špecializovanej štátnej
správy. Na základe žiadostí bol prideľovaný prístup odborným lesným hospodárom.
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Cieľ 4.
Zaktualizovali sa údaje hospodársko–úpravníckej typizácie a vrstiev lesníckej typológie a
pedológie na celej výmere, ktorá pôjde v roku 2020 do obnovy PSL (184,9 tis. ha), pre účely
rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov. Spracovali sa podklady pre
vyhotovovateľov programov starostlivosti o lesy, vrátane modelov hospodárenia a častí správ
o doterajšom hospodárení pre LC spracúvané v roku 2019. Doplnili sa chýbajúce modely
u ukončovaných PSL s obnovou v roku 2018 a aktualizovali sa aj bezošvé vrstvy lesníckej
typológie a pedológie. Začalo sa s testovaním rozpracovaných modulov programového
riešenia, v ktorom sa budú editovať, aktualizovať, prekrývať GIS vrstvy KZSL uložené v
centrálnom úložisku cez klientske rozhranie a pokračovali práce na návrhu aplikačného
modulu, nového programového riešenia PSL, zameraného na plánovanie cieľového a
obnovného zastúpenia drevín so zohľadnením potenciálnej prítomnosti biotopov EU a N
významu v poraste.

7.2 Program/podprogram/prvok: 08V0203 Vyhotovenie programov starostlivosti
o lesy
Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška upraveného rozpočtu (v €): 4 017 756,00
Zámer:
Zabezpečenie vyhotovenia PSL pre územie SR v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z.
Cieľ:
Rozpracovať programy starostlivosti o lesy
Dopracovať programy starostlivosti o lesy, ktoré boli rozpracované
v predchádzajúcom roku
Merateľný ukazovateľ: tis. ha
Typ

Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

tis. ha

Báza rok

Rok
Hodnota

2019

Báza
1.
2.

Plánovaná
hodnota

191,0
198,5

1.
2.

Skutočná
hodnota

196,0
204,7

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
Plánované výmery boli prekročené z dôvodu upresnenia výmer pri schvaľovaní PSL
orgánmi štátnej správy LH a spresnením výmer pri vydaní rozhodnutí o lesných celkoch. Úloha
bola splnená a zabezpečilo sa plnenie §38 ods.2 písm.d, §40 ods.4, §41 ods.2 zákona
č.326/2005 Z.z.
Finančné prostriedky alokované na dopracovanie programov starostlivosti o lesy boli
naplánované na výmeru z rozhodnutí o určení lesných celkov príslušnými orgánmi štátnej
správy. Skutočná výmera dokončených lesných celkov bola upravená podľa právoplatných
rozhodnutí o schválení PSL. Pre PSL s platnosťou 2018 – 2027 bol do konca roka 2018
ukončený proces schvaľovania na 20 LC a hotový PSL bol odovzdaný príslušným orgánom
štátnej správy Na 1 LC proces schvaľovania posunul do roku 2020 z dôvodu odvolania
riešeného súdnou cestou Celková výmera LC, na ktorých sa vyhotovovali PSL s platnosťou
k 01. 01. 2018 je 192 617,6811 ha, čo je 100,59% z plánovanej výmery. Pre PSL s platnosťou
2019 – 2028 bol do konca roka 2019 ukončený proces schvaľovania na 36 LC a hotový PSL
bol odovzdaný príslušným orgánom štátnej správy na 27 LC. Odovzdanie PSL na 9 LC
prebehne v mesiaci január 2020. Na 8 LC prebieha schvaľovacie konanie a na 1 LC ešte
neboli ukončené požadované opravy. Celková výmera LC, na ktorých sa vyhotovovali PSL
s platnosťou k 01. 01. 2019 je 204 795,0447 ha, čo je 103,17% z plánovanej výmery. Nárast
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je spôsobený zmenami v katastri nehnuteľností. Zabezpečila sa úhrada nákladov na
vyhotovenie PSL u LC pri ktorých bola ukončená 5. etapa vyhotovenia PSL.
Zabezpečilo sa odovzdanie Správy o doterajšom hospodárení na 26 LC príslušným
orgánom štátnej správy (rozpracované LC); 1. etapa podľa zmluvy o dielo na vyhotovenie PSL
platných od roku 2020. Zabezpečilo sa odovzdanie návrhu PSL v roku 2019 príslušným
orgánom štátnej správy (s platnosťou od 01. 01. 2020) na 26 LC v termíne do 15. 12. 2019 a
úhrada nákladov na vyhotovenie PSL pre vyhotovovateľov PSL bola vykonaná na 23 LC. Na
zvyšných 3 LC budú faktúry uhradené začiatkom roku 2020.

7.3 Program/podprogram/prvok:
udržateľného LH

08V0301

Výskum

na

podporu

trvalo

Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška upraveného rozpočtu (v €): 306 090,00
Zámer:
Funkčne integrované lesné hospodárstvo zabezpečujúce ekologickú stabilitu
krajiny a posilňujúce hospodársky a sociálny rozvoj regiónov a vidieka.
Aplikovateľný výskum a vývoj podporujúci udržateľné lesné hospodárstvo a výkon
štátnej správy v intenciách zákona o lesoch.
Cieľ:
1. Vypracovať a publikovať odborné alebo vedecké články zamerané na efektívne
využívanie environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na
Slovensku.
2. Vypracovať a podať do výziev grantových agentúr návrhy projektov z oblasti, ktorá je
predmetom schváleného výskumného zámeru NLC.
Merateľný ukazovateľ: počet vytvorených publikácií
Typ
Hodnota
ukazovateľa

Výstup
počet publikovaných
realizačných
výstupov/odborných
prác

Merná
jednotka

ks

Báza
rok
Báza
1.
2.
1.
2.

Rok
Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2019
25
3
77
35

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
Vypracovanie a publikovanie odborných alebo vedeckých článkov zameraných na
efektívne využívanie environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na
Slovensku, ako aj vypracovanie a podanie návrhov projektov do výziev grantových agentúr z
oblasti, ktorá je predmetom schváleného výskumného zámeru NLC pokladáme za správne
zvolené ciele, ktoré odrážajú každoročnú činnosť vedeckých tímov v Národnom lesníckom
centre – Lesníckom výskumnom ústave Zvolen.
Jednoznačné merateľné ukazovatele (počet článkov a počet podaných projektov)
umožňujú efektívne a účinné posúdenie dosiahnutia cieľov v oblasti výskumu na podporu
udržateľného lesného hospodárstva. Stanovené ciele pre rok 2020 boli splnené. Plánovaný
počet publikovaných článkov bol prekročený. K 31. 12. 2019 je zaevidovaná publikačná
činnosť v nasledovnej štruktúre: AAB Vedecké monografie domáce (2), ABC Kapitoly
v zahraničných monografiách (1), ADC Vedecké práce zahraničné v karentových časopisoch
(1), ADN Vedecké práce v domácich časopisoch WOS, SCOPUS (10), AFC príspevky
v zborníkoch zo zahraničných konferencií (10), BAB Odborné knižné práce domáce (1), BDF
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Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (23), BEF odborné práce v zborníkoch
z domácich konferencií (20), GII Rôzne (9). Spolu 77 publikovaných prác.
Plánovaná hodnota počtu podaných projektov (3) bola prekročená (35 projektov).
Návrhy projektov boli predložené do Agentúry na podporu výskumu a vývoja (22 projektov),
do Výskumnej agentúry (4 projekty), medzinárodné projekty HORIZON 2020, LIFE,
EUROSTARS (9 projektov).

7.4 Program/podprogram/prvok: 08V0302 Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo
Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška upraveného rozpočtu (v €): 1 389 289,00
Zámer:
Zámerom programu je podporiť funkčne integrované lesné hospodárstvo,
zabezpečujúce ekologickú stabilitu krajiny a posilňujúce hospodársky a sociálny
rozvoj regiónov a vidieka.
Cieľ:
1. Vykonať kontroly producentov, dodávateľov a odberateľov lesného reprodukčného
materiálu na dodržiavanie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti
lesného reprodukčného materiálu so zameraním na obnovu lesných porastov najviac
poškodených škodlivými činiteľmi.
2. Zabezpečiť poradenskú a expertíznu činnosť pri ochrane lesa pre subjekty
obhospodarujúce lesy..
3. Odobrať a vyhodnotiť vzorky monitorovacích plôch na sledovanie zdravotného stavu
lesov.
Merateľný ukazovateľ:
1. Počet subjektov
2. Počet subjektov
3. Počet posúdených plôch
Typ

Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

Počet

Báza rok
Báza
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Rok
Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2019
80
20
116
162
90
116

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
Cieľ 1.
Plánovaný počet kontrol producentov, dodávateľov a odberateľov LRM bol splnený:
• Boli zistené nedostatky v horizontálnom a vertikálnom prenose lesného reprodukčného
materiálu lesného reprodukčného materiálu – 2 subjekty..
• Časový harmonogram bol splnený, úlohy vyplývajúce z legislatívnych predpisov boli
splnené.
• Ciele boli splnené a plán bol prekročený o 102,5 %.
• Nedostatky budú riešené prostredníctvom podnetov na príslušné okresné úrady, odbory
pozemkové a lesné.
Cieľ 2.
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Plánovaný počet expertíznych aktivít bol splnený. V rámci monitoringu škodlivých
činiteľov, skúšania biologickej účinnosti bolo špecialistami a inšpektormi LOS riešených spolu
90 udalostí (prekročenie o 70 akcií). Prehľad expertíznych aktivít zabezpečovaných LOS v r.
2019:
• K 5. stupňu ochrany – NPR a PR: 25
• Škodlivé činitele – poradenstvo v lese a lesných škôlkach: 19
• Monitorovanie kalamitných a inváznych škodlivých činiteľov na Slovensku: 14
• Stanoviská: k pesticídom, skúšaniu prípravkov na ochranu lesa: 3; Iné: 29
Cieľ 3.
Plánovaný ukazovateľ bol splnený. V roku 2019 sa vykonalo zisťovanie stavu lesa
spolu na 116 plochách, a to na 111 trvalých monitorovacích plochách I. úrovne a 5
monitorovacích plochách II. úrovne (tzv. intenzívneho monitoringu) vrátane meraní, odberu,
analýz a hodnotení vzoriek rôznych zložiek lesných ekosystémov z plôch intenzívneho
monitoringu.
Činnosť prebiehala v súlade s cieľmi a metódami dlhodobého európskeho programu
monitorovania lesov.

7.5 Program/podprogram/prvok: 0900501 Štatistické zisťovanie
Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška upraveného rozpočtu (v €): 33 890,00
Zámer:
Dostupné štatistické údaje pre riadenie a posudzovanie sociálno–ekonomického
vývoja, formulovanie a hodnotenie politík na národnej a EÚ úrovni.
Cieľ: V rámci rezortnej štatistiky za lesné hospodárstvo, poľovníctvo a spracovanie dreva
zabezpečiť zber, spracovanie a výstupné zostavy výsledkov rezortných štatistických zisťovaní
za účelom vypracovania podkladov do Správy o lesnom hospodárstve v SR, Štatistickej
ročenky Štatistického úradu SR a Súhrnného lesníckeho účtu.
Merateľný ukazovateľ: Zabezpečený zber, spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov
štatistických zisťovaní
Typ

Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

Výstup

Báza rok

Rok
Hodnota

Báza

2019

1.

Plánovaná
hodnota

áno

1.

Skutočná
hodnota

áno

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
V rámci cieľa sa zabezpečila tlač, distribúcia, zber, spracovanie a vyhodnocovanie
štvrťročných a ročných rezortných štatistických výkazov za lesné hospodárstvo a spracovanie
dreva.
Z výkazov boli spracované podklady pre Zelenú správu, Štatistickú ročenku a Súhrnný
lesnícky ekonomický účet.
Zabezpečila sa tlač a distribúcia štatistického výkazu Poľov (MPRV SR) 12–01 Ročný
výkaz o jarnom kmeňovom stave zveri a o revíri, stave a love zveri. Vykonal sa zber, záznam
a spracovanie údajov štatistického výkazu. Zostavila sa Poľovnícka štatistická ročenka SR,
ktorá je aj publikovaná na ForestPortáli.
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7.6 Program/podprogram/prvok: 08V0304 Ochrana prírody NLC
Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška upraveného rozpočtu (v €):
0,–
Financované v rámci programového prvku 08V0202 „Rozvoj hospodárskej úpravy lesa“
Zámer:
Na lesných pozemkoch s prislúchajúcim pozemkami mimo lesa, kde bude v roku
2020 vykonaná obnova PSL a TŠMD LH zabezpečiť digitálne LMS a LIDAR–ové
dáta.
Cieľ: Vykonať letecké snímkovanie digitálnou kamerou a letecké laserové skenovanie
LIDAROM území, na ktorých bude vykonaná obnova PSL.
Merateľný ukazovateľ: Plocha lesných pozemkov
Typ

Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

Výstup

Báza rok

Rok
Hodnota

Báza

2019

1.

Plánovaná
hodnota

179,0

1.

Skutočná
hodnota

184,9

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
Vykonalo sa letecké snímkovanie digitálnou kamerou a letecké laserové skenovanie
LIDAROM území, na ktorých bude vykonaná obnova PSL.
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8 HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU 2019
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Rok 2019 bol rokom, v ktorom ústav plne realizoval svoje aktivity v širšom koncepčnom
rámci biohospodárstvo – resiliencia – governancia – multifunkčnosť lesných ekosystémov.
Tento rámec definuje novú výskumnú paradigmu a predstavuje aktuálne imperatívy, ktoré sú
zohľadňované pri príprave výskumných projektov. V tomto rámci sme koncentrovali výskumné
kapacity na riešenie viacerých partikulárnych úloh základného a aplikovaného výskumu a
riešenie akútnych potrieb lesníckej praxe.
Najvýznamnejším úspechom bolo schválenie a podpísanie zmluvy s Výskumnou
agentúrou a implementácia projektu Centra excelentnosti Lignosilva v rámci výzvy na podporu
medzinárodných teamingových výskumných centier. CE LignoSilva v úzkej spolupráci s MPRV
SR prepája výskumné kapacity Národného lesníckeho centra vo Zvolene (koordinátor
projektu), Výskumného ústavu papiera a celulózy v Bratislave (partner projektu) s relevantnými
podnikateľskými subjektami sektora produkcie a spracovania dreva a európskymi iniciatívami
(BIOEAST), platformami (Lesnícka technologická platforma, InnovaWood) i medzinárodnými
výskumnými organizáciami, napr. Európskym lesníckym inštitútom. Rozvoj excelentného
výskumu je zabezpečený integráciou už existujúcich laboratórií a dobudovaním špičkovej a
európsky unikátnej infraštruktúry – takou je napr. papierenská linka pre výskum špeciálnych
papierov a biodegradovateľných obalov, 3D CT skener pre zvyšovanie výťažnosti a
optimalizáciu piliarskeho spracovania dreva, či genetické laboratórium pre identifikáciu
predispozície odolnosti drevín k patogénom či laboratória pre podporu rozhodovania.
V nadväznosti na definovaný koncepčný rámec a zameranie činnosti CE LignoSilva
ústav v rámci OP VaI podal 4 výskumné zámery do výzvy na podporu Dlhodobého
strategického výskumu v pozícii partnerov:
1. Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavanie geopriestorových údajov za účelom
monitoringu lesa pre zefektívnenie manažmentu lesa a zvýšenie ochrany lesov
(koordinátor NLC – ÚLZI);
2. Technológie s vysokou pridanou hodnotou na báze dreva (koordinátor VÚPC a.s.);
3. Softvérové riešenie na podporu výskumu a vývoja v oblasti využitia alternatívnych zdrojov
energie (koordinátor QBSW s.r.o)
4. Agrolesnícke systémy pre kombinovanú produkciu a efektívnejšie využívanie
poľnohospodárskej krajiny (koordinátor L-Promotion s.r.o.). Projekt bol vyradený pre
nesplnenie podmienok výzvy.
V rámci výzvy OPVaI-VA/DP/2018/01. 01. 3-08 na podporu výskumno-vývojových
kapacít (VVK) ústav podal 3 projekty:
1. Šľachtenie a inovácie množiteľských systémov pre nové klony a nové druhy drevín
využiteľných do lesníckych a agrolesníckych systémov na Slovensku (kód projektu
NFP313010T677)
2. Využitie modelov dynamiky lesa pre podporu rozhodovania v lesníctve (kód projektu
NFP313010T597)
3. Rozvoj biologicky a biotechnicky orientovaných systémov ochrany lesov pred domácimi a
nepôvodnými (inváznymi) organizmami (kód projektu NFP313010X531)
Do výzvy OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-11 na podporu strategických priemyselných
výskumno-vývojových centier (SPVVC) v doméne zdravé potraviny a životné prostredie ústav
v spolupráci s koordinátorom spoločnosťou Gasparík s.r.o pripravil 1 projekt: Technológie na
optimalizáciu výťaže drevo-spracovateľskej linky (kód projektu NFP313010Y100).
Ústav sa naďalej orientoval aj na výzvy v národnom a európskom výskumnom
priestore, a to formou riešenia 16 projektov APVV a formou prípravy a podania 22 projektov
do Verejnej výzvy APVV 2019 .Výsledky hodnotenia očakávame v druhom štvrťroku 2020. Do
programu EÚ Horizont 2020 podal ako partner 3 projekty zamerané na udržateľnú mobilizáciu
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dodávok dreva, využitie dreva ako konštrukčného materiálu a sieťovanie subjektov v
pôsobiacich v lesnícko-drevárskom sektore.
Kontinuálne sme sa venovali posilneniu pozícií ústavu v európskom priestore a
presadzovaniu štrukturálnej zmeny sektora k vyššej pridanej hodnote, a to:
- aktivitami v rámci BIOEAST - makroregionálnej iniciatívy 11 krajín strednej a východnej
Európy, kde ústav koordinuje činnosť pracovnej skupiny lesníctvo: pracovné stretnutia v
Prahe a Šoproni.
- aktivitami v rámci Lesníckej technologickej platformy (FTP ) v Bruseli a Riadiaceho výboru
pre pôdohospodársky výskum (SCAR) v rámci pracovnej skupiny Lesníctvo (Strategic
Working Group on Forests and Forestry Research and Innovation);
- rokovaniami s podpornými štruktúrami programu Horizontu 2020 – SLORD v Bruseli, s
MŠVVŠ SR, Výskumnou agentúrou a s Centrom vedecko-technických informácií;
- pracovnými aktivitami národnej podpornej skupiny FTP pri príprave európskej výskumnoinovačnej agendy LDS a spoluprácou s producentmi a spracovateľmi dreva zameranú na
prípravu projektov do OP VaI;
- aktivitami v rámci Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied a jeho odboru lesníctva,
najmä pri riešení problematiky klimatickej zmeny (54. valné zhromaženie členov SAPV) a
rozpracovaní pozície a úloh lesnícko-drevárskeho komplexu pri rozvoji biohospodárstva
zmeny (55. valné zhromaženie členov SAPV).
Významnou aktivitou, určujúcou budúce smerovanie ústavu, bola príprava nového
výskumného zámeru Národného lesníckeho centra pre roky 2020 – 2024 „Lesníctvo ako
súčasť ekonomicky efektívneho a environmentálne udržateľného bio-hospodárstva“. Zámer
bol schválený na 25. porade vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 28.
novembra 2019.
Poznatkovým a údajovým východiskom pre úspešnú implementáciu nového
koncepčného rámca biohospodárstvo – resiliencia – governancia – multifunkčnosť je viacero
správ, ktoré ústav vypracoval pre medzinárodnú expertnú komunitu napr. Národnú správu o
stave plnenia kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov trvalo udržateľného
obhospodarovania lesov, Národnú správu pre globálne hodnotenie lesných zdrojov pre FAO,
Národnú správu o produkcii drevných a nedrevných produktov v lesnom hospodárstve a ďalšie
správy pre Eurostat či OSN.
Otázky reziliencie sú rozvíjané najmä v aktivitách Lesníckej ochranárskej služby, v
dlhodobom medzinárodnom programe OSN ICP Forests (monitoring lesov) a účasťou v
mnohých projektoch, napr. v LIFE+ projekte Obnova a manažment dunajských lužných
biotopov kde výskumná stanica ústavu v Gabčíkove buduje klonový archív autochtónneho
genofondu topoľov a vŕb. Pokračovali sme v budovaní laboratória chovu inváznych druhov na
výskumnej stanici v Banskej Štiavnici. V tomto prípade bolo koncom roku nevyhnutné
vypovedať zmluvu víťaznému uchádzačovi, vzhľadom na neplnenie podmienok zmluvy a
opätovne začať s prípravou nového VO.
Imperatív governancie a multifunkčnosti sme zásadným spôsobom rozvinuli pri
príprave národného projektu do operačného programu Efektívna verejná správa, kde NLC –
LVÚ spolupracovalo s MPRV SR pri vypracovaní zámeru národného projektu Optimalizácia
procesov a tvorby politík MPRV a 4 partnerov. Projekt však zatiaľ nebol implementovaný.
Príkladom cezhraničnej slovensko-českej spolupráce v rámci programu Interreg je projekt
Obnova biodiverzity a ekosystémových služieb klimatickou zmenou ohrozených lesov regiónu
Beskýd, v ktorom ústav využíva dlhodobo budovaný Výskumno-demonštračný objekt Kysuce.
Iným príkladom multifunkčnosti, prepojenia hospodárskych aktivít s ochranou
prírodného, kultúrneho a historického dedičstva je implementácia projektu TreeJoy v rámci
Interreg Slovensko-maďarskej spolupráce. Na základe VO začali práce s komplexnou
rekonštrukciou lesníckeho arboréta Kysihýbel pri Banskej Štiavnici. Koncom roku bolo však
nevyhnutná vypovedať zmluvu víťaznému uchádzačovi, vzhľadom na neplnenie podmienok
zmluvy a opätovne pripraviť proces VO.
Načrtnutý koncepčný rámec reflektovala aj edičná rada Central European Forestry
Journal formou vydávania tematicky orientovaných čísiel. Z odborného ale aj ekonomického
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aspektu bolo dôležité, že pokračovala spoluprácu s Českou zemědelskou univerzitou Praha
pri vydávaní a spoločnom financovaní časopisu. Výsledkom spolupráce a vhodne zvolenej
edičnej stratégie je kvalitatívny posun časopisu dokumentovaný zvyšujúcim sa rankingom v
rámci databázy SCOPUS a od 01. 01. 2018 zaradenie časopisu do citačnej databázy
Emerging Sources Citation Index v rámci Web of Science.
Ekonomika ústavu vychádza z materiálu MPRV SR Nový model vedy a výskumu v
rezorte MPRV SR. Ústav pokračoval pri získavaní zdrojov v stratégii finančnej diverzifikácii
príjmov. Financovanie zo zdrojov MPRV SR tvorilo 39 % rozpočtu ústavu. 25 % zdrojov si
ústav zabezpečil formou projektového financovania z APVV, 23 % zdrojov ústav získal z
projektov financovaných zahraničnými agentúrami v rámci Horizont 2020, ERDF fondov
cezhraničnej spolupráce a LIFE+. Príjmy za odbornú činnosť spravidla realizovanú formou
zmlúv o dielo a objednávok s domácimi obchodnými partnermi tvorili 13 % rozpočtu ústavu.
V oblasti ekonomického riadenia sme pokračovali v overenom systéme projektového
manažmentu, ktorý umožňuje efektívne sledovať a zabezpečiť finančnú disciplínu podľa
jednotlivých úloh, maximalizáciu využitia disponibilných zdrojov a eliminácii vzniku
neoprávnených nákladov. Ústavu sa opätovne podarilo dosiahnuť plusový hospodársky
výsledok.
Dosiahnuté výsledky v roku 2019 potvrdili, že NLC – LVÚ Zvolen si dokáže
zabezpečovať zdroje na činnosť a modernizáciu výskumnej infraštruktúry z mimorezortných
zdrojov. Z charakteru financovania vyplývajú niektoré riziká a ohrozenia, ktoré sú
pretrvávajúce a možno ich zhrnúť nasledovne:
- podiel zdrojov od zriaďovateľa formou kontraktu dlhodobo na úrovni do 40 % sa javí ako
rizikový pre stabilitu hospodárenia. Napriek schopnosti získať zdroje z projektov a zmlúv,
má ústav stále väčšie problémy s tvorbou režijných zdrojov, ktoré sú potrebné na chod
infraštruktúry výskumu a vývoja,
- forma príspevkovej organizácie sa javí ako limitujúca pri realizácii strategických zámerov
Vlády SR v oblasti užšieho prepojenia výskumu a praxe a komercionalizácii výsledkov
výskumu,
- stabilitu hospodárenia ovplyvňujú aj zdĺhavé a meškajúce vyhodnotenia projektov
podaných do výziev Výskumnej agentúry v rámci OP VaI.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Ústav pri svojej činnosti vychádzal hlavne z projektového a komerčného financovania.
Jednotlivé vzdelávacie projekty boli zamerané hlavne na vzdelávacie a poradenské aktivity,
kde ústav zrealizoval celkovo 39 vzdelávacích aktivít, ktorých sa zúčastnilo 1187 účastníkov.
Vzdelávacie aktivity boli v roku 2019 uskutočnené v 17 mestách SR.
Zástupcovia ústavu sa zúčastnili na 3. pracovnom stretnutí záujemcov o vstúpenie
do Medzinárodnej siete lesníckych vzdelávacích a poradenských centier (FOREXT),
organizovaným Európskym lesníckym inštitútom, na ktorom sa rokovalo o štatúte takejto siete,
mechanizme jej fungovania a finančného zabezpečenia. Ďalej sa zástupcovia ústavu
zúčastnili pracovnej cesty na XXV IUFRO Word Congress: Forest Research and Cooperation
for Sustainable Development v Curitiba, Brazília, ktorej cieľom bola prezentácia odborných
vzdelávaní v lesníctve na Slovenku, vzdelávania v oblasti PBHL a získanie aktuálnych
informácií a trendov v oblasti vzdelávania, poradenstva a využívania ekosystémových služieb.
V oblasti poradenstva bola na webových stránkach NLC zriadená poradenská sekcia, pričom
využívať poradenskú sekciu môžu akýkoľvek návštevníci webovej stránky NLC.
V roku 2019 sa začalo s implementáciou nasledovných vzdelávacích projektov
financovaných z PRV 2014 – 2020:
1. Nové metódy v ochrane lesa, kde boli vytvorené študijné materiály ako Atlas škodlivých
činiteľov podľa kategorizácie lesnej hospodárskej evidencie, didaktické pomôcky pre rýchlu
identifikáciu biotického škodlivého činiteľa, Metodická príručka pre evidenciu škôd zverou
v lesnej hospodárskej evidencii a výpočet náhrad za poškodzovanie lesných porastov
a Kniha testov z ochrany lesa.
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2. Zabezpečenie podpory odbornej prípravy poradcov pre oblasť lesného hospodárstva.
V rámci projektu boli vytvorené študijné materiály, uskutočnené 3 vzdelávacie aktivity. Bolo
vyškolených a certifikovaných 32 poradcov, ktorí sú oprávnení poskytovať poradenské
služby pre lesné hospodárstvo financované z PRV 2014 – 2020.
3. Informačné dni – Zachovanie biodiverzity lesov na príklade aktivít LP, kde boli vytvorené
nové učebné materiály pre lesných pedagógov, pedagogických zamestnancov a žiakov
predškolského vzdelávania.
Ústav v konzorciu vedenom Európskym lesníckym inštitútom znova podal projekt Pre–
ACT: Prevent, Prepare and Respond – putting knowledge to ACTion in forest disturbance risk
management v rámci H2020 – výzva RUR–15–2019 Thematic Networks compiling knowledge
ready for practice. Hlavným cieľom projektu je výmena skúseností v oblasti hlavných
disturbačných činiteľov v lesoch Európy. V roku 2019 sa opätovne nadviazala medzinárodná
spolupráca v rámci podpory ERASMUS+ v dvoch medzinárodných projektoch Euro Skills
Trainer Register (ESTER) a European Forest Machine Operators Certification (EFMO)
zameraných na celoživotné vzdelávanie a bezpečnosť práce pri práci s motorovou pílou a inou
lesnou technikou.
Komerčné činnosti v rámci ďalšieho vzdelávania a poradenstva boli zamerané
na pracovníkov lesníckej prevádzky. Vzdelávacie aktivity sa tematicky sústredili hlavne
na sortimentáciu drevnej suroviny, rastlinolekársku starostlivosť a poľovníctvo.
Za najväčší prínos v oblasti rozvoja lesnej pedagogiky a environmentálneho
vzdelávania možno považovať projekt LESPED podporený Agentúrou na podporu výskumu
a vývoja, s realizáciou ktorého sa začalo v polovici roka 2019. Prínos spočíva v inovácii
pedagogicko–didaktických postupov prostredníctvom aktivít pripravených lesným pedagógom,
ktoré prispejú k rozvoju úrovne poznania o životnom prostredí u žiakov ako aj k posilneniu
výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju.
Ďalším medzníkom sa stala spolupráca so Slovenskou agentúrou životného prostredia
cez účasť ústavu v pracovnej skupine pre podporu environmentálnej výchovy na Slovensku.
V oblasti práce s verejnosťou ústav zabezpečil koordináciu 13. ročníka Lesníckych dní
s mottom: Lesy a vzdelávanie. Ústav pokračoval v koordinácii a propagácii činností lesnej
pedagogiky na Slovensku prostredníctvom web stránky lesnapedagogika.sk s novým
dizajnom a profilom na sociálnej sieti facebook.com/lesnapedagogika.
Ústav aktívne zastupoval Slovenskú republiku v medzinárodnej pracovnej skupine
FCN Subgroup Forest Pedagogics, kde pokračoval v spravovaní stránky
www.forestpedagogics.eu, ktorá je spoločná pre európsku sieť lesných pedagógov. Pravidelne
ju aktualizuje a inovuje a rovnako aktívne prispieva svojimi článkami v oblasti práce
s verejnosťou.
Ústav zabezpečoval konzultačnú a poradenskú činnosť v rámci lesnej pedagogiky. Boli
vytvorené a elektronicky distribuované všetkým lesným pedagógom Listy lesnej pedagogiky
(spolu 4 vydania), ktorých cieľom je priebežne informovať o „novinkách“, pripravovaných
podujatiach, nových materiáloch a pomôckach.
Významným medzníkom v progrese environmentálnej výchovy na príklade lesa,
šírenia myšlienok udržateľného hospodárenia a napokon v práci s verejnosťou sa stala
akreditácia nového vzdelávacieho programu Učenie o lese – environmentálna výchova pre
predprimárne vzdelávanie na príklade lesa a realizácia vzdelávania s cieľovou skupinou
pedagogických zamestnancov. Počas roku sa uskutočnili 2 akreditované vzdelávacie
programy lesnej pedagogiky.
Tradičné projekty v koordinácii ústavu a v spolupráci s partnermi z lesníckych inštitúcií
ako sú Les ukrytý v knihe a Detská lesnícka univerzita si v roku 2019 úspešne zapísali svoje
deviate ročníky.
V súlade s uzavretými zmluvami o dielo v oblasti komerčných aktivít
pre obhospodarovateľov a vlastníkov lesa, ktoré sa týkajú podpory lesníctva z Programu
rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 a Interreg V–A Poľsko–Slovensko, ústav
zabezpečil implementáciu schválených projektov pozostávajúcu z vypracovania
monitorovacích správ a žiadostí o platbu. Zároveň v rámci predmetných aktivít bola
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realizovaná bezplatná poradenská a konzultačná činnosť pre neštátnych obhospodarovateľov
lesa.
V roku 2019 ústav taktiež významnou mierou participoval na implementácii
investičného projektu „NLC – Zníženie energetickej náročnej budovy“ schváleného v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia s predpokladaným termínom jeho
ukončenia v druhej polovici roka 2020.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
Ústav sa naďalej darí úspešne monitorovať a optimalizovať informačné toky, spracúva
a vyhodnocuje informácie v procesoch zisťovania stavu lesov, hospodársko–úpravníckeho
plánovania a hospodárenia v lesoch SR. Vychádza z informačných potrieb odvetvia lesného
hospodárstva a priorít štátnej lesníckej politiky. Na základe celoslovenskej pôsobnosti ponúka
široké spektrum produktov a služieb tematicky zameraných na oblasť lesného hospodárstva
s dôrazom na poskytovanie komplexných informácií o stave a vývoji lesných zdrojov v SR.
Lesnícka informatika je významnou prierezovou aktivitou NLC s realizačným výstupom do IS
LH. Neustále zvyšovanie funkčnosti a flexibilnosti IS LH postupne vytvára podmienky pre
plnenie hlavného strategického cieľa – analýzu a vyhodnotenie číselných, textových
a priestorových informácií o stave, vývoji a hospodárení v lesoch SR a ich sprístupnenie
v reálnom čase prostredníctvom web aplikácií na podporu TUOL. Tento cieľ však môže byť
trvalo naplnený len za podmienky dostatočného a systematického finančného krytia, ktoré je
nevyhnutné na zabezpečenie súladu IS LH a jeho aplikácií s aktuálnym stavom informačno–
komunikačných technológií, operačných systémov a dodržania pravidiel informačnej
bezpečnosti a slobodného prístupu k informáciám. Efekt narastajúcej potreby zásadných
investícii do opakovanej obnovy zastarávajúceho IKT by mal byť stabilizovaný snahou
v maximálnej možnej miere využívať rozbiehajúce sa služby využívania infraštruktúry
vládneho cloudu (VC).
Reflektujúc vyššie uvedené potreby NLC–ULZI Zvolen nad rámec svojich
prevádzkových úloh, ktoré zo zákona musí zabezpečiť pripravil a predložil žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v roku 2019 na tri projekty z operačného programu
Integrovaná Infraštruktúra. Projekty vychádzajú zo schválených štúdií, uskutočniteľnosti, ktoré
boli podmienkou pre podanie projektov a ku ktorým vydalo ÚPVII súhlasné stanovisko. Ide
o komplexný projekt pre manažment údajov – Centralizácia manažmentu údajov v NLC.
Hlavným cieľom projektov je zlepšiť kvalitu údajov, ich vzájomné prepojenie,
aktualizáciu a aktuálnosť pre potreby iných inštitúcií a verejnosti, a to prostredníctvom
konsolidácie údajov a nastavením procesov a systémov tak, aby bola dlhodobo dosiahnutá
kvalita údajov.
Hlavným cieľom projektu Migrácia systémov Národného lesníckeho centra do vládneho
cloudu, ktorý bol pripravovaný v spolupráci o oddelením všeobecnej informatiky je migrácia 6
informačných systémov, ktoré tvoria IS NLC, a 4 podporných systémov, potrebných pre chod
NLC, do VC. Predkladaným projektom NLC zároveň dosiahne cieľ týkajúci sa obnovy
zariadení.
Pre obidva projekty bola uzatvorená zmluva o NFP, pripravili sa súťažné podklady pre
verejné obstarávanie s predpokladaným začiatkom aktivít v roku 2020.
Tretím projektom je Manažment údajov lesných pozemkov NLC. Základným zámerom
je zaviesť systematický manažment priestorových údajov v rámci Národného lesníckeho
centra a podporiť tak princípy otvorenosti, zdieľania dát a ochrany osobných údajov.
Realizáciou projektu sa vytvoria predpoklady pre transformáciu fungovania inštitúcie na
základe dát, zmenu jej biznis procesov a úpravu jej informačného prostredia a integráciu
s Centrálnou informačnou platformou. Zámerom je taktiež zabezpečenie súladu so zákonom
č. 362/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre
priestorové informácie (zákon o NIPI). Projekt zabezpečí dve kľúčové časti:
• zabezpečí vyššiu automatizáciu služieb geopriestorových údajov,
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•

vytvorí zákonom definovanú evidenciu (register) lesných pozemkov – jednotiek
priestorového rozdelenia lesa.
Projekt umožní zároveň zdieľanie mapových podkladov, ktoré vznikajú vlastným
leteckým snímkovaním a geopriestorových údajov o lesných pozemkoch.
Významnou mierou ústav zintenzívnil práce na ukončení KRIS a patrí medzi
organizácie, ktoré majú schválený stav „as is“ a stav „to be“, čím sa potvrdzuje správnosť
nastaveného koncepčného rozvoja ústavu v strednodobom a dlhodobom výhľade.
Významným prvkom v zabezpečovaní plnenia úloh NLC – ÚLZI Zvolen je lesnícke
mapovanie, tvorba, aktualizácia a vydávanie TŠMD LH. Dlhodobým cieľom vo väzbe na HÚL
a vyhotovovanie PSL je optimalizácia, urýchlenie a zefektívnenie tvorby LDM na podklade
základného mapového diela SR. Podmienkou pre efektívne vyhotovenie LDM je nutnosť
zachovania cyklicky sa opakujúceho snímkovania lesných pozemkov. Rozšírenie využiteľnosti
prvotne pre tvorbu LDM získaných leteckých snímok v kombinácii s údajmi LLS za účelom
získavania kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií o stave lesa vytvára priestor pre
zefektívnenie zberu existujúcich údajov pre PSL a získanie nových objektívnych indikátorov
o lesných ekosystémoch. Naplnenie uvedenej podmienky NLC – ÚLZI Zvolen už dlhodobo
realizuje prevádzkou leteckej multispektrálnej digitálnej kamery a leteckého laserového
skenera a zavádzaním novovytvorených výstupov do praxe HÚL aj po ukončení aktivít
projektu Monitoring a výskum lesných ekosystémov, ktorý bol financovaný zo zdrojov
Švajčiarskeho finančného mechanizmu.
V rámci výzvy operačného programu (OP) Veda a inovácie – podpora dlhodobého
strategického výskumu (DSV) NLC–ULZI Zvolen sfinalizovalo projekt začiatkom roka 2019
Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavanie geopriestorových údajov za účelom
monitoringu lesa pre zefektívnenie manažmentu lesa a zvýšenie ochrany lesov a predložilo
žiadosť o NFP.
Hlavným zámerom je koordinovaný systém získavania, spracovávania a využívania
hromadných dát získaných z leteckých meračských snímok, historických aj aktuálnych
ortofotosnímok a digitálneho laserového skenovania územia, vrátane zavedenia nových
prístupov v oblasti pozemného alebo DPZ a v oblasti hyperspektrálneho snímkovania.
Výstupy systému budú vychádzať z aktuálnych a predikčných požiadaviek kladených na
tvorbu moderných digitálnych mapových produktov a kreovania nástrojov pre zabezpečenie
spracovania priestorových údajov podľa zadefinovaných funkčných, kvalitatívnych
a kvantitatívnych požiadaviek PSL, ale aj potenciálnych odberateľov výstupov, odberateľmi
verejnej, štátnej správy. Funkčný systém sa bude na základe kombinácie nadobudnutej
infraštruktúry vyznačovať prvkami optimalizácie procesov získavania dát, zjednocovania
dátových procesov a zvyšovania informačnej hodnoty zozbieraných dát.
Významným výsledkom a výstupom ústavu je dokončenie ortoftomozaiky na celom
území SR. Vytvorenie ortofotomozaiky je súčasťou spojenia aktivít rezortov MPRV SR
a ÚGKK SR s cieľom efektívneho výkonu verejnej správy, ktoré začali v roku 2017.
Realizáciou boli poverené podriadené organizácie – Národné lesnícke centrum vo Zvolene
(NLC) a Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ), ktoré efektívne využili svoje
technické vybavenie a uplatnili odborné skúsenosti svojich zamestnancov pre splnenie tejto
náročnej úlohy, pričom veľká pozornosť bola venovaná aj projektovému manažmentu.
Harmonogram tvorby bol rozdelený na tri roky (2017 – 2019) a práve v roku 2019 bol cyklus
ukončený na východnej časti územia SR.
Prvýkrát v histórii Slovenska boli štátnymi organizáciami spracované ortofotomozaiky
plne v súlade s pravidlami Európskej komisie čím sa vytvorili podklady na včasnú cyklickú
aktualizáciu LPIS–u, čo významným spôsobom prispeje k eliminácii vyplácania podpôr na
nespôsobilú pôdu a následne sa zabráni aj prípadnému kráteniu zdrojov z európskych fondov
pre SR. Ďalším nemenej dôležitým faktom je, že prvýkrát v histórii je ortofotomozaika na
významnej časti územia vytvorená zo spracovaných údajov leteckého laserového skenovania
(LIDAR) pre vyhotovenie PSL. Pri tvorbe bola použitá nová generácia digitálneho modelu
reliéfu, čo malo významný vplyv na dosiahnutie presnosti ortofotomozaiky. Výsledná polohová
presnosť spracovanej ortofotomozaiky celého územia SR je 0,30 m a rozlíšenie najmenšieho
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obrazového prvku je 0,25 m. Farebná ortofotomozaika je k dispozícii na prezeranie
prostredníctvom webovej aplikácie Mapový klient ZBGIS®, ďalej ako tzv. webová služba a je
k dispozícii bezodplatne všetkým používateľom, vrátane komerčných subjektov aj na
stiahnutie vo forme georeferencovaných rastrových obrázkov. Toto je v súlade s princípom
Open data v duchu filozofie – stiahni si, použi a vytváraj ďalšie aplikácie s pridanou hodnotou
a ak to už bolo raz zaplatené, môže údaje a výsledky používať každý, kto o ne prejaví záujem.
Na základe počtu subjektov, ktoré si ortofotomozaiku prevzalo len zo západnej tretiny územia
SR, môžeme očakávať odhadovaný finančný prínos pre spoločnosť na úrovni 50 mil. EUR.
V prípade využitia pre špeciálne interpretačné účely, kde je potrebné použiť aj informácie
obsiahnuté v infračervenej časti spektra, je ortofotomozaika dostupná aj v tejto verzii.
Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
NLC – ÚHÚL Zvolen popri plnení úloh vymedzených v kontrakte so zriaďovateľom
a plnených v zmysle zákona o lesoch, úloh vyplývajúcich z poslania organizácie v oblasti HÚL,
poskytoval rôzne expertné služby a riešil aktuálne problémy HÚL a hospodárenia v lesoch pre
obhospodarovateľov lesov a štátnu správu.
NLC – ÚHÚL Zvolen odborne podporoval činnosť subjektov pôsobiacich v lesnom
hospodárstve SR v oblasti HÚL a TUOL. Dosiahnuté výsledky a návrhy sprístupňoval lesníckej
verejnosti, najmä prostredníctvom internetovej stránky NLC a Forestportálu.
Činnosť ústavu je úzko prepojená s orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva,
s vyhotovovateľmi PSL, s odbornými lesnými hospodármi a obhospodarovateľmi lesov.
NLC – ÚHÚL Zvolen chce naďalej pokračovať v snahe o kvalitné poskytovanie
odborných služieb pre štát, odbornú, ale aj laickú verejnosť v spolupráci s ďalšími
organizačnými zložkami NLC, inými odbornými organizáciami, inštitúciami a verejnosťou.
NLC – ÚHÚL Zvolen plní naďalej prioritné úlohy vyplývajúce zo zákona:
§ 38 ods. 2 písm. a) zákona o lesoch – rozvoj HÚL, metód a postupov jej vykonávania,
§ 38 ods. 2 písm. b) a písm. c) a § 46 zákona o lesoch – KZSL pre potreby rámcového
plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov,
§ 38 ods. 2 písm. d) zákona o lesoch – plnenie úloh verejného obstarávateľa PSL.
NLC – ÚHÚL Zvolen chce zefektívniť vykonávanie znaleckej činnosti ktorá je
v súčasnosti rozdrobená v dvoch organizačných jednotkách.
NLC – ÚHÚL Zvolen sa chce okrem hlavnej činnosti venovať aj naďalej riešeniu
medzinárodných a domácich projektov v rozsahu špecializácie svojich zamestnancov.
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9 HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
V rámci kontraktu so zriaďovateľom MPRV SR ústav zabezpečoval riešenie 26 úloh a
čiastkových úloh. V rámci týchto úloh zabezpečoval napr. vypracovanie rôznych koncepčných
a programových dokumentov pre štátnu správu LH, činnosť Lesníckej ochranárskej služby,
Kontroly lesného reprodukčného materiálu. Ústav spracoval podklady k Zelenej správe o
lesnom hospodárstve, vypracoval správy Systém integrovaných environmentálnych a
ekonomických účtov pre lesy (IEEAF) a Inventarizácia emisií skleníkových plynov v rámci
sektoru LULUCF, časť lesníctvo.
Ústav pripravil viacero podkladov pre MPRV SR a MŽP SR napr. Národný lesnícky
program, pripomienky k materiálu Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky
Slovenskej republiky do roku 2030.
NLC – LVÚ Zvolen tradične zabezpečoval spoluprácu s lesnou prevádzkou najmä
prostredníctvom činnosti Lesníckej ochranárskej služby a Strediska kontroly lesného
reprodukčného materiálu. Pre cieľovú skupinu pracovníkov lesníckej prevádzky, majiteľov a
užívateľov lesa ústav zorganizoval viacero podujatí. K najvýznamnejším sa radia konferencie
Aktuálne problémy v ochrane lesa 2019 (29. ročník), Aktuálne problémy v zakladaní a
pestovaní lesa 2019 (7. ročník) a Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva
SR (19. ročník). K ďalším podujatiam patrili aktívna účasť na vedeckej rozprave 54. a 55.
Valného zhromaždenia SAPV na tému dopadov klimatických zmien na lesy a rozvoja
biohospodárstva na Slovensku.
Pracovníci ústavu prezentovali výsledky výskumnej činnosti v 274 publikáciách (r. 2018
– vyhodnotenie za 2019 bude k dispozícii k 30. 06. 2020). Najviac zastúpenou kategóriou
publikačnej činnosti boli „odborné práce v domácich zborníkoch“ v počte 61 prác a „odborné
práce v ostatných domácich časopisoch“ v počte 44 prác. Pri oboch kategóriách ide o práce
určené najmä pre lesnícku prevádzku, ktoré dokumentujú prepojenie nášho výskumu na
lesnícku prax. Oproti predchádzajúcim rokom významne narástol počet prác v zahraničných
karentovaných časopisoch v počte 23. Tento nárast je v súlade s odporúčaniami uvedenými v
materiáli Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka (MPRV SR, MF SR, 2019).
Kompletný prehľad publikačnej činnosti je spracovaný v osobitnom materiáli dostupnom na
stránke https://web.nlcsk.org/?page_id=5124.
Prvým rokom bolo otvorené riešenie projektu Výskum a vývoj na podporu
konkurencieschopnosti slovenského lesníctva (SLOV-LES) v gescii MPRV SR. V úvodnej
oponentúre bolo schválené riešenie nasledovných realizačných výstupov:
- Agrolesnícke systémy pre efektívnejšie využívanie krajiny na Slovensku
- Nové poznatky o adaptabilite domácich drevín a možnostiach využívania introdukovaných
drevín pri rekonštrukciách chradnúcich porastov
- Nová online web-aplikácia lesníckeho meteorologického monitoringu na Slovensku
- Pilotná štúdia hodnotenia uhlíkového cyklu v lesoch a možností využitia výstupov
procesných modelov pre hodnotenie ekologických limitov a rizík v lesnom hospodárstve
- Elektronické systémy Mavysk a Škodcovia drevín
- Elektronický manuál efektívnych a ekologicky vhodných opatrení proti škodcom lesných
- Technológia taxácie lesa na základe kombinácie leteckého a pozemného laserového
skenovania
- Technológia 3D skenovania a detekcie chýb dreva pre hlavné hospodárske dreviny
(smrek, buk a dub) overená v laboratórnych podmienkach
- Vývojový prototyp expertného systému na podporu rozhodovania pri prebudove smrečín,
overený v poloprevádzkových podmienkach na VDO Kysuce
Z ďalších organizácií, ktoré využívali výsledky výskumnej a odbornej činnosti najmä na
základe zmlúv o dielo možno spomenúť Lesy SR, š.p.; MONDI SCP a.s.
Nie nevýznamnou skupinou odberateľov, aj keď s finančne menším objemom, je aj
niekoľko desiatok subjektov, ktoré nás oslovili formou objednávok prác a výkonov.
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Najvýznamnejšiu položky tvorili objednávky do Centrálnych lesníckych laboratórií, ktoré sú
súčasťou NLC – LVÚ Zvolen a objednávky lesníckych výskumných organizácií a
podnikateľských subjektov na analýzy pôdnych vzoriek a biomasy. Pokračovala spolupráca s
menšími vlastníkmi poľnohospodárskej pôdy v rámci obnovy agrolesníckych systémov
obhospodarovania pôdy.
Významnými užívateľmi výstupov NLC – LVÚ sú aj subjekty mimo rezortu lesného
hospodárstva, najmä v oblasti životného prostredia. NLC – LVÚ Zvolen sa podieľa na plnení
úloh a záväzkov Slovenskej republiky, vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov o životnom
prostredí (UNFCCC, CBD, CLRTAP a pod.). Týchto aspektov sa týkajú najmä úlohy ako
Bilancie skleníkových plynov v sektore LULUCF, Čiastkový monitorovací systém Lesy alebo
projekt obnovy lesov dunajských luhov v rámci LIFE+ programu.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
NLC – ÚLPV Zvolen v rámci svojej činnosti zabezpečoval predovšetkým úlohy pre
MPRV SR – Sekciu LHSD a Sekciu rozvoja vidieka.
Pozornosť v oblasti vzdelávania bola zameraná hlavne na odbornú prípravu ku
skúškam a preškoleniam odborných lesných hospodárov. Na základe poverenia MPRV SR sa
vykonalo overovanie odborných vedomostí v oblasti osobitnej spôsobilosti LH:
• odborný lesný hospodár,
• spôsobilosť pre prácu s lesným reprodukčným materiálom.
Významnou vzdelávacou aktivitou, ktorú z poverenia MPRV SR vykonávalo NLC –
ÚLPV Zvolen, bolo organizačné zabezpečenie odborného vzdelávania a vydávanie
osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín s celoštátnou
platnosťou pre vedúcich pracovníkov v poľnohospodárskej a lesníckej praxi (modul 02) a pre
aplikátorov v lesníctve (modul 04).
Činnosti v rámci ďalšieho vzdelávania a poradenstva boli zamerané na pracovníkov
lesníckej prevádzky. Medzi najvýznamnejších partnerov dlhodobo patria: LESY SR, š. p.,
Slovenská lesnícka komora, Slovenská poľovnícka komora, PRO POPULO Poprad, s. r. o.
atď. Vzdelávacie aktivity sa tematicky sústredili hlavne na ochranu lesa, rastlinolekársku
starostlivosť, sortimentáciu drevnej suroviny a poľovníctvo, o ktoré bol v roku 2019 enormný
záujem, hlavne zo strany individuálnych záujemcov o školenie, ktorí vykonávajú právo
poľovníctva.
Význam lesnej pedagogiky dokazuje aj skutočnosť, že MŠVVŠ SR podporuje lesnú
pedagogiku a odporúča školám zapájať sa do jednotlivých aktivít a projektov. Úroveň lesnej
pedagogiky bola v roku 2019 posilnená registráciou značky, kde NLC sa stalo držiteľom
ochrannej známky na lesnú pedagogiku. Rozšírenie ponuky odborného environmentálneho
vzdelávania pre pedagogických zamestnancov možno považovať za progresívny bod, ktorý
vytvára priestor pre spoluprácu s inými rezortnými organizáciami školstva alebo životného
prostredia.
Ústav pokračoval v spolupráci so signatármi Memoranda o spolupráci pri propagácii
mesta Zvolen ako mesta lesníctva pri zostavovaní a napĺňaní tzv. Zelených podujatí určených
pre obyvateľov mesta Zvolen. V spolupráci s partnermi zrealizoval akciu pre seniorov pod
názvom Lesy spájajú generácie a vianočné tvorivé dielne pre žiakov a klientov Domova
sociálnych služieb Symbia.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
NLC – ÚLZI Zvolen vzhľadom na svoje portfólio činností v oblasti lesníckych informácií,
vrátane geoinformácií a mapových diel, má veľký okruh spolupracujúcich organizácií rôzneho
zamerania, hlavne v oblasti lesníctva, životného prostredia a geodézie.
Spolupracuje s celým radom organizácií miestneho, regionálneho a celoštátneho
pôsobenia – Sekcia LHSD MPRV SR, OÚ, Štatistický úrad SR, Poľnohospodárska platobná
agentúra, Topografický ústav plk. Jána Lipského v Banskej Bystrici, GKÚ Bratislava, Štátna
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ochrana prírody SR, Slovenská akadémia vied, Pamiatkový úrad SR, združenia neštátnych
vlastníkov a obhospodarovateľov lesa, Združenie taxačných kancelárií SR, organizácie
štátnych lesov, organizácie neštátnych obhospodarovateľov lesa, poľovné združenia,
univerzity s technickým a prírodovedným zameraním. Spolupráca je zameraná predovšetkým
na poskytovanie, výmenu, spracovanie a interpretáciu informácií. Významnú skupinu
užívateľov výstupov NLC – ÚLZI Zvolen tvoria orgány štátnej správy lesného hospodárstva,
vyhotovovatelia PSL, obhospodarovatelia lesov, znalci v odbore oceňovania lesov, projektanti
pozemkových úprav, študenti a vedeckí pracovníci.
Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
Hlavná činnosť NLC – ÚHÚL Zvolen je dlhodobo orientovaná na tému udržateľného
obhospodarovania lesov Slovenska. NLC – ÚHÚL Zvolen realizoval plánované a operatívne
úlohy zadané MPRV SR s hlavným zreteľom na zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo zákona
o lesoch, týkajúcich sa najmä HÚL, metód a postupov jej vykonávania, verejného obstarávania
vyhotovovania PSL, posudzovania a preberania prác na vyhotovovaní PSL, odborného
usmerňovania vyhotovovania PSL, vykonávania KZSL, poskytovania odborných služieb v
oblasti HÚL a vo všeobecnosti v oblasti odbornej podpory udržateľného obhospodarovania
lesov. NLC – ÚHÚL Zvolen v súvislosti so zabezpečovaním verejného obstarávania, kontroly
a preberania prác pri vyhotovovaní PSL externými subjektmi, spolupracoval s vyhotovovateľmi
PSL, obhospodarovateľmi lesov, odbornými lesnými hospodármi, odbornými organizáciami, s
orgánmi štátnej správy. Aktívna bola účasť na konaniach súvisiacich s vyhotovovaním PSL
(prerokovanie Správ o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie PSL pre LC,
schvaľovanie PSL a iné) a spolupráca so štátnou správou lesného hospodárstva aj pri
posudzovaní a preberaní prác v procese vyhotovenia PSL a riešení konkrétnych aktuálnych
problémov. Metodické usmerňovanie vyhotovovateľov PSL bolo zabezpečované priebežne, a
tiež pri posudzovaní a preberaní údajov PSL v spolupráci so všetkými subjektmi súčinnými pri
vyhotovovaní PSL. Efektívna spolupráca prebiehala s obhospodarovateľmi lesov i s
jednotlivými odbornými lesnými hospodármi pri riešení technických a odborných otázok. Pre
viaceré subjekty boli na základe objednávok a zmlúv o dielo vypracované konkrétne analýzy,
expertízy, poskytnuté odborné podklady. NLC – ÚHÚL zabezpečoval a vykonával aj bežnú
znaleckú činnosť v odbore Lesníctvo. Znalecký ústav NLC, ako jedna zo zložiek NLC – ÚHÚL
Zvolen, vypracovával znalecké posudky pre súdy, orgány činné v trestnom konaní, právnické
a fyzické osoby, plány technických a biologických rekultivácií, zámery využitia lesných
pozemkov pre právnické osoby a stanoviská pre právnické a fyzické osoby. Pre právnické
osoby boli vypracované výstupy – znalecké posudky, plány technických a biologických
rekultivácií a zámery využitia lesných pozemkov, pre fyzické osoby boli vypracované –
znalecké posudky. Na základe poverenia MS SR v roku 2019 organizoval odborné skúšky
znalcov v odbore Lesníctvo. Hlavnými skupinami užívateľov výstupov činnosti NLC – ÚHÚL
Zvolen sú MPRV SR, orgány štátnej správy, vlastníci a obhospodarovatelia lesov, štátne
hospodárske organizácie (Lesy SR, š. p., Vojenské lesy a majetky SR, š. p., štátne lesy
TANAPu atď.), odborné organizácie (Štátna ochrana prírody SR), vyhotovovatelia PSL,
odborne spôsobilé osoby v odbore lesníctvo a životné prostredie, vedeckí pracovníci, študenti,
odborná i laická verejnosť. Dlhodobou snahou NLC – ÚHÚL Zvolen je udržať kvalitu výstupov
organizácie v oblasti HÚL v prospech obyvateľov a životného prostredia Slovenska a EÚ.
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10 PRÍLOHY
Organizačná štruktúra Národného lesníckeho centra k 31. 12. 2019
Úsek generálneho riaditeľa
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Úsek námestníka generálneho riaditeľa pre služby a logistiku

Úsek námestníka generálneho riaditeľa pre ekonomiku
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Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
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Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen

Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
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Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
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