Informácia
o vyhodnotení plnenia opatrení akčného plánu Národného lesníckeho programu
Slovenskej republiky na obdobie rokov 2015—2020
a aktualizácii rámcových cieľov na zostávajúce obdobie rokov 2019 a 2020
k 31.12.2018
1. Úvod
Akčný plán Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky (AP NLP SR), ktorý vláda
Slovenskej republiky (SR) prerokovala 16.12.2015 a schválila uznesením č. 697, bol
rozpracovaný do 5 strategických cieľov, 18 priorít, 39 rámcových cieľov a 83 opatrení. Tieto
sú v predloženom vyhodnotení zoradené v tabuľke, kde je uvedený stav ich plnenia
k 31.12.2018 a spôsob plnenia v nasledujúcom období – aktualizácia. Tabuľka zároveň
obsahuje pôvodný text zdôvodnenia každého rámcového cieľa.
Strategickými cieľmi NLP SR sú:
(1) podpora ekologického obhospodarovania lesov,
(2) zlepšovanie a ochrana životného prostredia,
(3) zlepšovanie kvality života,
(4) zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti,
(5) posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie.
K 31.12.2018 bolo splnených 46 z uvedených 83 opatrení, pričom najviac úsilia bolo
venovaného na plnenie opatrení v oblasti zlepšovania a ochrany životného prostredia
(17 splnených opatrení z 23 plánovaných) a posilňovania kooperácie, koordinácie
a komunikácie (14 splnených opatrení zo 17 plánovaných).
2. Najvýznamnejšie splnené opatrenia
Z hľadiska vplyvu na lesné hospodárstvo SR (LH SR) a stav lesov, k najvýznamnejším
opatreniam patrí zlepšenie infraštruktúry prístupu k lesnej pôde v regiónoch s hustotou lesnej
cestnej siete nižšej ako je celoštátny priemer. Na jeho realizáciu sa použilo 21,6 mil. EUR
(opatrenie 1.4.2). Ďalšou významnou investíciou v rámci tohto opatrenia bolo zlepšenie
ochrannej protipožiarnej infraštruktúry v lesoch SR, pričom sa použilo 31,6 mil. EUR.
Na prevenciu a obnovu potenciálu lesov po kalamitách spôsobených škodlivými činiteľmi
(opatrenie 2.10.1, 2.11.4) bolo pôvodne vyčlenených 20 mil. EUR. S ohľadom na rozsah takto
postihnutých lesných porastov bola finančná alokácia zvýšená na sumu 31,4 mil. EUR.
Uvedené opatrenia boli financované z Programu rozvoja vidieka SR na obdobie rokov 2014 –
2020 (PRV SR). Prijímateľmi podpory boli oprávnené štátne aj neštátne subjekty LH SR,
i keď doposiaľ nebola využitá príležitosť zapojiť obecné a mestské lesné podniky (viď nižšie
– závery kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR).
Využila sa tiež možnosť finančnej podpory z výziev z disponibilných zdrojov z PRV SR.
Týka sa to investícií do technológií spracovania, mobilizácie lesníckych výrobkov a ich
uvádzania na trh (opatrenie 1.3.1, výška zazmluvnených finančných prostriedkov spolu 16,8
mil. EUR), či opatrenia na posilňovanie biodiverzity, ekologickej stability lesov
a verejnoprospešných funkcií ochranných lesov a lesov osobitného určenia vo výške 4,9 mil.
EUR (opatrenie 2.9.1).
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V roku 2018 boli zverejnené nové výzvy PRV SR využiteľné na podporu prenosu znalostí
a informačných aktivít v rámci budovania komplexného systému vzdelávacích služieb
(opatrenie 4.29.1) a na realizáciu poradenského systému v LH SR v zmysle aktualizovaného
pôdohospodárskeho poradenského systému (4.29.2).
Splnili sa aj opatrenia 1.5.2 a 1.5.3 zamerané na zachovanie a zvyšovanie biodiverzity lesov
nad rámec bežného hospodárenia v lesoch. Pomohlo tomu prijatie vyhlášky Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) č. 226/2017 Z. z. o poskytovaní podpory
v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov, v ktorej sú zahrnuté
kritériá biodiverzity nad rámec bežného hospodárenia v lesoch ako podmienka poskytnutia
podpory. Výška alokovaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR (ŠR SR) bola
2,1 mil. EUR v roku 2017 a 2,3 mil. EUR v roku 2018. Podpora je realizovaná tiež
prostredníctvom zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov formou finančného príspevku/náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania
lesa. Výška takto vynaložených finančných prostriedkov za obdobie rokov 2015 – 2018 bola
17,4 mil. EUR.
Národné lesnícke centrum (NLC) v rokoch 2015 a 2016 vykonalo druhý cyklus Národnej
inventarizácie a monitoringu lesov SR (NIML SR). Jeho výsledky boli publikované a uvedené
do praxe hospodárskej úpravy lesov (HÚL) (opatrenie 2.14.1). Na realizáciu uvedeného
opatrenia sa použilo 1,2 mil. EUR.
Spoluprácou medzi MPRV SR, NLC a Štatistickým úradom SR boli splnené opatrenia
na zabezpečenie prepojenia tokov informácií v informačnom systéme LH (IS LH)
a vytvorenie účelových interakcií na medzirezortnej úrovni (opatrenia 2.15.1, 2.15.2 a 2.15.3).
3. Priebežne plnené opatrenia
Priebežne sa plní 15 opatrení a očakáva sa ich celkové splnenie do konca roku 2020. Patria
k nim aj niektoré opatrenia, ktoré sú riešené v rámci úloh zadaných NLC prostredníctvom
kontraktu medzi MPRV SR a NLC. Ide napríklad o metodické riadenie a kontrolu programu
starostlivosti o lesy (PSL), HÚL, lesnícku ochranársku službu, metodické riadenia obnovy
a výchovy lesa po kalamitách, kontrolu lesného reprodukčného materiálu, vývoj, rozvoj
a správu IS LH, aplikovaný lesnícky výskum na riešenie aktuálnych potrieb praxe, výskum
a vývoj na zlepšenie konkurencieschopnosti LH SR, prognózovanie, prevenciu
a monitorovanie vzniku lesných požiarov, vypracovanie systémových riešení kalamitných
situácií v chránených územiach (CHÚ), NIML SR, komplexné zisťovanie stavu lesa, vývoj
systému identifikácie, kvantifikácie a platieb za využívanie ekosystémových služieb lesa,
vzdelávacie a poradenské služby pre subjekty LH SR, komunikáciu s verejnosťou a takisto aj
zabezpečovanie implementácie medzinárodných záväzkov týkajúcich sa lesov a LH SR.
Výška finančných prostriedkov na riešenie uvedených opatrení AP NLP SR je závislá od ich
prerozdelenia tak, aby boli zabezpečené hlavne bežné úlohy LH SR, ktorými MPRV SR ako
zriaďovateľ poveruje NLC. V roku 2018 bola celková výška kontraktu medzi MPRV SR
a NLC 7,5 mil. EUR. NLC je príspevková organizácia, ktorá je okrem iného v zmysle
zriaďovacej listiny poverená plnením úloh pre MPRV SR.
V oblasti medzinárodnej spolupráce je klúčovým zabezpečenie predsedníctva SR v najvyššom
paneurópskom politickom procese pre dialóg a spoluprácu v oblasti trvalo udržateľného
obhospodarovania lesov v Európe (FOREST EUROPE) a s tým súvisiacej činnosti riadiacej
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jednotky pre FOREST EUROPE Bratislava (LUB) so sídlom v priestoroch NLC vo Zvolene
(opatrenie 5.30.1). Vyvrcholením slovenského predsedníctva bude VIII. Ministerská
konferencia o lesoch Európy, ktorá sa bude konať v Bratislave v októbri roku 2020.
V plnení niekoľkých opatrení nastal výrazný pokrok v prvej polovici roku 2019. Príkladom je
zadanie úlohy, ktorej cieľom je vypracovanie koncepcie prírode blízkeho lesného
hospodárstva (PBLH) a vytvorenie podmienok pre jej zavádzanie do praxe. O plnení tohto
opatrenia (1.1.1) svedčí aj niekoľko grantov riešených NLC a Technickou univerzitou
vo Zvolene vo výške približne 0,5 mil. EUR. Vydané boli odborné príručky, metodické
postupy a zároveň už v máji 2019 bol v návrhu novely zákona o lesoch zadefinovaný pojem
PBLH (158. rokovanie vlády SR, 29.5.2019).
V rámci aktualizácie AP NLP SR na zostávajúce obdobie rokov 2019 – 2020 bolo
identifikovaných niekoľko opatrení, ktorých plnenie vyplýva z akčného plánu Národného
programu využitia potenciálu dreva SR a tieto úlohy sa priebežne plnia a vyhodnocujú
sa samostatne.
4. Nesplnené opatrenia
Štyri opatrenia sa doposiaľ nepodarilo plniť a ich realizácii je potrebné v zostávajúcom
období platnosti AP NLP SR (do konca roku 2020) venovať zvýšenú pozornosť. Ide
o vypracovanie koncepcie a pracovných postupov HÚL pre PBLH (opatrenie 1.1.2),
vypracovanie modelov cieľového stavu štruktúry lesov a adaptácie lesných porastov
na klimatickú zmenu pre základné typy lesa (2.9.2), podporu špecifických foriem podnikania,
služieb a marketingu v LH SR (3.19.1), prípravu novelizácie zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov s doplnením ustanovení o pravidlách pre uplatňovanie zeleného verejného
obstarávania a podporu spotreby a používania dreva z trvalo udržateľne obhospodarovaných
lesov (5.37.1).
Napriek istému pokroku sa vo významnej miere nepodarilo získať finančné prostriedky
zo zdrojov EÚ cez programy Life, Horizon 2020 a iné, ani z národného operačného programu
Výskum a inovácie, tak ako to bolo pri prijatí AP NLP SR v roku 2015 indikatívne plánované
(opatrenia 1.4.3, 4.23.1, 4.23.2). Príčiny tohto neúspechu si vyžadujú osobitnú analýzu.
5. Opatrenia navrhované na riešenie v novom NLP SR po roku 2020
Ďalších 6 opatrení je navrhnutých na presun a plnenie v rámci nového NLP SR po roku 2020.
Ide predovšetkým o také rámcové ciele a opatrenia, ktoré nadväzujú na splnenie iných úloh
aktuálneho AP NLP SR. Patrí sem výskum a vývoj metód hodnotenia vplyvov lesnej
dopravnej siete na ekologické, ekonomické a sociálne aspekty trvalo udržateľného
obhospodarovanie lesov (TUOL) (opatrenie 1.4.3), integrácia PSL s plánmi starostlivosti
o CHÚ (1.5.1), vypracovanie schémy štátnej pomoci na trvalo udržateľné využívanie lesných
genetických zdrojov (1.6.1), nová kategorizácia lesov na základe výsledkov výskumu (3.17.1)
a s tým spojené vytváranie podmienok pre kreovanie trhov s nedrevoprodukčnými službami
lesa (3.19.2) a vypracovanie ich alternatívnych modelov (4.20.4).
MPRV SR začalo v roku 2019 s prípravou tvorby nového strategického dokumentu – NLP SR
pre obdobie rokov 2022 – 2030 (opatrenie 5.30.3), ktorý obsahovo nadviaže na vyhodnotenie
plnenia AP NLP SR a vládou schváleného dokumentu „Zelenšie Slovensko – Stratégia
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Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030“. Aj na ich základe sa bude
nový NLP SR zameriavať na klúčové spoločenské témy zvyšovania úlohy lesov a LH SR
v boji proti klimatickej zmene, zelenú ekonomiku, či rozvoj zamestanosti vo vidieckych
oblastiach. Nový NLP SR pre obdobie rokov 2022 – 2030 bude obsahovať monitorovacie
indikátory (kvalitatívne a kvantitatívne), čo následne umožní plnohodnotnú analýzu plnenia
cieľov.
6. Závery Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR) k plneniu AP NLP SR
V súvislosti s plnením opatrení AP NLP SR je nevyhnutné upozorniť aj na závery NKÚ SR,
ktorý vo svojej záverečnej správe z kontroly zameranej na realizáciu politiky LH SR
a nakladanie s majetkom v štátnych podnikoch (zverejnená v máji 2019) okrem iného
poukazuje aj na niektoré nedostatky.
NKÚ SR preveril plnenie opatrení AP NLP SR na piatich vybraných rámcových cieľoch,
ktoré boli adresne určené podniku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik a 13 vybraných
rámcových cieľoch, ktorých prijímateľom mohli byť jeho odštepné závody. Obdobným
postupom NKÚ SR preveril na vybranej vzorke 11 rámcových cieľoch plnenie strategických
cieľov AP NLP SR v mestských a obecných lesoch.
Kontrola preukázala, že obhospodarovatelia lesa poznajú politiku LH SR formulovanú v NLP
SR, avšak tento koncepčný dokument nie je pre obhospodarovateľov lesa záväzný a má len
odporúčací charakter. Plnenie niektorých opatrení AP NLP SR vychádza priamo z PSL
a zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, z čoho vyplýva, že
obhospodarovateľ lesa dodržiavaním tohto zákona a hospodárením podľa PSL prispieva
k napĺňaniu cieľov a opatrení AP NLP SR.
Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že prevažnú časť opatrení plnili obhospodarovatelia lesa
z vlastných finančných prostriedkov. Ako vyplynulo z kontroly, kontrolované subjekty, najmä
obecné a mestské podniky neboli schopné z vlastných prostriedkov budovať a kvalitne
rekonštruovať lesné cesty, protipožiarne cesty a zvážnice. Cieľ zvyšovania technickej
a technologickej úrovne LH SR s ohľadom na komplexné využitie dreva a ekologické
princípy v celom výrobnom procese nemohol byť plnený s podporou finančných prostriedkov
PRV SR z dôvodu, že kontrolované subjekty nie sú oprávnenými žiadateľmi.
Hlavné bariéry nečerpania finančných prostriedkov z PRV SR na realizáciu AP NLP SR
v rámci neštátnych lesov sú podľa NKÚ SR neusporiadané majetkové práva so štátnymi lesmi
najmä v prípade lesných ciest, spôsob financovania – refundácia finančných prostriedkov, t. j.
potreba zabezpečenia financovania projektov z vlastných zdrojov, resp. prostredníctvom
pôžičiek a až následné prefinancovanie a administratívne náročné a pomerne vysoké náklady
na projekty.
Kontrolou NKÚ SR bolo potvrdené, že časť opatrení nebola splnená z dôvodu
nezabezpečeného osobitného finančného krytia zo ŠR SR.
NKÚ SR takisto uviedol, že minister, resp. ministerka si nesplnili úlohy uložené vládou SR,
keď nezriadili koordinačnú radu, čím neboli vytvorené inštitucionálne predpoklady
na koordináciu, realizáciu a kontrolu plnenia opatrení AP NLP SR. Tu treba však upozorniť,
že počas realizácie AP NLP SR bola vytvorená lesnícko-drevárska rada (LDR), ktorá sa
zaoberala plnením opatrení AP NLP SR. LDR je zriadená ako stály poradný orgán
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generálneho riaditeľa sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR v zmysle
článku 6 ods. 4 Organizačného poriadku MPRV SR. LDR sa zaoberá otázkami súvisiacimi
s budúcim smerovaním lesnícko-drevárskeho komplexu, ťažbou, dodávkami a spracovaním
dreva, TUOL, pestovaním a ochranou lesa, ako aj otázkami súvisiacimi so starostlivosťou
o lesné ekosystémy, vrátane CHÚ.
7. Celkové hodnotenie plnenia AP NLP SR
Na základe Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií, ktorú vláda SR
schválila uznesením č. 197/2017, presadenie moderného a efektívneho riadenia štátu si
v rámci exekutívy SR vyžaduje strategické plánovanie vrátane kvalifikovaného personálneho
zabezpečenia strategických a analytických kapacít nevyhnutných na realizáciu systému
riadenia a plánovania. Ďalej je kľúčovým aj prepojenie systému strategického riadenia
a plánovania so systémom programového rozpočtovania na rezortnej a centrálnej úrovni.
Z uvedeného vyhodnotenia AP NLP SR a záverov kontroly vykonanej NKÚ SR vyplýva, že
realizácia NLP SR a jeho akčného plánu je závislá od disponibilnej výšky finančných
prostriedkov, ktoré by mali byť účelovo poskytnuté kapitolám jednotlivých zodpovedných
rezortov a ďalším zúčastneným subjektom (obhospodarovateľom lesa). Na plnenie opatrení
AP NLP SR boli použité finančné prostriedky v sume približne 140 mil. EUR, z toho z PRV
SR v sume približne 112 mil. EUR. To predstavuje čerpanie celkovo vo výške 46 %
(za obdobie od schválenia AP NLP SR do 31.12.2018) v porovnaní s predpokladanou výškou
finančných prostriedkov 305 mil. EUR za celé obdobie platnosti AP NLP SR.

5

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 – PODPORA EKOLOGICKÉHO OBHOSPODAROVANIA LESOV
Priorita 1 – Podporovať PBLH
Vypracovanie koncepcie PBLH v podmienkach SR vrátane zhodnotenia ekonomických, ekologických a sociálnych dopadov
PBLH má významný potenciál prispieť k riešeniu viacerých súčasných a budúcich problémov LH SR. Môže predovšetkým: (1) významne zvýšiť odolnostný potenciál lesov v podmienkach
Rámcový cieľ 1.1
klimatickej zmeny; (2) podstatne prispieť k zmierneniu konfliktov pri presadzovaní cieľov LH SR a ochrany prírody pri využívaní drevoprodukčnej funkcie lesov v CHÚ (3) prispieť
k uspokojeniu rastúcich požiadaviek na poskytovanie ekosystémových služieb lesov.
Opatrenie
číslo Zodpoved.
Termín
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia
Plní sa.
 Projekt APVV-0439-12: „Inovatívne metódy hospodárskej úpravy prírode blízkych lesov“,
NLC, 2014-2017.
Pokračovať v plnení.
Podporiť výskum ekológie,
Pripravujú a podávajú sa ďalšie projekty.
 Projekt APVV-14-0014: „Štrukturálna diverzita, disturbančný režim a sukcesný vývoj
ekonomiky a optimalizácie
MPRV SR, 20141.1.1
vybraných bukových a zmiešaných pralesov a výskum zachovania tisu obyčajného (Taxus Napr. v roku 2019 bol schválený nový projekt APVV:
manažmentu PBLH
MŠVVŠ SR 2020
„Ekonomická optimalizácia modelov cieľového stavu
baccata L.) v bukových ekosystémoch SR“, TUZVO, 2015-2018.
v podmienkach SR.
prírode blízkych lesov“ (NLC + TUZVO).
 „Inovatívne metódy optimalizácie ťažbovej úpravy prírode blízkych lesov“ úlohy „Výskum
a vývoj pre inovácie a podporu konkurencieschopnosti lesníckeho sektora“, ktorá bola
súčasťou kontraktu medzi MPRV SR a NLC, 2016-2018.
Vypracovať koncepciu
MPRV SR
Plniť opatrenie.
ekonomicky efektívneho
1.1.2
(NLC),
do 2020
Neplní sa.
V roku 2019 MPRV SR zadalo NLC úlohu
PBLH v podmienkach SR.
MŽP SR
vypracovať Koncepciu PBLH v SR.
Vytvorenie podmienok pre zavádzanie PBLH s osobitným zreteľom na jeho využitie v CHÚ
Rámcový cieľ 1.2
Nevyhnutným predpokladom úspešného uplatnenia PBLH je jeho obsahovo jednoznačné a terminologicky nekonfúzne zadefinovanie. Pre širšie uplatnenie PBLH v praxi je nevyhnutné
dopracovanie efektívnych metodík HÚL, časového a priestorového usporiadania. Koncept PBLH dokazuje, že LH SR aktívnym hospodárením vytvára atraktívne multifunkčné a stabilné lesy.
Opatrenie
číslo
Zodpoved.
Termín
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia
Plní sa.
 V spolupráci lesníckych organizácií a ŠOP SR boli vydané tri príručky týkajúce sa PBLH
(Tomčík a kol. 2016, Apfel a kol. 2016, Gogola a kol. 2017).
Pokračovať v plnení.
 V roku 2013 bol na NLC vypracovaný Metodický postup na vytváranie trvalo viacetážových
Terminologicky ustáliť
Vypracovanie pracovných postupov HÚL pre PBLH
porastov v PSL (zmluva s LESY SR).
a jednotne ustanoviť PBLH
MPRV SR
naväzuje na vypracovanie koncepcie
- vypracovať pracovné
1.2.1
(NLC),
do 2020
 V roku 2017 bola rozpracovaná aktualizácia Pracovných postupov HÚL vo vzťahu
(opatrenie 1.1.2).
postupy HÚL vo vzťahu
MŽP SR
k plánovaniu hospodárenia vo výberkových lesoch a trvalo viacetážových lesných porastoch.
V roku 2019 sa pojem PBLH implementoval
k PBLH.
 V roku 2018 sa uskutočnili konzultácie ŠOP SR a NLC za účelom konkretizovania postupov
do návrhu novely zákona o lesoch.
a spôsobov doplnenia modelov hospodárenia k vypracovaniu PSL v CHÚ.
 Začali sa konzultácie MPRV SR a MŽP SR o zadefinovaní pojmu PBLH a o jeho ukotvení
v zákone o lesoch a v súvisiacich vykonávacích predpisoch.
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Priorita 2 – Podporovať rozvoj a využívanie environmentálne vhodných technológií a techniky

Rámcový cieľ 1.3

Opatrenie
Využiť možnosti podpory
v rámci PRV SR
na zvýšenie technickej
a technologickej úrovne
LH SR.
Vypracovať a realizovať
systém hodnotenia
efektívnosti využitia strojov
a technológií v LH SR,
ktorých nákup je
spolufinancovaný
z verejných zdrojov.

Rámcový cieľ 1.4

Opatrenie
Vykonávať prieskum lesnej
dopravnej siete zahŕňajúci
získavanie objektívnych
informácií o stave lesných
ciest a plán optimalizácie
sprístupnenia lesov.
Optimalizovať hustotu
a zvýšiť kvalitu lesnej
cestnej siete výstavbou
nových, rekonštrukciou
a asanáciou existujúcich
lesných ciest – využiť
možnosti podpory
z PRV SR.

Zvyšovanie technickej a technologickej úrovne LH SR s ohľadom na komplexné využitie dreva a ekologické princípy v celom výrobnom procese
Produkcia dreva zostane aj v budúcich desaťročiach hlavným zdrojom príjmov LH SR. Rozsah a efektívnosť výrobných činností v obhospodarovaní lesa bude kľúčovým faktorom
ovplyvňujúcim ekonomickú situáciu tohto odvetvia. Zrýchlenie a optimalizácia procesu zvyšovania technickej a technologickej úrovne rešpektujúcom ekologické princípy bude mať výrazný
pozitívny vplyv na zvyšovanie pridanej hodnoty v lesníctve a nadväzujúcich odvetviach, komplexné využitie dreva ako najvýznamnejšej domácej suroviny a rozvoj aktivít súvisiacich
s rozvojom vidieckych oblastí.
číslo
Zodpoved.
Termín
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia
Splnené.
MPRV SR;
Využila sa možnosť podpory prostredníctvom PRV SR. Realizovala sa výzva PRV SR
20151.3.1 prijímatelia
č. 26/PRV/2017 zo dňa 20.12. 2017 (uzavretie výzvy: 27.04.2018) na podopatrenie 8.6 – Podpora
V podpore sa plánuje pokračovať.
2020
podpory
investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich
uvádzania na trh.
Splnené.
V rámci výzvy pre podopatrenie 8.6 PRV SR bol realizovaný systém diferencovaného bodového
hodnotenia podľa zamerania projektu. Najvyššie bodové ohodnotenie bolo pridelené tomu
žiadateľovi o podporu na obstaranie mechanizmov na ťažbu a približovanie dreva (napr. lesné
MPRV SR
2015- traktory, lanovky, harvestory), ktorý preukázal efektívnosť ich využitia. Najnižšie bodové
1.3.2
(NLC)
2020
ohodnotenie bolo pridelené obstaraniu nákladných automobilov na odvoz dreva (ťahače, prívesy).
Hľadisko efektívnosti investície bolo zohľadnené aj v rámci ďalšieho bodovacieho kritéria, keď
obhospodarovateľ lesa deklaroval výmeru majetku alebo poskytovateľ služieb deklaroval
zmluvami, prípadne zmluvami o budúcej zmluve veľkosť obhospodarovanej plochy lesa subjektu,
ktorému bude s obstaraným mechanizmom poskytovať služby.
Zlepšenie dopravnej prístupnosti lesov ako podmienka pre uplatňovanie moderných environmentálne priaznivých technológií obhospodarovania lesa
Nevyhnutným predpokladom na zabezpečenie environmentálne a ekonomicky optimálneho sprístupnenia krajiny sú aktuálne a reprezentatívne informácie o stave lesnej dopravnej siete.
Získané informácie sú následne hlavným dátovým zdrojom pri rozhodovaní o odôvodnenosti potreby výstavby nových ciest, resp. o postačujúcej rekonštrukcii alebo asanácii ciest
existujúcich. Výstavba, existencia a využívanie lesných ciest jednoznačne vplýva na okolité prostredie. Najmä v oblastiach s vyšším stupňom ochrany je preto žiaduce vplyv lesných ciest
na jednotlivé zložky prostredia pravidelne monitorovať a vyhodnocovať.
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia
číslo
Zodpoved.
Termín

1.4.1

1.4.2

MPRV SR;
prijímatelia
podpory

MPRV SR;
prijímatelia
podpory

20162020

Splnené.
NLC vypracovalo metodiku na stanovenie vhodnosti kritérií pre vypracovanie prieskumu
a plánu lesnej dopravnej siete. Táto metodika sa od roku 2016 využíva pri vypracovávaní PSL,
ktorého súčasťou je aj prieskum lesnej dopravnej siete.

20152020

Splnené.
Optimálna hustota lesných ciest na realizáciu šetrných a ekologických foriem pestovania lesov
a ťažby dreva, ako aj na efektívnu ochranu lesa sa v závislosti od terénnych podmienok pohybuje
od 20 do 25 m/ha. Podľa „ZS“ bola v roku 2014 celková dĺžka lesných ciest 1L a 2L 21 567 km
a v roku 2018 bola celková dĺžka lesných ciest 1L a 2L 21 758 km. Doterajšia hustota lesných
ciest nedosiahla uvedené optimum.
 Podopatrenie 4.3 PRV SR: Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom,
modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a LH SR - Investície týkajúce sa
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V prieskume sa plánuje pokračovať.



Podporiť výskum a vývoj
metód hodnotenia vplyvov
lesnej dopravnej siete
na ekologické, ekonomické
a sociálne aspekty TUOL.

1.4.3

MŠVVŠ SR,
MPRV SR

Do
r. 2020

infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde; výzva číslo 1/PRV/2015.
Podopatrenie 8.3 PRV SR: Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými
požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami; výzva číslo 2/PRV/2015; v
rámci aktivity č. 2: zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry je podporovateľná
výstavba, rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest.

Neplní sa.
Výskumné projekty na túto tému podané do výskumných agentúr neboli úspešné.
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Presunúť plnenie opatrenia do obdobia po roku 2020.
Zahrnúť do návrhu strategického dokumentu
NLP SR po roku 2020.

Priorita 3 – Podporovať zachovanie, zlepšovanie a zvyšovanie biodiverzity

Rámcový cieľ 1.5

Opatrenie
Pokračovať v procese
integrácie PSL s plánmi
starostlivosti o CHÚ.
Vykonávať ekonomický
prieskum dopadov
osobitných režimov
hospodárenia zameraných
na podporu zachovania
a zlepšenia biodiverzity
lesov.
Podporiť udržanie
a zvyšovanie biodiverzity
lesov nad rámec bežného
hospodárenia v lesoch.

Rámcový cieľ 1.6
Opatrenie
Vypracovať schému štátnej
pomoci na realizáciu
opatrení na trvalo
udržateľné využívanie
genetických zdrojov lesov
prostredníctvom výnosu
č. 660/2014-100.
Zabezpečiť štátnu odbornú
kontrolu LRM v rozsahu
vymedzenom legislatívnymi
predpismi SR a EÚ.

Zachovanie a zlepšenie biodiverzity lesov vhodným diferencovaním hospodárskych spôsobov a ďalšími opatreniami s ohľadom na kategóriu a funkcie lesov
Cieľom integrácie PSL s plánmi starostlivosti o CHÚ je špecifikácia stavu ochrany lesných biotopov a druhov; objektívne prehodnotenie cieľov ochrany prírody; optimalizácia
hospodárskych spôsobov z hľadiska zachovania a zlepšenia biodiverzity; zreálnenie a sfunkčnenie systému kompenzačných platieb a náhrad ujmy obhospodarovateľom lesa; vylúčenie
nežiaducej duplicity viacerých dokumentov ochrany prírody CHÚ na lesných pozemkoch (1.5.1). Opatrenie 1.5.2 je zamerané na získanie objektívnych podkladov pre kvantifikáciu
kompenzačných platieb a náhrad ujmy obhospodarovateľom lesa pri rôznom východiskovom stave lesov a rôznych cieľoch ochrany prírody. Opatrenie 1.5.3 má za cieľ ponechanie časti
z hľadiska ochrany prírody najcennejších lesov na samovývoj so súhlasom a kompenzáciou ujmy obhospodarovateľovi lesa, pri súčasnom zabezpečení dôslednej ochrany okolitých
porastov pred potenciálnymi rizikami spôsobenými bezzásahovým režimom; zakladanie mladých lesných porastov s prirodzeným drevinovým zložením v zmysle odporúčaných modelov
hospodárenia; rekonštrukcia nepôvodných smrečín na zmiešané porasty; adaptácia budúcich lesov na klimatickú zmenu.
číslo
Zodpoved. Termín
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia
Presunúť plnenie opatrenia do obdobia po roku 2020.
MPRV SR, Do r.
1.5.1
Neplní sa.
Zahrnúť do návrhu strategického dokumentu
MŽP SR
2020
NLP SR po roku 2020.
Splnené.
 NLC vypracovalo metodiku stanovenia nákladov mzdových, materiálových, finančných
MPRV SR,
a podielu výrobnej réžie na výkony v pestovnej činnosti a ťažbe dreva v PSL, vykonala sa
MŽP SR,
20161.5.2
aktualizácia metodiky a programového riešenia ocenenia lesného majetku, vrátane
prijímatelia 2020
vyčíslenia dopadov na realizáciu osobitného režimu hospodárenia.
podpory
 Stanovenie nákladov predpisu PSL (ekonomický prieskum) bolo súčasťou tvorby PSL
v rokoch 2016, 2017 a 2018 v rámci schémy podpory PSL cez PRV SR.
Splnené.
MPRV SR,
 Prijatá bola vyhláška č. 226/2017 Z. z., v ktorej sú zahrnuté kritériá biodiverzity nad rámec
MŽP SR,
2016bežného hospodárenia v lesoch ako podmienka poskytnutia podpory.
1.5.3
prijímatelia 2020  Podpora udržania a zvyšovania biodiverzity nad rámec bežného hospodárenia v lesoch
podpory
je realizovaná prostredníctvom zákona č. 543/2002 Z. z. formou finančného príspevku
(§ 60) resp. formou náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania lesa (§ 61).
Zachovanie biologických zdrojov lesov v ich pôvodnej genetickej, druhovej a ekosystémovej diverzite pre TUOL a na obnovu lesa
Napriek snahe o zvýšenie podielu prirodzenej obnovy dlhodobo prevláda umelá a kombinovaná obnova lesných porastov. Prispievajú k tomu historické faktory, dlhodobý tlak škodlivých
činiteľov a vysoký podiel náhodných ťažieb. V dôsledku nástupu klimatickej zmeny sa menia stanovištné podmienky, posúvajú areály lesných drevín aj ich spoločenstiev. V tejto situácii
sú opatrenia na zachovanie a trvalo udržateľné využívanie reprodukčných zdrojov nevyhnutné pre zachovanie produkčnej schopnosti a ekologickej stability lesov.
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia
číslo
Zodpoved. Termín

1.6.1

MPRV SR

2016

Neplní sa.

Presunúť plnenie opatrenia do obdobia po roku 2020.
Zahrnúť do návrhu strategického dokumentu
NLP SR po roku 2020.

1.6.2

MPRV SR,
(NLC)

20142020

Splnené
Štátna odborná kontrola je zabezpečená. Každoročný kontrakt medzi MPRV a NLC, prvok
08V0302: Odborná pomoc pre udržateľné LH SR, úloha „Kontrola LRM“.

Pokračovať vo vykonávaní kontroly.
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Zabezpečiť plnenie
NPOLGZ SR.

Rámcový cieľ 1.7

Opatrenie
Terminologicky ustáliť
a jednotne zakotviť rôzne
úrovne aktívneho
manažmentu lesov
do legislatívy LH SR
a ochrany prírody.

Podľa
Do
NPOLGZ
Opatrenie je súčasťou NPOLGZ SR.
r. 2020
SR
Vytvorenie právnych, ekonomických a technických podmienok pre aktívnu starostlivosť o lesné ekosystémy v CHÚ za účelom zachovania a obnovy ich biodiverzity v súlade
s cieľmi ochrany prírody
S ohľadom na existujúce problémy a otvorené otázky medzi LH SR a ochranou prírody je potrebné usilovať sa o dosiahnutie pokroku v oblasti vyjasnenia pozície aktívneho manažmentu
a jeho rôznych úrovní v CHÚ. V husto osídlenej, človekom silno ovplyvnenej krajine akou je SR predstavuje bezzásahový manažment rozsiahlejších území negatívne ekologické,
ekonomické a sociálne dopady a riziká. R.C. 1.7 je zameraný výlučne na podmienky uplatnenia aktívneho manažmentu v CHÚ. Jeho opatrenia nadväzujú na opatrenia R.C. 1.5, s ktorým
úzko súvisia.
číslo
Zodpoved. Termín
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia
1.6.3

1.7.1

MPRV SR
(NLC),
MŽP SR

Do r.
2020

Neplní sa.


Spolupracovať so ŠOP SR
pri prehodnotení sústavy
CHÚ, cieľov ochrany
a možností uplatnenia
aktívneho manažmentu
pri ich dosahovaní.
Pri prehodnotení CHÚ
zohľadniť najmä ich rozsah,
predmet ochrany, prekryt
sústav CHÚ a limity ŠR SR
na zabezpečenie
finančných náhrad.

1.7.2

MŽP SR,
MPRV SR

Do r.
2020





Plní sa.
ŠOP SR v rokoch 2015–2017 riešila úlohu „Prehodnocovanie národnej sústavy CHÚ“.
V rámci plnenia tejto úlohy ŠOP SR identifikovala CHÚ, ktoré nespĺňajú hodnotové kritéria
CHÚ národnej sústavy a nie je možné v nich plnohodnotne uplatňovať obmedzenia z titulu
príslušného stupňa ochrany. Z uvedeného dôvodu sa začal realizovať proces ich zrušenia.
K zrušeniu CHÚ, prípadne aktualizácii hraníc v uvedenom období došlo predovšetkým
v rámci územnej pôsobnosti CHKO Ponitrie a CHKO Horná Orava. V rámci prípravy
zonácie NP Muránska Planina boli prehodnotené hranice NP a jeho ochranného pásma.
V roku 2018 bola pripravená Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030, ktorá
bola schválená vládou SR na jej rokovaní dňa 27.02.2019. V zmysle uvedeného materiálu
„do roku 2030 bude s cieľom účinnej ochrany prírody celá sústava CHÚ prehodnotená
za účastí všetkých zainteresovaných subjektov a na základe najlepšej praxe, kritérií IUCN
a lokálnych potrieb. V prípade NP sa prehodnotenie zabezpečí najneskôr do roku 2024.“
V nadväznosti na stratégiu sa rozpracovala Koncepcia ochrany prírody a krajiny do roku
2030.
MPRV SR sa na procese podieľalo len nepriamo: pripomienkovaním stratégie, diskusnej
štúdie „Koľko stojí divočina“ - odhadu nákladov a dopadov na územia v NP bez zásahu
a nárazníkových zón z hľadiska nákladov pre dotknutých štátnych a neštátnych
obhospodarovateľov lesa z dôvodu rozšírenia bezzásahových území v NP zo súčasných
20% výmery NP na 50% resp. 75% ich výmery.
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Opatrenie je súčasťou riešenia v rámci opatrení
č. 1.1.2, 1.5.1 a 1.7.2.

Pokračovať v plnení.

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 – ZLEPŠOVANIE A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Priorita 4 – Zmierňovať dosahy zmeny klímy a podporovať prispôsobovanie lesov účinkom klimatickej zmeny

Rámcový cieľ 2.8
Opatrenie
Implementovať do modelov
hospodárenia lesnícke
opatrenia na viazanie uhlíka
úpravou drevinového zloženia,
porastovej štruktúry a rubných
dôb, ako aj premenou
máloproduktívnych
a ekologicky nestabilných
lesov.
Vypracovať stratégiu
zvyšovania miery domáceho
zhodnocovania drevnej
biomasy.
Rámcový cieľ 2.9
Opatrenie
Využiť možnosti podpory
z PRV SR na posilňovanie
biodiverzity, ekologickej
stability lesov a zlepšovania
verejnoprospešných funkcií
ochranných lesov a lesov
osobitného určenia.
Vypracovať modely cieľového
stavu štruktúry lesov
a adaptácie lesných porastov
na klimatickú zmenu
pre základné typy lesa.

Zlepšovanie globálnej bilancie uhlíka zvyšovaním zásob uhlíka v lesoch prostredníctvom lesníckych opatrení a náhradou fosílnych palív lesnou biomasou
Zlepšenie globálnej bilancie uhlíka zvyšovaním zásob uhlíka v lesoch a následným energetickým aj neenergetickým využitím lesnej drevnej biomasy je podmienené komplexným riešením
problémov týkajúcich sa celého reťazca uvedených oblastí. Zlepšenie bilancie uhlíka má spätný priaznivý vplyv na stav lesov a ďalšie súčasti životného prostredia s výraznými
ekonomickými a sociálnymi dôsledkami.
číslo Zodpoved. Termín
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia

2.8.1

MPRV SR
(NLC)

Do
konca
roku
2018



Splnené.
Na NLC je riešená úloha „Inventarizácia emisií skleníkových plynov v sektore využívania
krajiny a zmeny vo využívaní krajiny a lesníctvo, časť „Lesy a zmeny z a do lesov, lesný
manažment a spracovanie výrobkov z dreva“ podľa Rámcového dohovoru OSN o zmene Problematika v nadväznosti na toto opatrenie sa bude
klímy a podľa Parížskej dohody“, ktorá bola súčasťou kontraktu medzi MPRV SR a NLC.
ďalej riešiť v rámci opatrenia 2.9.2.
Súčasťou novej metodiky, ktorá je aktuálne v procese medzinárodnej konsolidácie
sú aj odporúčania pre manažment lesov podporujúce priaznivú uhlíkovú bilanciu.

MPRV SR
(NLC),
20172.8.2
Opatrenie je súčasťou NPVPD SR.
MH SR,
2018
MŽP SR
Prispôsobovanie druhovej a priestorovej štruktúry lesov predpokladaným dopadom klimatickej zmeny formou lesníckych adaptačných opatrení
V súčasnosti už existuje relatívna zhoda (aj medzinárodná) o potrebe reagovať na klimatickú zmenu adaptačnými opatreniami lesov, a to aj napriek existencii niektorých názorov, že stačí
pasívne čakať, ako na zmenu zareaguje samotná príroda pomocou prírodných procesov. Je potrebné pokračovať vo vytváraní účinnej stratégie adaptácie lesov na klimatickú zmenu
a podpore takých zmien porastovej štruktúry, ktoré sú viac odolné v prípade naplnenia scenárov klimatickej zmeny.
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia
číslo Zodpoved. Termín
Bude sa pokračovať vo využívaní podpôr z PRV SR.
Splnené.
V rámci PRV SR sa plánuje realizovať výzva
MPRV SR,
Využila sa možnosť podpory prostredníctvom PRV SR. V rámci opatrenia 12 a 15 PRV SR boli na podopatrenie 8.5 Investície do zlepšenia odolnosti
20162.9.1
oprávnení
realizované kompenzačné platby v územiach sústavy Natura 2000 a platby na Lesníckoa environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov
2020
žiadatelia
environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov.
(činnosti 1-3). V procese je modifikácia podopatrenie
8.5 doplnením činnosti zameranej na podporu biotopov
tetrova hlucháňa.
2.9.2

MPRV SR
(NLC)

20162020

Neplní sa.
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Plniť opatrenie.
V roku 2019 MPRV SR zadalo NLC úlohu vypracovať
modely adaptácie lesov SR na klimatickú zmenu.

Priorita 5 – Zvýšiť ochranu lesov

Rámcový cieľ 2.10

Opatrenie
Využiť možnosti podpory
z PRV SR na prevenciu
a obnovu potenciálu lesov
po kalamitách spôsobených
škodlivými činiteľmi.
Vypracovať návrh efektívneho
systému tvorby a realizácie
projektov ozdravných opatrení
v lesoch zameraných
na prevenciu a na obnovu
potenciálu lesov
po kalamitách spôsobených
škodlivými činiteľmi.

Rámcový cieľ 2.11

Opatrenie

Vytvorenie efektívneho systému tvorby a realizácie projektov ozdravných opatrení v lesoch zameraných na prevenciu a obnovu potenciálu lesov po kalamitách spôsobených
škodlivými činiteľmi
Popri nedostatku motivačných nástrojov vlastníkov a obhospodarovateľov lesa k lepšej prevencii kalamít absentuje aj efektívny systém tvorby, financovania a realizácie projektov ozdravných
opatrení zameraný na prevenciu a obnovu potenciálu lesov po kalamitách spôsobených škodlivými činiteľmi. Tento problém dostatočne neriešilo ani uznesenie vlády SR č. 990/2007, ktoré
bolo v tomto ohľade príliš všeobecné a nekomplexné. Preto vytvorenie takéhoto systému, spolu so zabezpečením dostatočných finančných zdrojov, zostáva veľmi aktuálne.
číslo
Zodpoved. Termín
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia
Splnené.
Využila sa možnosť podpory prostredníctvom PRV SR.
 Podopatrenie: 8.3 PRV SR Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými
MPRV SR,
2015požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami; výzva číslo:2/PRV/2015;
Bude sa pokračovať vo využívaní podpôr
2.10.1 oprávnení
2020
aktivita č. 3: zlepšenie zdravotného stavu lesov.
z PRV SR.
žiadatelia
 Podopatrenie: 8.4 PRV SR Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi
a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami; výzva číslo: 3/PRV/2015.

2.10.2

MPRV SR
(NLC),
MŽP SR

20162017

Splnené.
Pred vyhlásením výzvy PRV SR na podopatrenia 8.3 a 8.4 v roku 2015 (viď opatrenie 2.10.1) bola
vypracovaná publikácia „Národný plán ochrany lesa“ (NLC, 2014). Publikácia obsahuje informácie
o rizikách výskytu škodlivých činiteľov podľa lesných oblastí SR a slúži ako metodický podklad
pre prípravu, posudzovanie a realizáciu projektov ozdravných opatrení a projektov na obnovu
potenciálu lesov po kalamitách.

Vytvorenie a finančné zabezpečenie efektívneho systému prognózovania, prevencie, a monitorovania vzniku lesných požiarov
Napriek realizovaným opatreniam AP NLP SR pre obdobie rokov 2007-2013 sa nepodarilo komplexne zabezpečiť prognózovanie a monitorovanie lesných požiarov na území SR. Výskyt
lesných požiarov je limitovaný najmä klimatickými faktormi. Najvyššie počty lesných požiarov sú v rokoch s výrazným deficitom zrážok a vyššími priemernými teplotami (2000, 2003, 2007,
2012), čo bude v dôsledku klimatickej zmeny pravdepodobne aj v budúcnosti častým javom. Z tohto hľadiska je potrebné vybudovať funkčný geoinformačný systém prognózovania
a monitorovania lesných požiarov, ako aj využitie možnosti podpory z PRV SR na prevenciu požiarovosti v lesoch a zlepšenie protipožiarnej infraštruktúry.
číslo

Zodpoved.

Termín


Podporiť tvorbu
geoinformačného portálu
pre lesnícky sektor a HaZZ.

2.11.1

MPRV SR
(NLC),
MV SR
(HaZZ,
PTEÚ)

20162020



Odpočet plnenia k 31.12.2018
Splnené
Mapové podklady s vyznačenými cestami a vodnými zdrojmi sú HaZZ poskytované
prostredníctvom NLC v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Z. z., a slúžia tiež ako podklady
do geoinformačného portálu, ktorým je LGIS. Bola riešená úloha „Vývoj, rozvoj a správa IS
LH a poskytovanie informácií z IS LH“, ktorá bola súčasťou kontraktu medzi MPRV SR
a NLC.
PTEÚ poskytuje NLC štatistické údaje z databázy lesných požiarov za jednotlivé roky. Údaje
slúžia pre budovanie funkčného geoinformačného systému prognózovania a monitorovania
lesných požiarov v rámci portálu.
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Aktualizácia

Pokračovať v budovaní funkčného geoinformačného
systému prognózovania a monitorovania lesných
požiarov v rámci portálu.

Vytvoriť spoločnú pracovnú
skupinu pre oblasť prevencie
a likvidácie lesných požiarov
v podmienkach SR.
Vypracovať národný plán
efektívneho využívania
monitoringu lesných požiarov
prostredníctvom osôb
vykonávajúcich hliadkovaciu
činnosť, leteckého
monitoringu, monitorovacích
a hliadkovacích veží
v závislosti od limitujúcich
faktorov (členitosť terénu,
sprístupnenie územia,
meteorologické faktory,
stupeň požiarneho
nebezpečenstva územia).

2.11.2

MPRV SR
(NLC)
MV SR
(PHaZZ)

2.11.3

MPRV SR
(NLC),
MV SR,
(PHaZZ)

20162020

20162020

Plniť opatrenie.
Plní sa.
Vytvoriť pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov NLC
V roku 2018 začali rokovania medzi PHaZZ a NLC za účelom zvýšenia ochrany lesov
a PHaZZ pre koordináciu a hodnotenie plnenia opatrení
pred požiarmi a nastavenie spolupráce, resp. vytvorenia pracovnej skupiny.
2.11.1 a 2.11.3.





Plní sa.
Doposiaľ takýto plán vypracovaný nebol.
Pred vybudovaním ASDS boli v rámci analýz vybrané tri najohrozenejšie oblasti ohrozenia
lesnými požiarmi (Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Záhorie).
V roku 2014 bol vypracovaný „Národný plán ochrany lesov SR“ a „Metodika stanovenia
klasifikácie lesných oblastí SR podľa stupňa ohrozenia požiarom“.

Presunúť plnenie opatrenia do obdobia po roku 2020.
Zahrnúť do návrhu strategického dokumentu
NLP SR po roku 2020.

Splnené.
PRV SR, podopatrenie: 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými
MPRV SR,
požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami; aktivita č. 2: zlepšenie
20152.11.4 oprávnení
ochrannej protipožiarnej infraštruktúry; výzva číslo:2/PRV/2015. V rámci uvedenej výzvy boli
2020
žiadatelia
realizované hlavne nasledovné projekty LESY SR:
o ASDS pre oblasť Záhorie.
o ASDS pre oblasť Nízke Tatry a Vysoké Tatry.
Vytvorenie právnych, ekonomických a technických podmienok pre systémové riešenie kalamitných situácií v CHÚ
Manažment kalamitných situácií v CHÚ a ich častiach je právnym problémom, ktorý si vyžaduje komplexné riešenia a existenciu vopred dohodnutého postupu v prípade výskytu kalamít.
Rámcový cieľ 2.12
To znamená, či bude kalamitné drevo ponechané alebo bude spracované šetrným, ale dostatočne účinným spôsobom (šetrnosť sa vťahuje najmä na zabránenie erózie). Ekonomické
riešenie zahŕňa najmä zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu šetrnejších spôsobov spracovania. Technické riešenie spočíva v zabezpečení šetrných technológií,
napr. vrtuľníkových systémov, lanoviek schopných približovať drevo v plnom závese a podobne.
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia
Opatrenie
číslo
Zodpoved. Termín
Plní sa.
 Vypracovaná bola „Koncepcia riešenia konfliktov pri využívaní produkcie lesov v CHÚ“ –
Vypracovať návrh právne
výstup riešenia etapy úlohy „Výskum a vývoj pre inovácie a podporu konkurencieschopnosti
relevantného riešenia
lesníckeho sektora“, v rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC (NLC, 2017).
kalamitných situácií
 Vypracovaná odborná štúdia „Dopady ochrany prírody a krajiny na lesnícko-drevársky
v CHÚ vrátane jeho
Problematike sa venuje pozornosť v novele zákona
MPRV SR, 2016sektor“ v rámci ktorej sa analyzovali finančné a sociálno-ekonomické dopady
prerokovania a schválenia
2.12.1
o lesoch a v novele zákona č. 543/2002 Z. z.,
MŽP SR
2017
nespracovávania kalamitného dreva v CHÚ; stanovili sa ekonomické a sociálne dopady
oboma rezortmi. Navrhnúť
ktoré vláda SR schválila 29.05.2019.
niektorých zákazov a obmedzení ochrany prírody; NLC, 2017. Výsledky boli využité v rámci
systém ekonomického
pripomienkovania pripravovaných legislatívnych predpisov v oblasti ochrany prírody.
zabezpečenia realizácie tohto

Začala príprava novely zákona o lesoch, ktorá čiastočne rieši aj problematiku kalamitných
opatrenia.
situácií v CHÚ, a príprava novely zákona č. 543/2002 Z. z.
Využiť možnosti podpory
z PRV SR na zabezpečenie
efektívneho systému
prognózovania, prevencie
a monitorovania vzniku
lesných požiarov.
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Splnené.
Opatrenie sa rieši v rámci LOS a výskumných projektov NLC:
 V rámci LOS ide o úlohu: Kontrola a monitorovanie výskytu kalamitných, inváznych
a karanténnych škodcov.
 Projekt APVV-14-0567 Informačný a varovný systém pre invázne organizmy v lesnom
Vypracovať analýzu
a urbánnom prostredí.
a predikciu vývoja
poškodzovania ekosystémov
Pokračovať v analýzach a predikciách vývoja
 Zahraničný projekt v spolupráci s CFIA: testovanie feromónov na nepôvodné druhy rodu
MPRV SR
(lesa a dreva) introdukovaným
2016poškodzovania ekosystémov (lesa a dreva)
Agrilus a Scolytus.
2.12.2
(NLC),
hmyzom a hubami
2020  Zahraničný projekt v spolupráci s Bioforest, Inc. Canada: testovanie Neem látok
introdukovaným hmyzom a hubami v nadväznosti
MŠVVŠ SR
v nadväznosti na klimatickú
na klimatickú zmenu a globalizáciu trhu s drevom.
a ich aplikácia injektovaním do kmeňa pagaštanov konských proti nepôvodnému
zmenu a globalizáciu trhu
ploskáčikovi pagaštanovému.
s drevom.
 Rezortná výskumná úloha „Výskum a vývoj pre inovácie a podporu konkurencieschopnosti
lesníckeho sektora“ – výstupy „Identifikácia hlavných (a potenciálnych) inváznych
organizmov v lesoch SR a návrh opatrení integrovanej ochrany“ a „On-line mapová služba
mapujúca výskyt domácich kalamitných organizmov a usídlených inváznych organizmov v
lesoch SR“.
Podpora systému opatrení obnovy a výchovy lesa po vetrových a hmyzových kalamitách
V nadväznosti na vytvorené nástroje podpory (rámcový cieľ 2.10) sa realizujú dve opatrenia zamerané na obnovu a na výchovu mladých lesných porastov na kalamitných holinách.
Rámcový cieľ 2.13
Z teoretických poznatkov aj praktických skúseností jednoznačne vyplýva, že zakladanie zmiešaných lesných porastov zložených zo stanovištne vhodných drevín, a ich systematická výchova
zameraná na udržanie priaznivej štruktúry, sú rozhodujúce pre budovanie dobrého odolnostného potenciálu následných lesných porastov. Toto osobitne platí na kalamitných holinách
a v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny.
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia
Opatrenie
číslo
Zodpoved. Termín
Využiť možnosti podpory PRV
MPRV SR,
SR na obnovu lesov
2015Splnené.
2.13.1 oprávnení
Opatrenie aj celý R.C. je duplicitný k R.C. 2.10.
po vetrových a hmyzových
2020
Viď odpočet k opatreniu 2.10.1
žiadatelia
kalamitách
Využiť možnosti podpory PRV
MPRV SR,
SR na výchovu následných
2015Splnené.
2.13.2 oprávnení
Opatrenie aj celý R.C. je duplicitný k R.C. 2.10.
porastov po vetrových
2020
Viď odpočet k opatreniu 2.10.1
žiadatelia
a hmyzových kalamitách
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Priorita 6 – Rozvíjať monitoring lesov

Rámcový cieľ 2.14

Opatrenie
Zabezpečiť realizáciu projektu
NIML SR ako dlhodobého
programu
(II. cyklus NIML SR).

Zabezpečenie komplexného systému inventarizácie a monitoringu stavu lesov na národnej úrovni v súlade s postupmi a požiadavkami prebiehajúceho celoeurópskeho
a globálneho integračného procesu
Zabezpečenie nevyhnutných informácií pre štátnu správu, obhospodarovateľov lesa a spracovateľov dreva, odborné a výskumné inštitúcie pre účely operatívneho a strategického
plánovania, riadenia a rozhodovania. Zvlášť potrebné je získanie objektívnych informácií o trendoch vývoja v súčasných podmienkach klimatickej zmeny a vysokého podielu náhodných
ťažieb realizovaných v dôsledku poškodenia lesov pôsobením biotických a abiotických škodlivých činiteľov. Získavajú sa údaje, ktoré nie sú dostupné z iných zdrojov, napr. údaje o stave
obnovy lesov, akumulácii uhlíka v lesoch, biodiverzite, množstve odumretého dreva, ako aj všetky údaje o stave a vývoji lesov nachádzajúcich sa mimo lesných pozemkov (tzv. bielych
plochách). Plnením opatrení tohto opatrenia bude SR schopná plniť svoje záväzky v medzinárodných organizáciách (EHK OSN, FAO, EUROSTAT) a dohovoroch (Parížsky dohovor,
Karpatský dohovor, Dohovor o biologickej diverzite), ako aj politických procesoch (UNFF, FOREST EUROPE).
číslo Zodpoved. Termín
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia
2.14.1

MPRV SR
(NLC,
LESY SR)

20152017




Splnené.
Zrealizoval sa druhý cyklus „NIML SR 2015-2016“.
Výsledky sú publikované v Lesníckej štúdii 65/2017 „NIML SR 2015 – 2016“.

Pokračovať vo vývoji metód inventarizácie
a monitoringu lesov v súlade s postupmi,

technológiami, potrebami a požiadavkami
MPRV SR 2016prebiehajúceho integračného procesu.
2.14.2
(NLC)
2020
Zahrnúť tiež do návrhu
strategického dokumentu

NLP SR po roku 2020.
.
Zabezpečiť pokračovanie
Pokračovať v monitoringu zdravotného stavu lesov
monitoringu zdravotného stavu
Splnené.
I. a II. úrovne každoročným sledovaním a hodnotením.
MPRV SR 2014lesov I. a II. úrovne
2.14.3
Každoročne je riešená úloha „Monitoring lesov–Čiastkový monitorovací systém Lesy“, ktorá je
Zahrnúť tiež do návrhu
(NLC)
2020
každoročným sledovaním
súčasťou kontraktu medzi MPRV SR a NLC.
strategického dokumentu
a hodnotením.
NLP SR po roku 2020.
Zabezpečenie prepojenia informačných tokov v IS LH a vytvorenie účelových interakcií na medzirezortnej úrovni
Údaje za podnikateľský sektor poskytujúci služby v lesníctve nie sú obsiahnuté v IS LH a nie sú tiež k dispozícií žiadne finančné a ekonomické údaje. V dôsledku toho je väčšina
Rámcový cieľ 2.15
ukazovateľov za LH SR značne podhodnotená. Štatistickým zisťovaním sa zabezpečí systematický zber údajov, ktoré sú potrebné pre analytickú, prognostickú a koncepčnú činnosť
v odvetví LH SR a ďalšie výstupy za LH SR. IS LH sa rozšíri aj o ďalšie údaje v oblasti drevospracujúceho priemyslu, ktoré v súčasnosti nie sú k dispozícii. Údaje sú potrebné
pre strategické rozhodovanie na všetkých úrovniach lesnícko-drevárskeho sektora.
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia
Opatrenie
číslo Zodpoved. Termín
Splnené.
 Každoročne sú vypracované návrhy úprav štatistického výkazu DSP „Drevo (MPRV SR) 101“ podľa aktuálnych potrieb. Vzor uvedeného štatistického výkazu je na stránke ŠÚ SR
MPRV SR
Vypracovať návrh štatistického
2016v sekcii „Vzory štatistických formulárov“.
Pokračovať v aktualizácii štatistického výkazu
2.15.1
(NLC),
výkazu pre sektor DSP.
2017  Ekonomické a finančné údaje sa zbierajú v rámci štatistických výkazov ŠU SR „Roč 1-01
pre sektor DSP podľa aktuálnych potrieb.
ŠÚ SR
Ročný výkaz produkčných odvetví“ a „Roč 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých
podnikoch“. Na základe podpísanej dohody č.182/2012-310/MPRV SR a jej dodatkov medzi
ŠÚ SR a MPRV SR sú uvedené údaje k dispozícií pre potreby LH SR.
Pokračovať vo vývoji metód
inventarizácie a monitoringu
lesov v súlade s postupmi,
technológiami, potrebami
a požiadavkami
prebiehajúceho integračného
procesu.

Splnené.
Vývoj metód inventarizácie a monitoringu v rámci viacerých projektov: II. cyklus „NIML SR
(2015-2016), projekt APVV-0439-12 „FORESTMAN“ (2013-2017), projekt APVV-15-0393
„PROMON“ (2016-2018).
Integrácia systémov zisťovania na úrovni EÚ bola riešená v rámci medzinárodného projektu
H2020 „DIABOLO“ 2014-2018.

15

Splnené.
Návrh štatistického výkazu pre sektor poskytovateľov služieb v LH SR bol vypracovaný
v roku 2014. V roku 2017 bol výkaz zapracovaný do štatistického výkazu „Les (MPRV SR)
5-01 Ročný výkaz o lesnom hospodárstve“ a následne schválený. Uvedený štatistický výkaz
Vypracovať návrh štatistického
MPRV SR
bol rozšírený na spravodajské jednotky poskytovateľov služieb v LH SR a bol rozšírený
Pokračovať v aktualizácii štatistického výkazu
výkazu pre sektor
20142.15.2
(NLC),
o moduly špeciálne určené len pre poskytovateľov služieb. Prvý zber údajov sa uskutočnil
pre sektor poskytovateľov služieb v LH SR
poskytovateľov služieb
2016
ŠÚ SR
za rok 2018. Vzor schváleného štatistického výkazu je na stránke ŠÚ SR v sekcii
podľa aktuálnych potrieb.
v LH SR.
„Vzory štatistických formulárov“.
 Metodika zberu údajov a rozsah výberovej vzorky poskytovateľov služieb bola vypracovaná
v rámci riešenia výskumného projektu „APVV-15-0487 Výskum efektívnosti outsourcingu
lesníckych služieb“.
Splnené.
 Moduly pre elektronický zber a spracovanie údajov v rámci štatistického výkazu DSP „Drevo
Vypracovať návrh modulov
(MPRV SR) 1-01“ boli vypracované v roku 2017 v rámci riešenia úlohy 11/16 koncepčných
na elektronický zber
Pokračovať v aktualizácii modulov na elektronický zber
MPRV SR
prác kontraktu medzi MPRV SR a NLC v roku 2017.
a spracovanie údajov
2017a spracovanie údajov štatistických výkazov DSP
2.15.3
(NLC),
 Moduly pre elektronický zber a spracovanie údajov za sektor poskytvateľov služieb v LH SR
štatistických výkazov DSP
2020
a poskytovateľov služieb v LH SR podľa aktuálnch
ŠÚ SR
boli vypracované v rámci úlohy 10/08 kontraktu medzi MPRV SR a NLC v roku 2018.
a poskytovateľov služieb
potrieb.
Vytvorili sa elektronické formuláre štatistických výkazov „Les (MPRV SR) 2-04“
v LH SR.
(https://gis.nlcsk.org/dodavkydreva) a „Les (MPRV SR) 5-01“ (https://gis.nlcsk.org/les5-01)
a webová aplikácia, ktorá umožňuje spravodajským jednotkám podávať výkazy elektronicky.
Pravidelné hodnotenie stavu a vývoja lesov a LH SR podľa kritérií a ukazovateľov TUOL pre potreby reportovania na národnej a medzinárodnej úrovni
Priebežné sledovania a hodnotenie stavu a vývoja lesov a LH SR podľa kritérií a ukazovateľov TUOL je nevyhnutným predpokladom pre komplexné hodnotenie využívania ekologických,
ekonomických a sociálnych funkcií lesov. Jeho cieľom je napomôcť, aby sa lesy a lesná pôda využívali takým spôsobom, pri ktorom sa zachová ich biodiverzita, produkčná schopnosť,
regeneračný potenciál, vitalita a schopnosť plniť v súčasnosti i v budúcnosti všetky významné funkcie lesov. Cieľom je tiež včasné odhalenie nepriaznivého vývoja lesov a LH SR a prijatie
Rámcový cieľ 2.16
potrebných nápravných opatrení. Periodické hodnotenie stavu a vývoja lesov a LH SR podľa kritérií a ukazovateľov TUOL by sa malo uskutočňovať najmenej v 5-ročných intervaloch.
Zhruba v týchto intervaloch SR v svojich národných správach pre Správu o stave európskych lesoch a v rámci Globálneho hodnotenia lesných zdrojov takéto hodnotenie predkladá
medzinárodným organizáciám. Pre úplné splnenie tejto potreby by bolo vhodné vydávať samostatnú publikáciu pre SR, s dotiahnutím tohto pravidelného a hodnotenia až do odporúčaní
na zlepšenie stavu lesov a LH SR a relevantného zhodnotenia vývoja, či dosiahnutého pokroku.
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia
Opatrenie
číslo Zodpoved. Termín
Zabezpečiť pravidelné 5-ročné
komplexné hodnotenie stavu
Pokračovať v komplexnom hodnotení stavu a vývoja
Splnené.
a vývoja lesov a LH SR podľa
lesov a LH SR podľa kritérií a ukazovateľov TUOL
MPRV SR 2016- Komplexné hodnotenie stavu a vývoja lesov a LH SR podľa kritérií a ukazovateľov TUOL vrátane
kritérií a ukazovateľov TUOL 2.16.1
vrátane návrhu odporúčaní zameraných na zlepšenie
(NLC)
2019 návrhu odporúčaní zameraných na zlepšenie stavu lesov a LH SR sa uskutočňuje na ročnej báze
vrátane návrhu odporúčaní
stavu lesov a LH SR prostredníctvom ZS
a je publikované formou ZS.
zameraných na zlepšenie
na ročnej báze.
stavu lesov a LH SR.
Prepojiť jednotlivé subsystémy
zisťovania a monitorovania
Pokračovať v prepojení jednotlivých subsystémov
stavu a vývoja lesov
Plní sa.
MPRV SR 2016zisťovania a monitorovania stavu a vývoja lesov
a ekonomických informácií
2.16.2
IS LH zabezpečuje sústavné sledovanie a vyhodnocovanie údajov o stave a vývoji lesov SR
(NLC)
2020
a ekonomických informácií do uceleného
do uceleného multifunkčného,
v rámci vyhotovovania PSL, vrátane špeciálnych prieskumov a monitoringu lesov.
multifunkčného, efektívneho a komplexného systému.
efektívneho a komplexného
systému.
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Zdokonaľovať sústavu
národných ukazovateľov TUOL
tak, aby umožnili komplexné
hodnotenie stavu a vývoja
2.16.3
lesných zdrojov, všetkých
tovarov, služieb a funkcií,
ktoré lesy poskytujú.


MPRV SR
(NLC)

20162020




Splnené.
SR predkladá pravidelne správy o lesoch, lesnom hospodárstve, produkcii a obchode
s drevnými produktmi pre FAO, EHK OSN, FOREST EUROPE, EUROSTAT a ďalšie
medzinárodné organizácie a procesy.
Správy sa predkladajú v systéme priebežne aktualizovaných medzinárodne prijatých
ukazovateľov TUOL, ktorým sa prispôsobuje aj systém národných ukazovateľov.
K zdokonaľovaniu sústavy národných ukazovateľov TUOL prispieva aj PEFC Slovensko.
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STRATEGICKÝ CIEĽ 3 – ZLEPŠOVANIE KVALITY ŽIVOTA
Priorita 7 – Zachovávať a zlepšovať mimoprodukčné funkcie lesov

Rámcový cieľ 3.17

Zachovanie a zdokonaľovanie systému diferencovanej starostlivosti o lesy za účelom zvyšovania funkčnej účinnosti lesov s prevládajúcimi ochrannými, ekologickými
a sociálnymi funkciami
Súčasný stav diferencovanej starostlivosti o lesy je napriek viacerým pozitívam nevyhovujúci a zastaraný. Preto jeho zdokonalenie a rozvoj na základe súčasných poznatkov musí byť
jednou z priorít TUOL. Súčasný stav neodráža ani tendencie vo vývoji financovania a ekonomiky funkcií lesov, najmä platieb za ekosystémové služby.
číslo Zodpoved. Termín
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia

Opatrenie
Aktualizovať praktickú
aplikáciu kategorizácie lesov
Presunúť plnenie opatrenia do obdobia po roku 2020.
na základe výsledkov výskumu
Neplní sa.
MPRV SR
Do r.
Zahrnúť do návrhu strategického dokumentu
a vývoja, najmä úlohy
3.17.1
V rámci aktuálne prebiehajúcej novelizácie zákona o lesoch nie je platná kategorizácia lesov
(NLC)
2020
NLP SR po roku 2020 potom, ako sa dosiahne
„Výskum, klasifikácia
dotknutá.
zásadnejší pokrok v plnení opatrení 3.18.1 a 3.18.2.
a uplatňovanie funkcií lesa
v krajine“.
Zdokonaľovanie metód identifikácie, kvantifikácie a finančného oceňovania ekosystémových služieb lesov
V súčasných podmienkach trhovej ekonomiky, v ktorej pôsobí aj LH SR, treba zohľadňovať existujúce a získavať nové poznatky a metódy hodnotenia netrhových funkcií lesa; ďalej tiež
objektivizovať náklady na zabezpečenie skutočného dopytu úžitkov verejnoprospešných funkcií, ako aj kvantifikovať škody a ujmy, ku ktorým dochádza pri narušení funkcií lesa a aktivít
Rámcový cieľ 3.18
súvisiacich s realizáciou vlastníckych práv a presadzovaním záujmov štátu. Jednou z hlavných výziev pre lesnícko-drevársky sektor v rámci „zelenej ekonomiky“ sú platby za ekosystémové
služby lesov, ktoré by sa mali lepšie kompenzovať tak, aby náklady na ich poskytovanie neznižovali konkurencieschopnosť dreva a výrobkov z dreva. Na ich zabezpečovanie je potrebné
vybudovať vhodné trhové mechanizmy, zdokonaľovať metódy ich kvantifikácie a finančného oceňovania, vytvárať komplexný systém pravidiel a inštitúcií.
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia
Opatrenie
číslo Zodpoved. Termín
Pokračovať vo výskume
a vývoji systému identifikácie,
Plní sa.
kvantifikácie a platieb
za využívanie
 Bola realizovaná úloha “Zahrnutie hodnoty ekosystémových služieb lesov do zelenej
MŠVVŠ
Pokračovať vo výskume a vývoji systému identifikácie,
najvýznamnejších
ekonomiky v zmysle záväzku SR prednesenom na zasadnutí skupiny expertov FOREST
SR,
2014kvantifikácie a platieb za využívanie najvýznamnejších
ekologických a sociálnych
3.18.1
EUROPE Bratislave 11.5.2016“ I.časť zadania, ktorá bola súčasťou kontraktu medzi MPRV
MPRV SR 2020
ekologických a sociálnych funkcií lesov –
funkcií lesov –
SR a NLC.
(NLC)
ekosystémových služieb.
ekosystémových služieb;
 Bol riešený výskumný projekt APVV-17-0232: „Testovanie nových politík a podnikateľských
permanentne analyzovať
modelov na zabezpečenie vybraných ekosystémových služieb lesa (NLC, TUZVO).
princípy, metódy a postupy
ich hodnotenia a oceňovania.
Plní sa.
 Bola realizovaná úloha “Zahrnutie hodnoty ekosystémových služieb lesov do zelenej
Vypracovať systém hodnotenia
ekonomiky v zmysle záväzku SR prednesenom na zasadnutí skupiny expertov FOREST
Pokračovať v opatrení zameranom na hodnotenie
ekosystémových služieb lesov
EUROPE Bratislave 11.5.2016“ II. časť zadania, ktorá bola súčasťou kontraktu medzi MPRV
MPRV SR
ekosystémových služieb lesov s ohľadom
s ohľadom na celospoločenské 3.18.2
2018
SR a NLC.
(NLC), MŽP
na celospoločenské požiadavky a oprávnené záujmy
požiadavky a oprávnené
 Vypracovanie a prijatie Vyhlášky č. 226/2017 Z. z. a jej následná implementácia v rokoch
vlastníkov lesov.
záujmy vlastníkov lesov.
2017-2018.
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Samotný systém hodnotenia ekosystémových služieb lesov zatiaľ nebol vypracovaný, hoci
príloha č. 1 zákona o lesoch obsahuje hodnoty efektov mimoprodukčných funkcií lesa
(ekosystémových služieb) podľa hospodárskych súborov lesných typov za rubnú dobu
v EUR/ha lesného pozemku.
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Priorita 8 – Zvyšovať príspevok lesov a lesníctva do rozvoja ekonomiky vidieka

Rámcový cieľ 3.19

Opatrenie
Využiť možnosti podpory
z PRV SR na podporu
špecifických foriem
podnikania, služieb
a marketingu v lesníctve.
Vytvárať priaznivé podmienky
a možnosti pre kreovanie
trhov s nedrevoprodukčnými
službami lesa.
Zlepšiť informovanosť
vlastníkov
a obhospodarovateľov lesa
o možnostiach zapojenia
sa do podnikania
a marketingu v oblasti nových
produktov a služieb.

Podpora špecifických foriem podnikania, služieb a marketingu pre majiteľov, obhospodarovateľov lesa a poskytovateľov lesníckych služieb
Úloha lesníckych subjektov pri rozvoji ekonomiky vidieka vyplýva z charakteru vidieckych oblastí. Cez zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa prostredníctvom lepších postupov
obhospodarovania lesa, je možné tento príspevok zvýšiť. Napriek dominantnej úlohe drevnej suroviny je potrebné rozvíjať aj ďalšie spracovanie iných lesných produktov, ktoré získajú takto
pridanú hodnotu a ich zavedenie na trh bude znamenať pre realizujúci subjekt konkurenčnú výhodu. Takýmto spôsobom sa môžu udržať alebo vytvoriť pracovné miesta na vidieku.
Zároveň je potrebné rozvíjať činnosti spojené s videckym cestovným ruchom, agroturistikou, poskytovaním služieb v oblasti lesníckej pedagogiky, ako aj uvádzaní lesníckych produktov
na trh v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
číslo Zodpoved. Termín
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia
Bude sa plniť v rámci pripravovanej výzvy PRV SR
MPRV SR,
na opatrenie 16.2 a 16.3: „Podpora na pilotné projekty
20163.19.1 oprávnení
Neplní sa.
a na vývoj nových výrobkov, postupov, procesov
2020
žiadatelia
a technológií“ a „Spolupráca medzi malými
hospodárskymi subjektmi“.
3.19.2

MPRV SR

20162020

Neplní sa.

Presunúť plnenie opatrenia do obdobia po roku 2020.
Zahrnúť do návrhu strategického dokumentu
NLP SR po roku 2020.

3.19.3

MPRV SR
(Agroinštitút, NLC)

20142020

Plní sa.

Plnenie je zahrnuté v opatreniach R.C. 4.29.
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STRATEGICKÝ CIEĽ 4 – ZVYŠOVANIE DLHODOBEJ KONKURENCIESCHOPNOSTI
Priorita 9 – Zvýšiť dlhodobú konkurencieschopnosť a ekonomickú životaschopnosť LH SR

Rámcový cieľ 4.20

Podpora zvyšovania konkurencieschopnosti a technologickej úrovne lesných podnikov a subjektov podnikajúcich v LH SR
Nedostatok vhodných ťažbových technológií a nedostatočné sprístupnenie lesných porastov neumožňujú komplexnejšie využitie nadzemnej stromovej biomasy. Táto skutočnosť
má negatívne dôsledky vo viacerých oblastiach. Ponechávanie nadmerného množstva ťažbových zvyškov, najmä v ihličnatých porastoch, zhoršuje porastovú hygienu a ohrozuje zdravotný
stav lesov. Ich ponechanie v mladých lesných porastoch zhoršuje ekonomickú efektívnosť výchovy, resp. vedie k nevykonávaniu potrebných výchovných zásahov. Preto je potrebné
vytvoriť finančné a legislatívne predpoklady pre rozvoj využitia viacoperačných strojov a lesníckych lanoviek, ktoré zvyšujú ekonomickú efektívnosť výroby, bezpečnosť práce a tiež
vyhovujú ekologickým kritériám (zníženie poškodzovania pôdy, prirodzeného zmladenia a stojacich stromov, znečisťovania vôd). Na dosiahnutie priaznivého stavu v technickom
a technologickom vybavení LH SR a sprístupnení lesov sú potrebné ročné investície v objeme približne 20 mil. EUR, s postupným nárastom až na 50 mil. EUR do roku 2025.
Obmedzenie využívania veľkej časti lesov v rozsiahlej sústave CHÚ na území SR negatívne ovplyvňuje finančnú stránku obhospodarovateľov lesa a ekonomiku LH SR i hospodárstva SR
ako celku. Prejavuje sa to v priamej podobe na strate príjmov vlastníkov lesa a lesných podnikov, preto je realizácia kompenzačných platieb zo strany orgánov ochrany prírody nevyhnutná,
a to aj napriek tomu, že doteraz vyplatené čiastky zďaleka nezodpovedajú skutočnej majetkovej ujme, ktorá je oveľa vyššia.
Zelená ekonomika je ekonomika založená na zásadách racionálneho využívania obnoviteľných prírodných zdrojov, čím ponúka reálne riešenie na zmierňovanie rozporov moderného
sveta. Je variantom trhovej ekonomiky, ktorá sa snaží zosúladiť ekologické a ekonomické prístupy a pokladá sa za viac než len produkciu a využívanie biomasy. Ide o sociálnu stratégiu
na zmiernenie dôsledkov klimatických zmien a využívania nedostatkových prírodných zdrojov.
číslo Zodpoved. Termín
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia

Opatrenie
Realizovať príslušné opatrenia
tohto akčného plánu (najmä
R.C. 1.3 a 1.4) a AP NPVPD
SR súvisiace so zvyšovaním 4.20.1
konkurencieschopnosti
a ekonomickej prosperity
LH SR.
Realizovať kompenzačné
platby za obmedzenie
vlastníckych práv a zvýšené
4.20.2
náklady obhospodarovania
lesného majetku (majetkovú
ujmu) v CHÚ.
Identifikovať potenciálne
zdroje a aktivity regiónov SR
pre využitie princípov zelenej
ekonomiky a ich dôsledky
na zamestnanosť
a zmiernenie chudoby
v regiónoch.

MPRV SR,
MH SR,
MŽP SR,
MDV SR

MŽP SR

20142020

20142020

Opatrenie je súčasťou NPVPD SR.





4.20.3

MPRV SR
(NLC);
MPSVR SR

20162020



Splnené.
Pokračovať v kompenzačných platbách
Plnenie opatrenia bolo realizované formou finančných náhrad v súlade s § 61e zákona
za obmedzenie vlastníckych práv a zvýšené náklady
č. 543/2002 Z. z.
obhospodarovania lesného majetku
O nároku na vyplatenie finančnej náhrady rozhoduje príslušný okresný úrad v sídle kraja.
(majetkovú ujmu) v CHÚ.
Finančná náhrada sa poskytuje z finančných prostriedkov ŠR SR.
Splnené.
V roku 2016 bola na NLC vyriešená úloha “Analýza potenciálu Slovenska pre využitie princípov
zelenej ekonomiky v lesníckom sektore“, ktorá bola súčasťou kontraktu medzi MPRV SR
a NLC.
MPSVR SR na základe Národnej stratégie zamestnanosti SR do roku 2020 a zákona
č. 336/2015 Z. z. vypracúva akčné plány pre vymedzené okresy, v ktorých sa navrhujú
systémové opatrenia a aktivity v oblasti rozvoja regionálnej ekonomiky a inovácií v rôznych
odvetviach národného hospodárstva, vrátane LH SR, s dôrazom na vytváranie pracovných
príležitostí.
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Vypracovať alternatívne
modely pre vznik trhu
s nedrevoprodukčnými
službami lesa s motivačnými
nástrojmi vzťahov medzi
majiteľmi
a obhospodarovateľmi lesa
a subjektmi, ktoré služby
komerčne využívajú.
Rámcový cieľ 4.21
Opatrenie
Zabezpečiť plnenie opatrení
AP NPVPD SR.
Zabezpečiť riadnu činnosť
koordinačnej rady AP NPVPD
SR – LDR.

4.20.4

MPRV SR
(NLC)

20162020

Neplní sa.

Presunúť plnenie opatrenia do obdobia po roku
2020.
Zahrnúť do návrhu strategického dokumentu
NLP SR po roku 2020

Vytvorenie právnych, ekonomických a technických predpokladov pre lepšie využitie potenciálu produkcie dreva v lesoch SR
Na zabezpečenie racionálneho a efektívneho využitia dreva ako obnoviteľnej suroviny a udržanie, resp. zvyšovanie jeho produkcie vláda SR schválila NPVPD SR a v nadväznosti na to
aj akčný plán tohto programu na roky 2014-2020. Už z tejto skutočnosti je vidno, akú vysokú prioritu kladú najvyššie orgány štátu využitiu potenciálu dreva pochádzajúceho z lesov SR.
Potreba presadzovania opatrení AP NPVPD SR aj prostredníctvom opatrení NLP SR je preto nespochybniteľná.
číslo Zodpoved. Termín
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia
MPRV SR,
MH SR,
20144.21.1
MŽP SR,
2020
MDV SR
Opatrenia sú súčasťou NPVPD SR.
4.21.2

MPRV SR

20142020
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Priorita 10 – Podporiť výskum a vývoj na zlepšenie konkurencieschopnosti odvetvia LH SR
Zlepšovanie ekonomických, legislatívnych, inštitucionálnych a informačných nástrojov na posilnenie lesníckeho výskumu, technologického rozvoja, inovácií a rýchlejší
prenos ich výsledkov do praxe
Cieľom opatrení je podnietiť štrukturálnu zmenu sektora LH a DSP SR smerom k rastu založenému na zvyšovaní inovačnej schopnosti a excelentnosti vo výskume a vývoji, a to v zmysle
Rámcový cieľ 4.22
RIS3. RIS3 schválila vláda SR 13.11.2013, pričom pôdohospodárstvo bolo definované ako jeden z tematických okruhov vedeckého výskumu s predpokladmi pre rast a spoluprácu
s hospodárskou praxou, riešenie naliehavých spoločenských problémov a ako jedna z priorít rozvoja spoločnosti SR. Príležitosťou je efektívnejšie využívanie lesa, ktorý pokrýva takmer
polovicu územia SR, vrátane nadväzných technológií spracovania dreva.
Opatrenie
číslo Zodpoved. Termín
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia
Plní sa.
 V nadväznosti na materiál RIS3, schválený vládou SR v roku 2013 sa prijala doména „Zdravé
Vypracovať modely
potraviny a životné prostredie“ ako jedna z piatich prioritných oblastí špecializácie SR. V rámci
viaczdrojovej lesníckej vedy
domény sú LH a ťažba dreva, ako aj nadväzujúce spracovateľské odvetvia definované
a výskumu (verejné výskumné
ako prioritné oblasti inteligentnej špecializácie SR.
inštitúcie, inštitucionálne
MŠVVŠ
 Základným rámcom financovania vedy a výskumu v SR v doménach inteligentnej špecializácie
financovanie lesníckych
20144.22.1 SR, MPRV
Pokračovať v plnení.
v programovacom období 2014 – 2020 je OP VaI, ktorého implementáciu zabezpečuje
vedecko-výskumných
2020
SR, MF SR
Výskumná agentúra prostredníctvom dvoch ministerstiev: MŠVVŠ SR a MH SR. Toto
príspevkových organizácií,
prepojenie zabezpečuje spájanie verejných a súkromných zdrojov a efektívny prenos
zefektívňovanie využitia
poznatkov do praxe.
a rozvoja výskumnej

Inštitucionálnym rámcom financovania lesníckych príspevkových vedecko-výskumných
infraštruktúry a pod.).
organizácií naďalej ostáva „Nový model vedy a výskumu v rezorte MPRV SR č. 3075/2009 –
300“, schválený poradou vedenia MPRV SR 1. 10. 2009.
Plní sa.
 Lesnícke inštitúcie majú svojich zástupcov v príslušných oborových radách APVV,
Posilniť vplyv LH SR
MŠVVŠ
a v monitorovacom výbore OP VaI, nemajú svojich zástupcov v rade Výskumnej agentúry.
v štruktúrach orgánov
SR,
2016riadiacich vedu, výskum
4.22.2
Pokračovať v plnení.
 Zástupcovia lesníckych inštitúcií sú etablovaní v medzinárodnom výskumnom priestore,
MH SR,
2020
a inovácie na území
a to v medzinárodných lesníckych inštitúciách a profesijných združeniach (EFI, IUFRO, FTP).
MPRV SR
SR a v Európe.
 Lesnícke inštitúcie nemajú svojich zástupcov v zozname národných delegátov programu
H2020.
Zlepšovať informovanosť
obhospodarovateľov lesa
a ich združení o nových
poznatkoch a výsledkoch
lesníckeho výskumu
a o možnostiach a spôsobe
čerpania finančných
prostriedkov na inovácie
a výskumné riešenie potrieb
lesníckej praxe.



4.22.3

MPRV SR
(NLC),
MŠVVŠ SR
(TUZVO),
ÚEL SAV

20162020



Splnené.
NLC každoročne organizuje štyri pravidelné konferencie pre prax: „Aktuálne otázky ochrany
lesa“, „Aktuálne otázky zakladania a pestovania lesa“, „Aktuálne otázky ekonomiky a politiky
LH SR“ a od roku 2017 aj „Dlhodobý ekologický výskum a monitoring lesov“. Z konferencií Pokračovať v informovaní obhospodarovateľov lesa
sú vydávané zborníky. Popri týchto sa organizujú každoročne viaceré projektové konferencie a ich združení o nových poznatkoch a výsledkoch
a semináre ad-hoc.
lesníckeho výskumu a o možnostiach a spôsobe
čerpania finančných prostriedkov na inovácie
Lesnícka fakulta TUZVO takisto organizuje viaceré pravidelné („Financovanie Lesy – Drevo“,
a výskumné riešenie potrieb lesníckej praxe.
„Poľovnícky manažment a ochrana zveri“, „Aplikovaná ornitológia“), alebo nepravidelné
konferencie a semináre pre prax („Sliačske poobhliadnutie 2018“, „Výročná konferencia sekcie
Ertragskunde 2018“, „XV. Žitnoostrovská odborná konferencia 2018“, „Drevoznehodnocujúce
huby 2018“). Od roku 2017 vydáva Správy z výskumu Lesníckej fakulty pre prax.
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Zabezpečenie smerovania aplikovaného lesníckeho výskumu na riešenie aktuálnych potrieb praxe pri využití kombinovaného financovania z národných a európskych zdrojov
Opatrenie vychádza zo strategických cieľov EK, akými sú Stratégia Európa 2020 s prechodom na modernú spoločnosť, ktorej ekonomický rast bude šetrný k životnému prostrediu
a nebude taký závislý od energetických zdrojov. Ďalším strategickým zámerom EK je prekonanie, resp. zníženie disparít medzi regiónmi EÚ. Pre dosiahnutie načrtnutých strategických
cieľov bola podľa príslušného dokumentu EÚ na národnej úrovni vypracovaná RIS3. Na zabezpečenie uvedených strategických cieľov sú sústredené finančné prostriedky EK,
Rámcový cieľ 4.23
prerozdeľované súťažným spôsobom prostredníctvom európskych fondov. V oblasti výskumu a vedy je kľúčovým finančným nástrojom H2020. Ďalšie finančné prostriedky sú určené
na podporou priemyselne orientovaného výskumu v rámci ERDF prostredníctvom CBC programov, schém COSME. Pre implementáciu environmentálne orientovaných projektov je určený
program LIFE+. Na získanie uvedených zdrojov je potrebný koordinovaný postup vedecko-výskumných inštitúcií s priemyselnou praxou s jasne definovanými prioritnými oblasťami
výskumu.
Opatrenie
číslo Zodpoved. Termín
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia
Splnené.
 NLC v odpočtovanom období implementovalo 6 medzinárodných projektov: CBC HU-SK
INMEIN (2012-2014), ETC SEE FOROPA (2012-2014), 7FP ARRANGE (2011-2015), ENPI
Zefektívniť riešenie prioritných
CBC HYDROFOR (2013-2015), H2020 DIABOLO (2015-2018), Interreg SUSTREE
oblastí lesníckeho výskumu
(2016-2019).
a vývoja prostredníctvom
Lesnícke
Pokračovať v riešení prioritných oblastí lesníckeho
2014-  Lesnícka fakulta TUZVO v odpočtovanom období implementovala 6 medzinárodných
zapojenia
4.23.1 výskumné
výskumu a vývoja prostredníctvom zapojenia
2020
projektov: RP7 INTEGRAL (2011-2015), H2020 ALTERFOR (2016-2020), H2020 CHARMED
sa do medzinárodnej
inštitúcie
sa do medzinárodnej spolupráce.
(2017-2020), a LIFE16 Lynx (2017-2024), EFI Network Fund FORMASAM a EFI Network Fund
spolupráce (H2020, CBC,
PERFORM (2018-2020).
LIFE+ a pod.).
 NLC je aktívne zapojené do iniciatívy BIOEAST, zameranej na perspektívu získavania zdrojov
z Horizon Europe na podporu rastu a konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho sektora
makro-regiónu stredo-východnej Európy. NLC koordinuje BFWG.
Podporiť spoluprácu
Plní sa.
lesníckych vedecko V rámci OP VaI boli otvorené prvé výzvy na doménu „Zdravé potraviny a životné prostredie“,
výskumných organizácií
MŠVVŠ
Pokračovať v plnení.
v ktorých prijímateľom je podnik, a partnerom výskumná organizácia. Podmienky výziev však
a praxe so zameraním
SR,
2015Analyzovať neúspech doteraz vyhlásených výziev
4.23.2
boli nastavené tak, že lesnícke subjekty o ne doposiaľ neprejavili reálny záujem.
na kľúčové programy
MH SR,
2020
OP VaI a nastaviť parametre tak, aby boli
 V roku 2018 bola vyhlásená výzva OP VaI na budovanie výskumno-vývojových kapacít v rámci
poskytujúce finančné zdroje
MPRV SR
pre žiadateľov dostatočne motivačné.
domény „Zdravé potraviny a životné prostredie“, v ktorých prijímateľom sú výskumné
na výskumné riešenia potrieb
organizácie. Implementácia začne až v roku 2019.
lesníckej praxe.
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Priorita 11 – Podporovať zhodnocovanie a marketing lesných nedrevných produktov a služieb
Ekonomická transformácia LH SR zameraná na diverzifikáciu jeho príjmov prostredníctvom poskytovania platených ekosystémových služieb pre spoločnosť
Na zabezpečenie spoločenskej objednávky na funkcie netrhového charakteru slúži v súčasnosti systém dotácií a náhrad ujmy. Zatiaľ však tento systém nemožno považovať za plne
funkčný. Pretože nároky na poskytovanie a využívanie nedrevných produktov a verejnoprospešných služieb LH SR sa budú neustále zvyšovať, treba hľadať ďalšie možnosti lepšieho
Rámcový cieľ 4.24
zhodnocovania a zvyšovania jeho potenciálu a produkcie, ako aj poskytovania týchto služieb za finančnú náhradu. K tomuto treba dosiahnuť celospoločensky konsenzus pri formovaní
systému ekonomického zabezpečenia spoločenskej objednávky na doposiaľ neobchodované ekologické a sociálne (ekosystémové) služby lesov poskytované LH SR. Cieľom LH SR je
rozšírenie rámca komerčných – obchodovateľných tovarov a služieb prostredníctvom vytvárania a uplatňovania nástrojov a mechanizmov na oceňovanie, kompenzáciu a inovatívne
obchodovanie s doposiaľ neobchodovanými produktmi a službami.
Opatrenie
číslo Zodpoved. Termín
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia
Pokračovať v identifikácii obmedzení a prekážok
Identifikovať obmedzenia
na realizáciu nedrevných lesníckych produktov
a prekážky, ktoré doposiaľ
MPRV SR 2016Plní sa.
a služieb LH SR. Zadať vypracovanie štúdie:
bránia ekonomickej realizácii 4.24.1
(NLC)
2018
Časť opatrenia zameraného na ekosystémové služby sa rieši v rámci opatrení 3.18.1 a 3.18.2.
„Analýza komerčnej využiteľnosti nedrevných
nedrevných lesníckych
lesných produktov v podmienkach SR“.
produktov a služieb LH SR.
Vypracovať postupy a obsah
propagácie významu funkcií
lesov pre laickú verejnosť
a politikov.


4.24.2

MPRV SR
(NLC)

20162018





Navrhnúť možnosti integrácie
cestovného ruchu v LH SR
s inými sektormi, v rámci
rozvoja vidieka (regiónov)
a s poľovníckym turizmom.

4.24.3

MPRV SR,
MDV SR

20162020


Splnené.
Na porade vedenia MPRV SR 23.03.2017 bola schválená smernica MPRV SR, ktorou sa
upravuje jednotný a koordinovaný postup v oblasti mediálnej politiky rezortu a komunikácia
rezortu s verejnosťou č. 1320/2017-120.
Na NLC bol v roku 2017 zriadený osobitný referát komunikácie a marketingu.
Význam funkcií lesov je prezentovaný počas Lesníckych dní.
Splnené.
MDV SR mapuje možnosti využitia turistického potenciálu lesa v sektore poľovníckeho
cestovného ruchu v súlade s legislatívnymi, ekologickými a etickými zásadami. Na národnom
propagačno-informačnom systéme cestovného ruchu Slovakia Travel oboznamuje
návštevníkov portálu s turistickými možnosťami slovenských lesov a vidieka, najvhodnejšími
lokalitami na lov a súvisiacimi podujatiami (Dni sv. Huberta, poľovnícke slávnosti, poľovnícke
dni, atď.) ako aj s ponukou zariadení vidieckeho turizmu.
V rámci projektu NLC Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér, financovaného z Nórskeho
finančného mechanizmu, bol vytvorený vzdelávací kurz Lesný sprievodca, a následne
19 zamestnancov lesníckych organizácií vyškolených na propagátorov cestovného ruchu
v lesníctve.
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Pokračovať v budovaní systému propagácie
lesníctva, lesov a ich funkcií pre laickú verejnosť
a politikov.

Pokračovať v integrácii cestovného ruchu v LH SR
s inými sektormi, v rámci rozvoja vidieka
a poľovníckeho turizmu. Riešiť v rámci Stratégie
rozvoja cestovného ruchu do roku 2030.

Priorita 12 – Podporovať využívanie lesnej biomasy

Rámcový cieľ 4.25

Opatrenie
Využiť možnosti podpory
z PRV SR na nákup
výrobných technológií
na výrobu štiepok z dreva
nižšej akosti.
Zabezpečiť plnenie
príslušných opatrení akčného
plánu NPVPD SR R.C. č. 5.4:
Aktualizovať a realizovať
stratégiu produkcie
a využívania drevnej biomasy
v SR.

Rámcový cieľ 4.26

Vytvorenie právnych, ekonomických a technických predpokladov pre lepšie využitie potenciálu produkcie drevnej biomasy na energetické účely
Zabezpečenie trvalo udržateľnej produkcie a energetického využívania palivovej drevnej biomasy na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni; zvýšenie príjmov LH SR; podpora výchovy
porastov a zlepšenie ich hygieny; oslabenie konkurenčného tlaku na energetické využitie dreva vyššej akosti; zvýšenie tvorby pridanej hodnoty. Zvýšenie príjmov organizácií rezortu
pôdohospodárstva; optimalizácia využitia lesných a nelesných pozemkov; stimulácia rozvoja vidieka; podpora dlhodobej spolupráce výrobných organizácií a rezortných vedeckovýskumných inštitúcií; efektívnejšie vynakladanie verejných finančných zdrojov; zlepšenie životného prostredia.
číslo Zodpoved. Termín
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia
4.25.1

MPRV SR,
oprávnení
žiadatelia

20162020
Opatrenia sú súčasťou NPVPD SR.

4.25.2

MPRV SR,
MH SR

20152020

Modernizácia využívania palivovej drevnej biomasy z LH SR na technologickej úrovni porovnateľnej s vyspelými štátmi EÚ
Z hľadiska LH SR a rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako hlavného producenta palivovej drevnej biomasy je potrebné zvýšiť príjmy za predaj tejto suroviny nielen zvyšovaním
jej množstva, ale aj kvality, najmä energetickej hodnoty odrážajúcej sa v pridanej hodnote produkcie. Zvýšením kvality palivovej biomasy a jej štandardizáciou sa vytvoria predpoklady
pre zvýšenie energetickej a ekonomickej efektívnosti jej využitia. Zníži sa produkcia emisií a odpadov. Zlepší sa činnosť zásobovacích reťazcov biomasy od produkcie až po výrobu energií
s možnosťou zvýšenia miery diverzifikácie obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov energie na regionálnom a celoštátnom princípe.

Opatrenie

číslo

Zodpoved.

Termín

Zabezpečiť plnenie
príslušných opatrení AP
NPVPD SR (č. 5.3): Podporiť
rast a efektívnosť výroby
energií z drevnej biomasy.

4.26.1

MPRV SR,
MH SR

20172018

Odpočet plnenia k 31.12.2018

Aktualizácia

Opatrenie je súčasťou NPVPD SR.
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Rámcový cieľ 4.27

Podpora využitia fytomasy v kozmetickom a farmaceutickom priemysle
S ohľadom na potenciálnu perspektívnosť uplatnenia lesnej fytomasy v kozmetickom a farmaceutickom priemysle a dobré produkčné možnosti v LH SR je potrebné venovať tejto oblasti
primeranú pozornosť.
číslo Zodpoved. Termín
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia

Opatrenie
Vypracovať komplexnú
analýzu možností produkcie
a využitia fytomasy
v kozmetickom
4.27.1
a farmaceutickom priemysle
v podmienkach LH SR vrátane
identifikácie opatrení
na jej podporu

MPRV SR,
MH SR

20182020

Opatrenie je súčasťou NPVPD SR.
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Priorita 13 – Podporovať spoluprácu vlastníkov lesa a skvalitňovať odbornú prípravu v LH SR

Rámcový cieľ 4.28
Opatrenie
Vybudovanie a realizácia
komplexného systému
vzdelávacích a poradenských
služieb pre sektor LH SR
a spracovania dreva.

Podpora vzniku a činnosti pozemkových spoločenstiev a verejno-súkromných partnerstiev s účasťou lesníckych subjektov
Podpora vzniku a činnosti pozemkových spoločenstiev a verejno-súkromných partnerstiev s účasťou lesníckych subjektov má významný potenciál prispieť k riešeniu viacerých súčasných
a budúcich problémov LH SR. Môže predovšetkým významne zvýšiť povedomie o význame spolupráce v rámci LH SR, ako aj mimo neho. Ide najmä o konkurenčnú výhodu a pridanú
hodnotu pri projektoch spolupráce regionálneho rozvoja a na vidieku.
číslo Zodpoved. Termín
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia
4.28.1

MPRV SR
(NLC)

Podľa
opatr.
R.C.
č. 4.29

Problematika je riešená v rámci opatrení R.C. 4.29.

Vybudovanie a realizácia komplexného systému vzdelávacích a poradenských služieb pre sektor LH SR a spracovania dreva
Od roku 2011 neboli na realizáciu poradenského systému v LH SR vyčlenené žiadne finančné prostriedky. Vďaka riešeniu projektov financovaných z prostriedkov EÚ (cca 30) vzniklo
Rámcový cieľ 4.29
za posledné roky 26 odborných publikácií. Uvedený spôsob sa však javí ako neudržateľný a najmä nekoncepčný. Na zvýšenie konkurencieschopnosti LH SR, zavádzanie nových
inovatívnych postupov, zlepšenie obhospodarovania lesa je preto potrebné zabezpečiť financovanie poradensko-vzdelávacej činnosti aj zo ŠR SR (verejných zdrojov) a zabezpečiť tak jej
kvalitu a kontinuitu.
Opatrenie
číslo Zodpoved. Termín
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia
Splnené.
Využila sa možnosť podpory prostredníctvom PRV SR.
Využiť možnosti podpory
 Dňa 20. 4. 2018 bola vyhlásená výzva č. 28/PRV/2018 pre podopatrenie 1.1: Podpora V rámci ďalších výziev na opatrenie 1.1 podporovať
z PRV SR na realizáciu
MPRV SR,
na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy aj naďalej vzdelávacie aktivity tematicky zamerané
opatrení na prenos znalostí
2016 4.29.1 oprávnení
na biodiverzitu v lesných ekosystémoch
nepresahujúce 18 mesiacov. NLC v rámci výzvy podalo projekt: Nové metódy v ochrane lesa.
a informačných akcií v rámci
2020
žiadatelia
a na preventívne, ochranné a environmentálne
budovania komplexného
 Dňa 28.6.2018 bola vyhlásená výzva č. 34/PRV/SR pre podopatrenie 1.2: Podpora
opatrenia v LH SR (pôvodné opatrenie 4.28.1).
systému vzdelávacích služieb.
na demonštračné činnosti a informačné akcie. NLC v rámci výzvy podalo projekt: Informačné
dni – Zachovanie biodiverzity lesov na príklade aktivít lesnej pedagogiky.
Splnené.
Využiť možnosti podpory
Využila sa možnosť podpory prostredníctvom PRV SR.
z PRV SR na realizáciu
poradenského systému
 Dňa 11.6.2018 bola vyhlásená výzva č. 33/PRV/2018 pre podopatrenie 2.3: Podpora
2016 Realizovať výzvu pre podopatrenie
v LH SR v zmysle
4.29.2 MPRV SR
na odbornú prípravu poradcov. Oblasti vzdelávania vychádzajú z podporovaných
2020
2.1 PRV SR: Poradenské služby.
aktualizovaného
poradenských služieb pre obhospodarovateľov lesa. Tieto sú i zadefinované priamo v smernici
pôdohospodárskeho
EÚ a musia byť povinne zamerané na smernice 92/43/EHS, 2009/147/ES a 200/60/ES + môžu
poradenského systému.
zahŕňať aj problematiku ekonomickej a environmentálnej výkonnosti lesného podniku.
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STRATEGICKÝ CIEĽ 5 – Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie
Priorita 14 – Zabezpečiť implementáciu medzinárodných záväzkov týkajúcich sa lesov a LH
Aktívna účasť SR na medzinárodných procesoch týkajúcich sa LH a implementácia medzinárodných záväzkov do lesníckej politiky a všeobecne záväzných právnych
predpisov
FOREST EUROPE predstavuje celoeurópsky proces, ktorého cieľom je vytvoriť platformu na formuláciu spoločných stratégií k aktuálnym problémom lesníctva a ochrany lesov v Európe
v záujme zabezpečenia trvalo udržateľného obhospodarovania lesných zdrojov regiónu a ich ďalšieho rozvoja. V roku 2016 preberá SR predsedníctvo v tomto najvýznamnejšom
Rámcový cieľ 5.30
celoeurópskom lesníckom procese. Zabezpečovanie TUOL prostredníctvom NLP SR vyplýva z medzinárodných záväzkov SR. NLP SR je kolektívny, medzisektorový a opakovaný proces
plánovania lesníckej politiky, implementácie, monitorovania a hodnotenia na národnej úrovni za účelom zlepšovania TUOL. Od 1.1.2016 má SR predsedníctvo vo FOREST EUROPE.
Funkciu koordinačnej jednotky bude na základe poverenia MPRV SR zabezpečovať NLC. Koordinačná jednotka FOREST EUROPE bude v prevažnej miere plniť funkciu sekretariátu
procesu. Riadenie činnosti procesu zabezpečuje jeho hlavný koordinačný výbor.
Opatrenie
číslo Zodpoved. Termín
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia
Splnené.
 Činnosť koordinačnej jednotky bola zabezpečená od 1. januára 2016 v zmysle dokumentu
Zabezpečiť činnosť LUB
„Návrh na technické, personálne a finančné zabezpečenie LUB“ schváleného v porade
do doby konania ministerskej
MPRV SR
vedenia MPRV SR dňa 11.06.2015.
2015konferencie o ochrane lesov 5.30.1
(NLC)
Pokračovať v zabezpečovaní činnosti LUB.
2020  LUB zabezpečuje svoje úlohy v rámci organizačnej štruktúry NLC. Bude pracovať až do doby
v Európe v Bratislave v roku
(LESY SR)
konania ministerskej konferencie o ochrane lesov v Európe v Bratislave v roku 2020 (pôvodný
2019.
termín v roku 2019 sa zmenil).
 Činnosť LUB je financovaná podľa pravidiel GCC FOREST EUROPE.
Zabezpečiť vypracovávanie
národných informačných
a štatistických podkladov
Splnené.
Pokračovať v zabezpečovaní národných
vyplývajúcich zo záväzkov SR
MPRV SR 2014- Úloha sa zabezpečuje v termínoch a podľa požiadaviek príslušných medzinárodných organizácií informačných a štatistických podkladov vyplývajúcich
5.30.2
a z činnosti medzinárodných
(NLC)
2020 v rámci úlohy kontraktu medzi MPRV SR a NLC „Medzinárodná spolupráca a úlohy vyplývajúce
zo záväzkov SR a z činnosti v medzinárodných
lesníckych organizácií, najmä
z členstva v medzinárodných organizáciách“.
lesníckych organizáciách.
FAO, UNECE, EUROSTAT,
FOREST EUROPE, UNFF.
Vypracovať návrh
a v príslušných orgánoch
2018Plniť opatrenie.
MPRV SR
(vláda SR, NR SR) schváliť 5.30.3
2020
V roku 2019 MPRV SR iniciovalo proces tvorby
(NLC)
Neplní sa.
nový NLP SR platný od roku
nového NLP SR na roky 2022-2030.
2021.
Vytvorenie efektívnych komunikačných kanálov s cieľom zvyšovania informovanosti lesníckej a nelesníckej verejnosti o zámeroch EÚ a celosvetových iniciatív v oblasti LH
Rámcový cieľ 5.31
Poznanie zámerov EÚ, európskych a celosvetových iniciatív v oblasti LH je veľmi dôležité najmä pre politickú a decíznu sféru. Pre nelesnícku verejnosť je to potrebné kvôli lepšej
informovanosti o cieľoch TUOL a najmä o jeho ekologických a sociálnych aspektoch.
Opatrenie
číslo Zodpoved. Termín
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia
Vypracovať návrh
Splnené.
a zabezpečiť realizáciu
MPRV SR 2015Pokračovať v informovanosti verejnosti o zámeroch
efektívnej komunikácie
5.31.1
 Na porade vedenia MPRV SR 23.03.2017 bola schválená smernica MPRV SR, ktorou sa
(NLC)
2020
EÚ a celosvetových iniciatív v oblasti LH.
s lesníckou a nelesníckou
upravuje jednotný a koordinovaný postup v oblasti mediálnej politiky rezortu a komunikácia
verejnosťou zameranej
rezortu s verejnosťou č. 1320/2017-120.
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na zvyšovanie ich
informovanosti o zámeroch
EÚ a celosvetových iniciatív
v oblasti LH.



Na NLC bol v roku 2017 zriadený osobitný referát komunikácie a marketingu.
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Priorita 15 – Posilňovať spoluprácu a koordináciu medzi politikami ovplyvňujúcimi LH SR

Rámcový cieľ 5.32

Opatrenie
Pri príprave rezortných politík,
všeobecne záväzných
právnych predpisov
a programov regionálneho
rozvoja zohľadňovať ciele
NLP SR a jeho akčného
plánu.

Rámcový cieľ 5.33

Zlepšenie medzisektorovej spolupráce medzi LH SR a súvisiacimi odvetviami s cieľom zosúladenia ekonomických, ekologických a sociálno-kultúrnych cieľov
Z viacerých všeobecne záväzných predpisov a z medzinárodných dohôd a záväzkov vyplývajú povinnosti, ktorých uskutočňovanie je úlohou viacerých odvetví a rezortov. Lesné
ekosystémy sú mimoriadne cennou súčasťou osobitne CHÚ, preto v nich dochádza k prekrývaniu záujmov medzi LH SR a ochranou prírody a krajiny, ktorá je v kompetencii MŽP SR.
Chemické spracovanie dreva a výroba nábytku patrí na rozdiel od spracovania poľnohospodárskych produktov do rezortu MH SR. Lesnícke vzdelávanie, veda, výskum a inovácie spadajú
do kompetencie MŠVVŠ SR. Časť lesných pozemkov je v správe MO SR. V rámci medzinárodnej spolupráce je nutná koordinácia s MZVaEZ SR. Viacsektorový prístup je dôležitý
aj s ohľadom na to, že niektoré problémy LH SR majú pôvod mimo tohto odvetvia (poškodzovanie lesov v dôsledku znečisťovania ovzdušia, využívanie lesov verejnosťou, vykonávanie
činností v lesoch podľa osobitných predpisov a pod.). Dôležitá je tiež spolupráca s vedou a výskumom v súvisiacich odvetviach, ako sú prírodné, ekologické, spoločenské vedy.
číslo Zodpoved. Termín
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia

5.32.1

Všetky
súvisiace
rezorty

20142020

Splnené.
Ciele NLP SR a jeho akčného plánu sa na základe dohody v priebehu konzultácií a rokovaní
zohľadňujú v rámci súvisiacich politík, strategických dokumentov a všeobecne záväzných právnych
predpisov.

Pokračovať v zohľadňovaní cieľov NLP SR
v súvisiacich stratégiách a politikách ostatných
rezortov.

Zlepšenie spolupráce pri zhodnocovaní dreva slovenským drevospracujúcim priemyslom
V súčasnosti odvetvia LH a DSP SR čelia mnohým problémom a výzvam. Sú priamo ovplyvnené klimatickou zmenou, konkurenciou pri získavaní drevných zdrojov, meniacim sa
spotrebiteľským dopytom, zvyšujúcou sa hospodárskou súťažou a rastúcou zložitosťou výrobných procesov. Z uvedených dôvodov je potrebné zlepšovať spoluprácu a posilňovať tradičný
lesnícko-drevársky sektor, využívajúci obnoviteľné prírodné zdroje trvalo udržateľným a zodpovedným spôsobom. Veľkou príležitosťou je aj zvyšujúce sa využívanie zdrojov biomasy
v porovnaní s fosílnymi zdrojmi. Sektor je dôležitou súčasťou rozvíjajúceho sa hospodárstva, ale aj celej spoločnosti, novým perspektívnym smerom založeným na biotechnológiách.
Využívanie dreva ako obnoviteľnej suroviny má mimoriadny celospoločenský význam, pretože drevo a produkty z dreva sekvestrujú uhlík a znižujú jeho objem v atmosfére; produkty
z dreva sú vyrábané v nízko-energetickom produkčnom systéme s minimálnymi emisiami v porovnaní s inými stavebnými materiálmi; odpadové drevo z piliarských závodov a píl sa
využíva na výrobu panelov na báze dreva; produkty z dreva môžu byť znovu používané a recyklované a použité ako zdroj bioenergie.
číslo Zodpoved. Termín
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia

Opatrenie
Realizovať príslušné opatrenia
AP NPVPD SR prijatého
vládou SR v roku 2014
zamerané na zvyšovania
konkurencieschopnosti
podnikov a zlepšenia
5.33.1
ich prístupu na trhy zvýšením
miery finalizácie spracovania
dreva, jeho zhodnotenia
a zníženia energetickej
náročnosti realizáciou inovácií
a transferu know-how.

Podľa
Podľa AP
AP
NPVPD SR NPVPD
SR

Opatrenie je súčasťou NPVPD SR.
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Priorita 16 – Zlepšiť zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb vlastníkov lesných pozemkov a spoločnosti

Rámcový cieľ 5.34

Vytvorenie právnych, ekonomických a technických podmienok pre zlepšenie účinnosti kompenzácie náhrad za obmedzenie realizácie vlastníckych práv k lesným pozemkom
Z dôvodu neustále rastúceho významu verejnoprospešných funkcií lesov dochádza k značnému obmedzovaniu vlastníckych práv. Lesy sú majetkom a zároveň výrobným prostriedkom
konkrétnych vlastníkov, ktorých záujem sa prirodzene orientuje na ekonomické využívanie svojho majetku a podnikateľský zisk. Na druhej strane les tvorí základnú zložku životného
prostredia. Na skĺbenie týchto aspektov treba vytvoriť primerané právne prostredie tak, aby sa zabezpečili oprávnené záujmy vlastníkov a užívateľov lesov a tiež ich účinná ochrana.
Jedným zo základných predpokladov na dosiahnutie tohto zámeru je vytvorenie vhodných ekonomických podmienok pre TUOL a zlepšenie účinnosti kompenzácie náhrad za obmedzenie
vlastníckych práv k lesným pozemkom.
číslo Zodpoved. Termín
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia

Opatrenie
Vypracovať analýzu
všeobecne záväzných
právnych predpisov
(pozemkové zákony, zákon
Splnené.
o energetike, o pozemkových
Analýza práv a záujmov vlastníkov a obhospodarovateľov lesa sa vykonáva priebežne podľa plánu
spoločenstvách, o ochrane
Pokračovať v aktualizácii záväzných právnych
legislatívnych úloh MPRV SR. V odpočtovanom období najmä v rámci prípravy:
prírody a krajiny) s ohľadom
predpisov (pozemkové zákony, zákon o energetike,
MPRV SR 2016-  novelizácie zákona o lesoch,
na stav rešpektovania
5.34.1
o pozemkových spoločenstvách, o ochrane prírody
(NLC)
2017
ústavných práv a oprávnených
 novelizácie zákona č. 97/2013 Z.z.,
a krajiny) s ohľadom na oprávnené záujmy
záujmov vlastníkov
a požiadavky vlastníkov a obhospodarovateľov lesa.
 novelizácie zákona č. 504/2003 Z.z.,
a obhospodarovateľov
 novelizácie zákona č. 229/1991 Z.z.,
lesných pozemkov; súčasne
vypracovať návrhy príslušných
ustanovení uvedených
predpisov.
Urýchlenie usporiadania vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom vrátane širšieho využitia projektov pozemkových úprav na tento účel
S ohľadom na skutočnosť a praktické skúsenosti z realizácie pozemkových úprav na lesných pozemkoch v predchádzajúcom období sa navrhuje upraviť znenie rámcového cieľa
nasledovne: „Urýchlenie usporiadania užívacích práv k lesným pozemkom s cieľom zabezpečenia obhospodarovania porastu jedným obhospodarovateľom lesa a jedným hospodárom“.
Rámcový cieľ 5.35
V súčasnosti je zavedený a vybudovaný systém vedenia vzájomne prepojených registrov a sú k dispozícii nástroje na ich elektronické vedenie. Zo strany MPRV SR je potrebné
podrobnejšie metodicky usmerniť postup určenia obhospodarovateľa lesa a určenia odbornej správy lesov pri spoločnom vlastníctve lesných pozemkov, vrátane prípadnej úpravy
príslušných právnych noriem. Naplnenie stanoveného rámcového cieľa prispeje k zefektívneniu riešenia rôznych činností a úloh, kde dôležitým informačným základom je relevantná
a časovo aktuálna informácia o obhospodarovateľovi lesa.
Opatrenie
číslo Zodpoved. Termín
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia
Usmerniť postup evidencie
Splnené.
obhospodarovateľa lesných 5.35.1 MPRV SR
2016
Postup evidencie obhospodarovateľov lesa bol usmernený a realizuje sa v rámci opatrenia 5.35.2.
pozemkov.
Splnené.
Zabezpečiť vedenie
Úloha sa zabezpečuje v rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC - "Vývoj, rozvoj a správa IS LH
a aktualizáciu evidencie
Pokračovať vo vedení a aktualizácii evidencie
MPRV SR 2014- a poskytovanie informácií z IS LH", podúloha "Správa a údržba webovej aplikácie LGIS, webovej
lesných pozemkov podľa
5.35.2
lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa
(NLC)
2017 aplikácii IBULH a Informačno-komunikačného portálu štátnej správy LH SR vrátane údržby
obhospodarovateľov lesa
a OLH.
príslušných databáz".
a OLH.
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Vypracovať návrh legislatívnej
úpravy obhospodarovania
spoločnej nehnuteľnosti
na lesných pozemkoch.

5.35.3

MPRV SR
(NLC)

2020

Splnené.
Vyriešené novelou zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách prijatou v roku 2017.

Zabezpečenie vyhotovovania PSL a iných projektov pre trvalo udržateľné a ekonomicky efektívne obhospodarovanie lesa v záujme vlastníkov a verejnosti
Objem finančných prostriedkov poskytovaných na vyhotovovanie PSL zo zdrojov ŠR SR má od roku 2008 klesajúci trend. V posledných rokoch sa už všetky rezervy vyčerpali a činnosti
Rámcový cieľ 5.36
sa financovali pod existenčnou hranicou ich udržateľnosti. Znižovaním objemu finančných prostriedkov na vyhotovovanie PSL dochádzalo k znižovaniu ich kvality. Z uvedených dôvodov
sa prijalo rozhodnutie o zabezpečení financovania vyhotovenia PSL z prostriedkov ERDF (PRV SR).
Opatrenie
číslo Zodpoved. Termín
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia
Splnené.
 Vyhotovovanie PSL sa zrealizovalo v súlade s platným harmonogramom.
Zabezpečiť vyhotovovanie
 V rokoch 2014 – 2015 bolo financované PSL zo ŠR SR.
Pokračovať vo vyhotovovaní PSL podľa platného
PSL podľa platného
MPRV SR 20145.36.1
harmonogramu a príslušných ustanovení zákona
 V rokoch 2016 a 2017 bolo financovanie PSL kombinované zo zdrojov EU (PRV SR) a ŠR SR.
harmonogramu a príslušných
(NLC)
2020
o lesoch.

Od
roku
2018
sa
opäť
financovanie
zabezpečuje
zo
zdrojov
ŠR
SR.
Dôvodom
je
ustanovení zákona o lesoch.
administratívna náročnosť, neefektívnosť a dlhodobá neudržateľnosť financovania PSL
zo zdrojov PRV SR.
Vypracovať funkčný
a udržateľný systém/model,
Financovanie vyhotovovania PSL je zabezpečené
Splnené.
ktorým sa zabezpečí
prostredníctvom ŠR SR. Štát je povinný zabezpečiť
MPRV SR 2016- Vyriešené novelou zákona o lesoch prijatou v roku 2018. Novelizovaný zákon v § 55 bod 1 pís. c)
dostatočný objem finančných 5.36.2
v dostatočnej výške financovanie hlavného nástroja
(NLC)
2020 až g), zabezpečuje financovanie vyhotovovania PSL, ako aj výkon ostatných činností HÚL zo ŠR
prostriedkov na zabezpečenie
štátnej lesníckej politiky a dokumentácie ochrany
SR.
jednotného systému HÚL
prírody.
a tvorby PSL po roku 2020.
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Priorita 17 – Podporovať využívanie dreva z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom

Rámcový cieľ 5.37
Opatrenie
Pripraviť novelizáciu zákona
o verejnom obstarávaní
s doplnením ustanovení
o pravidlách pre uplatňovanie
zeleného verejného
obstarávania a podpory
spotreby a používania dreva
z lesov obhospodarovaných
trvalo udržateľne.

Propagácia významu certifikácie lesov a spotrebiteľských reťazcov fungujúcich na báze zelenej ekonomiky
Pri očakávanej podpore zelenej ekonomiky predstavuje pestrosť a kvalita existujúcich obnoviteľných prírodných lesných zdrojov pre hospodárstvo SR pri ich zodpovednom
obhospodarovaní a využívaní dôležité konkurenčné výhody pre budúcnosť. Zárukou zodpovedného hospodárenia je dodržiavanie medzinárodne uznaných zásad TUOL, čoho preukazom
je platný certifikát, ktorý sa v rámci spotrebiteľských reťazcov prenáša až na konečný výrobok.
číslo Zodpoved. Termín
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia

5.37.1

MŽP SR,
MPRV SR

20162020

Neplní sa.


V rámci organizovaných
lesníckych podujatí
zabezpečiť propagáciu
a zvýšenie informovanosti
verejnosti o význame TUOL
a o praktických výhodách
využívania dreva v porovnaní
s ostatnými materiálmi.


5.37.2

MPRV SR
(NLC,
LESY SR),
MŽP SR

20162020





Presunúť kľúčovú kompetenciu pre plnenie opatrenia
na ÚVO, ktorý je gestorom zákona o verejnom
obstarávaní.
Pre plnenie opatrenia vytvoriť spoločnú komisiu.

Splnené.
Každoročne sa realizuje celoslovenská kampaň „Les ukrytý v knihe“ pre školy, knižnice
a lesníkov. Koordinácia a príprava kampane v rámci zmluvy o spolupráci a poskytnutí
príspevku z Fondu rozvoja podniku LESY SR.
Každoročne sa realizuje projekt „Detská lesnícka univerzita“ pre žiakov základných škôl.
Realizácia projektu v rámci zmluvy o spolupráci a poskytnutí príspevku z Fondu rozvoja
Pokračovať v organizovaní lesníckych podujatí
podniku LESY SR a Zmluvy o reklame s VLM v rokoch 2015 – 2018.
s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti o význame
V roku 2017 bola pre SLK realizovaná úloha „Modelové edukačné aktivity pre MŠ“, v rámci
TUOL a o praktických výhodách využívania dreva
ktorej bola vytvorená sada tlačených pracovných listov „Lesný chodníček“.
v porovnaní s ostatnými materiálmi.
SLK ďalej prostredníctvom propagačných materiálov, posterov a odborných výkladov,
zrealizovala putovnú expozíciu pre verejnosť s obsahom informácií o stave lesov a lesníctva
v SR.
V roku 2018 sa uskutočnila propagácia Lesníckeho arboréta Kysihýbel v správe NLC
s následnou pozitívnou propagáciou LH SR v rámci podujatia „Víkend otvorených parkov
a záhrad“.
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Priorita 18 – Podporovať systematickú prácu s verejnosťou pre zlepšenie vnímania LH SR

Rámcový cieľ 5.38
Opatrenie
Organizačne a programovo
zabezpečiť kontinuálne
vzdelávanie lesných
pedagógov, poradenskej
činnosti a metodické riadenie
lesnej pedagogiky.

Vytvorenie inštitucionálnych podmienok na zabezpečenie systematickej práce s verejnosťou pri budovaní pozitívneho vzťahu obyvateľstva k lesu, LH SR a lesníkom
Zabezpečenie systematickej práce s verejnosťou je nevyhnutné pre vybudovanie pozitívneho vzťahu verejnosti k LH SR. Lesná pedagogika je osvedčený európsky koncept so svojou
metodológiou a štruktúrou. Môže podstatne prispieť k pozitívnej zmene vnímania významu lesov pre spoločnosť v kontexte TUOL. Lesnú pedagogiku je potrebné začať vnímať
aj zo strany lesníkov ako nevyhnutú súčasť LH SR.
číslo Zodpoved. Termín
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia

5.38.1

MPRV SR
(NLC)

20152020




Splnené.
Každoročne je realizovaná úloha „Lesná pedagogika a podpora práce s verejnosťou“, ktorá je
súčasťou kontraktu uzatvoreného medzi MPRV SR a NLC.
Od roku 2015 každoročne NLC s podnikom LESY SR realizuje v rámci zmluvy o spolupráci
lesnú pedagogiku.

Pokračovať v kontinuálnom vzdelávaní lesných
pedagógov, poradenskej činnosti a metodickom
riadení lesnej pedagogiky.

Profesionalizácia prezentácie LH SR a komunikácie súvisiacich aktuálnych otázok prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov
LH SR je ovplyvňované viacerými sektormi. Preto je nevyhnutné skvalitniť jeho prezentáciu s dôrazom na masovokomunikačné prostriedky. Ide predovšetkým o pokračovanie podujatí
Rámcový cieľ 5.39
celonárodného charakteru, ktoré majú svoju históriu a tradíciu (Lesnícke dni, Lesnícky skanzem, Deň stromu, atď). Nedostatočná propagácia a najmä komunikácia smerom k médiám
má za následok slabé informovanie, prípadne skresľovanie odborných informácií. V tomto procese je dôležitá profesionálna práca s masovokomunikačnými prostriedkami.
Opatrenie
číslo Zodpoved. Termín
Odpočet plnenia k 31.12.2018
Aktualizácia
Splnené.
 MPRV SR prostredníctvom NLC každoročne vo Zvolene organizuje podujatie „Lesnícke dni“,
financované v rámci úlohy, ktorá je súčasťou kontraktu medzi MPRV SR a NLC. Lesnícke dni
MPRV SR
podporuje podnik LESY SR.
Zabezpečiť prezentácie LH
(NLC),
Pokračovať v prezentácii lesníctva
SR na organizovaných
2016-  Podnik LESY SR pravidelne organizuje v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline podujatie
5.39.1
vlastníci
na organizovaných lesníckych podujatiach
lesníckych podujatiach
2020
„Deň stromu“.
a obhosp.
celoslovenského významu.
celoslovenského významu.
 VLM a ŠL TANAP v rokoch 2015-2018 participovali na celoslovenských podujatiach ako
lesa
Lesnícke dni, Dni sv. Huberta, Venerovského memoriáli a podobne.
 SLK zorganizovala niekoľko celoštátnych stretnutí lesníkov, vlastníkov a obhospodarovateľov
lesa s verejnosťou, vrátane mládeže.
MPRV SR
Splnené.
(NLC,
LESY SR,
 Na porade vedenia MPRV SR 23.03.2017 bola schválená smernica MPRV SR, ktorou
Vypracovať, realizovať
ŠL TANAP,
sa upravuje jednotný a koordinovaný postup v oblasti mediálnej politiky rezortu a komunikácia
a koordinovať komunikačnú
2016Pokračovať v realizácii komunikačnej stratégie
5.39.2 VLM, LPM
rezortu s verejnosťou č. 1320/2017-120.
stratégiu smerom k verejnosti
2020
smerom k verejnosti a médiám.
Ulič,
 Na NLC bol v roku 2017 zriadený osobitný referát komunikácie a marketingu, ktorému bola
a médiám.
vlastníci
zadaná úloha „Zabezpečenie komunikačnej stratégie NLC“, ktorá je súčasťou kontraktu medzi
neštátnych
MPRV SR a NLC.
lesov)
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Zoznam použitých skratiek
AP NLP SR – akčný plán Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky na obdobie
rokov 2015 – 2020
AP NLP SR pre obdobie rokov 2007 – 2013 – akčný plán Národného lesníckeho programu
Slovenskej republiky pre obdobie rokov 2007 – 2013
AP NPVPD SR – akčný plán Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej
republiky
APVV – Agentúra na podporu výskumu a vývoja
ASDS – automatizovaný stacionárny detekčný systém pre včasnú detekciu lesných požiarov
BFWG – BIOEAST Forestry Working Group (Lesnícka pracovná skupina BIOEAST)
CBC - Cross boundary cooperation (cezhraničná spolupráca)
CFIA – Canadian Food Inspection Agency (Kanadská inšpekčná agentúra pre potraviny)
COSME – Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs (program Európskej
únie pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov na obdobie rokov
2014 až 2020)
DSP – drevospracujúci priemysel
EFI – European Forest Institute (Európsky lesnícky inštitút)
EHK OSN – Európska hospodárska komisia Organizácie spojených národov
EHS – Európske hospodárske spoločenstvo
EK – Európska komisia
ERDF – European Regional Development Fund (Európsky fond regionálneho rozvoja)
EÚ – Európska únia
EUROSTAT – The Statistical Office of the European Communities (Štatistický úrad
európskeho spoločenstva)
FAO – Food and Agriculture Organisation of the United Nations (Organizácia spojených
národov pre výživu
a pôdohospodárstvo)
FOREST EUROPE – paneurópsky politický proces pre dialóg a spoluprácu v oblasti trvalo
udržateľného obhospodarovania lesov v Európe
FTP – Forest-based Sector Technology Platform (Lesnícka technologická platforma)
GCC – General Coordinating Committee (Hlavný koordinačný výbor FOREST EUROPE)
H2020 – Horizon 2020 (Program Európskej komisie pre výskum, vývoj a inovácie na obdobie
rokov 2014 – 2020)
HaZZ – Hasičský a záchranný zbor
HÚL – hospodárska úprava lesov
CHÚ – chránené územie
CHKO – chránená krajinná oblasť
IBULH – informačná banka údajov o lesnom hospodárstve, drevospracujúcom priemysle
a poľovníctve Slovenskej republiky
IS LH – Informačný systém lesného hospodárstva
IUFRO – International Union of Forestry Research Organisations (Medzinárodný zväz
lesníckych výskumných organizácií)
KZSL – komplexné zisťovanie stavu lesa
LDR – Lesnícko-drevárska rada
LESY SR – LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
LGIS – Lesnícky geografický informačný systém
LH SR – lesné hospodárstvo Slovenskej republiky
LIFE+ – finančný nástroj Európskej únie pre životné prostredie
LOS – Lesnícka ochranárska služba
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LPM Ulič – Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
LRM – lesný reprodukčný materiál
LUB – Liaison Unit FOREST EUROPE Bratislava (Koordinančá jednotka FOREST EUROPE
Bratislava)
MDV SR – Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
MF SR – Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MH SR – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MO SR – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
MPRV SR – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MPSVR SR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MŠ – materské škôlky
MŠVVŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MZVaEZ SR – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
NIML SR – Národná inventarizácia a monitoring lesov Slovenskej republiky
NKÚ SR – Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
NLC – Národné lesnícke centrum Zvolen
NLP SR – Národný lesnícky program Slovenskej republiky
NP – národný park
NPOLGZ SR – Národný program ochrany lesných genetických zdrojov Slovenskej republiky
na roky
2015 – 2020
NPVPD SR – Národný program využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky
NR SR – Národná rada Slovenskej republiky
OLH – odborný lesný hospodár
OP VaI – Operačný program Výskum a Inovácie
OSN – Organizácia Spojených národov
PBLH – prírode blízke lesné hospodárstvo
PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (Program
na zavedenie certifikačných schém lesov)
PHaZZ – Prezídium Hasičského a záchranného zboru
PRV SR – Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre obdobie rokov 2014 – 2020
PSL – program starostlivosti o lesy
PTEU – Požiarnotechnický a expertízny ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
R.C. – rámcový cieľ
RIS3 – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky
SLK – Slovenská lesnícka komora
SR – Slovenská republika
ŠL TANAP – Štátne lesy Tatranského národného parku
ŠOP SR – Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
ŠR SR – štátny rozpočet Slovenskej republiky
ŠÚ SR – Štatistický úrad Slovenskej republiky
TUOL – trvalo udržateľné obhospodarovanie lesa
TUZVO – Technická univerzita vo Zvolene
ÚEL SAV– Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémia vied
UNECE – United Nations Economic Commission for Europe (Hospodárska komisia
Organizácie spojených národov pre Európu)
UNFF – United Nations Forum on Forests (Medzivládne fórum Organizácie spojených
národov o lesoch)
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UVO – Úrad pre verejné obstarávanie
VLM – Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky, štátny podnik
Vyhláška č. 121/2002 Z. z. – Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002
Z. z. o požiarnej prevencii
Vyhláška č. 226/2017 Z. z. – vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky č. 226/2017 Z. z. o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve
na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
Výnos č. 660/2014-100 – Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve,
potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve
Zákon č. 229/1991 Z. z. – zákon č. 229/1991 Z. z. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde
a inému
poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
Zákon č. 336/2015 Z. z. – zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov
a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 504/2003 Z. z. – zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 543/2002 Z. z. – zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 97/2013 Z. z. – zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení
neskorších predpisov
Zákon o lesoch – zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
Zákon o verejnom obstarávaní – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ZS – Zelená správa, respektíve Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike
za príslušný rok
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