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INDIKATÍVNY AKČNÝ PLÁN NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO PROGRAMU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
 
Úvod 
 

Vláda Slovenskej republiky (SR) uznesením č. 549 z 27. júna 2007 schválila Národný 
lesnícky program (NLP) SR. Zároveň poverila predsedu vlády SR predložiť NLP na jeho 
prerokovanie v Národnej rade (NR) SR. Ministra pôdohospodárstva poverila odôvodniť NLP 
v NR SR a súčasne mu uložila vypracovať a predložiť na rokovanie vlády Akčný plán NLP 
do 30. decembra 2008 a rozpracovať NLP v rámci koncepcií programov a plánov 
v pôsobnosti rezortov. Uznesením č. 531 z 20. septembra 2007 NR SR vzala na vedomie 
NLP. Vláde SR odporučila vypracovať a predložiť akčný plán NLP v termíne do 30. júna 
2008 s tým, aby tento plán obsahoval podrobné údaje o formách a zdrojoch financovania 
schválených priorít.  

V nadväznosti na uvedené uznesenia vlády SR a NR SR sa vypracoval tento Indikatívny 
akčný plán (IAP) NLP SR na roky 2009-2013. IAP nadväzuje na obsah a štruktúru NLP SR 
(strategické ciele, priority, rámcové ciele) a rozpracováva jeho rámcové ciele (v celkovom 
počte 56) na jednotlivé opatrenia. Prijalo sa rozhodnutie, že pri vypracovaní akčného plánu sa 
navrhnú opatrenia nevyhnutné na splnenie vytýčených rámcových cieľov, bez ohľadu na to, či 
v období jeho realizácie budú k dispozícii potrebné finančné a ľudské zdroje. Na zvýraznenie 
tejto skutočnosti sa akčný plán označuje ako indikatívny.  

Všetky rezorty, ktoré v určitých oblastiach svojej pôsobnosti súvisia s lesníctvom 
(ministerstvo životného prostredia, hospodárstva, obrany, vnútra, zdravotníctva, školstva, 
výstavby a regionálneho rozvoja, práce, sociálnych vecí a rodiny) sa zahrnuli do prípravy IAP 
a niektoré z nich predložili návrhy opatrení vrátane ich predpokladaného finančného 
zabezpečenia. V rámci odvetvia lesného hospodárstva sa na vypracovaní návrhu opatrení 
podieľali vlastníci a obhospodarovatelia štátnych a neštátnych lesov, odborné lesnícke 
organizácie, záujmové organizácie a združenia. 

Pri realizácii IAP sa predpokladá využitie finančných prostriedkov z Programu rozvoja 
vidieka, zo štátnej podpory lesníctva z rozpočtovej kapitoly rezortu pôdohospodárstva, štátnej 
pomoci, vlastných zdrojov vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, ako aj z rozpočtových 
kapitol a operačných programov niektorých súvisiacich rezortov. Budú sa tiež vytvárať 
podmienky na využitie ďalších fondov a výdavkových programov Európskej únie (EÚ), ako 
sú: LIFE+, 7. výskumný rámcový program, program inteligentná energia pre Európu, 
programy zamerané na konkurencieschopnosť a inovácie, vzdelávanie a prípravu. Pretože 
finančná náročnosť navrhovaných opatrení je vyššia než objem predpokladaných finančných 
zdrojov jednotlivé opatrenia sa budú realizovať podľa ich naliehavosti. 

Pri formulovaní jednotlivých opatrení IAP sa vychádzalo z podrobnej analýzy aktuálneho 
stavu a vývoja národných politických a spoločensko-ekonomických ukazovateľov, stavu 
a vývoja lesov a lesníctva na Slovensku, uvedených v NLP SR, ale aj z analýzy európskych 
princípov a globálnych vplyvov, ktoré budú realizáciu NLP SR a jeho IAP nepochybne 
limitovať.  
 
Hybné sily mimo odvetvia lesníctva 
 
Identifikovali sa tieto hlavné hybné sily (megatrendy), ktoré budú na globálnej, regionálnej 
i národnej úrovni ovplyvňovať lesy a lesníctvo:  
 Ekonomické (zvyšovanie dopytu po energii, rast cien fosílnych palív, znižovanie podielu 

zamestnanosti vo výrobných odvetviach priemyslu, silnejšia konkurencia vo všetkých 
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sektoroch hospodárstva, vývoj na finančných trhoch, inflačné riziká, nevyváženosť 
globálnej obchodnej bilancie). 

 Environmentálne (negatívne dopady klimatickej zmeny, potreba trvalo udržateľnej 
produkcie a využívania prírodných zdrojov, potreba trvalo udržateľných energetických 
zdrojov, zvyšovanie prírodných a človekom vyvolaných rizík, nedostatok pitnej vody). 

 Sociálne – spoločenské (zvýšený pohyb spoločnosti do mestských oblastí – vyľudňovanie 
vidieka, meniace sa spoločenské hodnoty, starnutie populácie, pribúdanie utečencov – 
politických i klimatických). 

 Politické (rozširovanie EÚ, existencia krajín s transformujúcou sa ekonomikou, 
Lisabonské a Gothenburgské ciele EÚ, potreba politiky stavajúcej na vedeckých 
poznatkoch, silnejúci odpor k prehlbovaniu globalizácie, konflikty (globálne, náboženské, 
kultúrne i vojenské). 

 
Hybné sily vnútri odvetvia lesníctva 
 
Spomedzi hybných síl vnútri odvetvia lesníctva budú na všetkých úrovniach ovplyvňovať 
jeho budúci vývoj tieto pozitívne a negatívne aspekty/trendy: 
Pozitívne aspekty lesníctva: 
 Nárast lesných zdrojov: výmery lesov v dôsledku rozpadu vidieka (zalesňovanie a šírenie 

vegetácie na opustenej pôde), zvyšovania objemu zásob dreva a ťažbových možností.  
 Založenie lesníctva na obnoviteľných prírodných zdrojoch a využívanie environmentálne 

priaznivých procesov.  
 Stále väčší význam využitia drevnej biomasy ako zdroja energie. 
 Lesy nie sú len producentom tovarov, ale plnia mnoho sociálnych a ekologických funkcií 

v prospech všetkých občanov, ich zdravia a kvality života (rekreácia, ochrana pôdy proti 
erózii, kvalita vody, ochrana pred prírodnými katastrofami) a obsahujú veľké zdroje 
biodiverzity.  

 S ohľadom na klimatickú zmenu lesy predstavujú významný rezervoár uhlíka a sú 
dôležitým nástrojom pri zmierňovaní dopadov spaľovania fosílnych palív. 

Negatívne aspekty (zraniteľnosť) lesníctva: 
 Zmena vo významnosti funkcií lesov, smerom k prioritnému zabezpečovaniu 

ekologických a sociálnych funkcií a k prírode blízkemu hospodáreniu, bez vytvorenia 
patričných kompenzačných mechanizmov. 

 Konflikty medzi „ekológiou“ a „ekonomikou“ z dôvodu rozdielnych názorov na rozsah 
a spôsoby využívania lesov.  

 Slabá prepojenosť medzi producentmi dreva a spracovateľským priemyslom, t. j. medzi 
zdrojmi a dopytom.  

 Nepredvídateľnosť vývoja cien dreva a zvyšujúce sa výrobné náklady (najmä ceny práce 
a materiálu). 

 Fragmentácia neštátneho (súkromného) vlastníctva lesov, ktorá vedie k zvýšeným 
nákladom pri obhospodarovaní lesov a poskytovaní ich ďalších funkcií, tovarov a služieb.  

 Zvyšovanie výskytu katastrofických udalostí v porovnaní s predošlými desaťročiami, 
pravdepodobne v dôsledku klimatickej zmeny (lesné požiare, víchrice, suché periódy, 
vlny horúčav a pod). 

 Predpokladané posuny v geografickom rozmiestnení drevín a strata biodiverzity 
v nebývalom rozsahu a rýchlosti v dôsledku klimatickej zmeny. 
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Analýza súčasného stavu lesníctva na Slovensku 
 

Rozvoj lesného hospodárstva (LH) na Slovensku v ostatnom období zaostáva najmä preto, 
že sa v zmenených spoločensko-ekonomických pomeroch nezohľadňuje jeho špecifický 
charakter. LH má v porovnaní s inými sektormi viaceré osobitosti: 
 Lesy sú súčasne výrobným prostriedkom aj životným prostredím, t. j. nachádzajú sa vo 

výrobnej sfére, ale aj mimo nej. 
 Sú prírodným zdrojom a zdrojom úžitkových hodnôt, ale aj najvýznamnejším prvkom 

ekologickej štruktúry a stability krajiny. 
 LH patrí do primárneho sektora výroby, ale má významné poslanie aj v terciárnom sektore 

služieb. 
 Produkciou dreva a ostatných obchodovaných výrobkov a služieb sa zúčastňuje na tvorbe 

HDP, ale zabezpečuje aj široký rozsah ďalších verejnoprospešných služieb, ktoré sa 
ekonomicky nerealizujú 
Polyfunkčný charakter a význam lesov pre spoločnosť sa verbálne uznáva, ale objem 

podpory (náhrady za poskytovanie trhovo nerealizovaných tovarov a služieb spoločnosti) 
dosiahol v roku 2006 v porovnaní s rokom 1990 v stálych cenách iba 5,7 %. Vo vyspelých 
štátoch s porovnateľným lesníctvom podiel podpory na 1 ha lesa v roku 2005 
niekoľkonásobne prevyšoval čiastku podpory na Slovensku (2,6 €/ha). V Českej republike to 
bolo 9,4 €/ha; v Rakúsku 12,3 €/ha; v Nemecku 18,8 €/ha a napríklad v Južnom Tyrolsku až 
107,8 €/ha.  

 
V rámci analýzy LH na Slovensku sa identifikovali tieto jeho silné a slabé stránky: 

Silné stránky: 
 Výmera lesov sa zvyšuje 
 Celková zásoba dreva, zásoba dreva na ha a zásoba uhlíka v lesoch sa zvyšujú 
 Aktuálne vekové zloženie lesov umožňuje súčasné zvyšovanie zásoby dreva a postupné 

zvýšenie jeho ťažby v nasledujúcom období 
 Zvyšovanie množstva i hodnoty dodávok surového dreva  
 Všetky lesy na lesných pozemkoch sa obhospodarujú podľa platných LHP 
 Relatívne vhodné drevinové zloženie z hľadiska celoštátnej úrovne 
 Zvyšovanie rozsahu prirodzenej obnovy pri obnove lesa 
 Dobre zabezpečená ochrana lesných genetických zdrojov 
 Lesy sú najzachovalejšou zložkou prírody, preto sú centrom záujmu ochrany prírody 

a krajiny  
 Stabilizovaná výmera ochranných lesov 
 Stabilizujúci sa neštátny sektor lesného hospodárstva 
 Lesy sú prístupné verejnosti bez rozdielu vlastníctva 
 Zvyšovanie čistého zisku z podnikania subjektov hospodáriacich v lesoch 
 Pokles vývozu sortimentov surového dreva 
 Vypracované moderné lesnícko-politické dokumenty a všeobecne záväzné právne 

predpisy na úseku lesného hospodárstva, majúce európsku dimenziu/kompatibilitu s EÚ 
 
 
Slabé stránky (problémy, riziká): 
 Dlhodobé podfinancovanie lesného hospodárstva 
 Neprimerane vysoká výmera lesov v osobitne chránených územiach 
 Vysoký rozsah náhodných ťažieb (kalamitného dreva) 
 Predpokladané negatívne dopady zmeny klímy na lesné ekosystémy 
 Pretrvávajúci vplyv imisného zaťaženia lesných pôd z minulosti 
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 Relatívne vysoký podiel nepôvodných nestabilných lesov, najmä smrečín so zmenenou 
štruktúrou 

 Masívny rozpad smrekových lesných porastov 
 Pri hospodárení v lesoch sa doposiaľ neuvažuje s faktorom klimatickej zmeny – ukončilo 

sa riešenie úlohy výskumu a vývoja 
 Znižujúca sa účinnosť kontroly (sledovania a hodnotenia) hospodárenia v lesoch 
 Zastarané a opotrebované technické vybavenie v mechanizovaných činnostiach 
 Nedostatočné investovanie do infraštruktúry (cesty, technológie) 
 Nedostatočná hustota a kvalita lesnej cestnej siete v niektorých oblastiach 
 Utlmenie činností lesnícko-technických meliorácií a zahrádzania bystrín  
 Nedostatočný podiel nedrevných lesných tovarov a služieb na celkových tržbách 

a výnosoch lesného hospodárstva 
 Lesy poskytujú spoločnosti pozitívne externality, ktoré sa doposiaľ nezahrnuli do 

ekonomických procesov 
 Orientácia spoločnosti na prioritné zabezpečovanie ekologických a sociálnych funkcií 

lesov, bez vytvárania príslušných kompenzačných mechanizmov 
 Nedostatočné financovanie neobchodovaných verejnoprospešných funkcií a služieb 

poskytovaných lesným hospodárstvom z verejných zdrojov 
 Málo účinný systém kompenzácie vlastníkom lesa za obmedzenie hospodárenia a zvýšené 

náklady z dôvodu ochrany prírody a krajiny 
 Nedostatočné využívanie energetického potenciálu dreva v rámci obnoviteľných zdrojov 

energie 
 Znižujúci sa podiel lesníctva na hrubom domácom produkte hospodárstva SR 
 Znižovanie počtu osôb zamestnaných v lesnom hospodárstve 
 Fragmentácia neštátneho, najmä súkromného vlastníctva, čo nepodporuje ekonomickú 

efektívnosť obhospodarovania lesov 
 Pretrvávajúca nedostatočná medzirezortná spolupráca a koordinácia s politikami 

ovplyvňujúcimi lesy a lesníctvo 
 Pretrvávajúca nedostatočná práca s verejnosťou 
 Nedostatočné financovanie výskumu, vývoja, poradenstva a vzdelávania 
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PREDPOKLADANÉ FINANČNÉ ZABEZPEČENIE INDIKATÍVNEHO AKČNÉHO PLÁNU NLP SR 
 
Na zabezpečenie opatrení v jednotlivých prioritách a rámcových cieľoch NLP SR 
prostredníctvom Indikatívneho akčného plánu sa predpokladá využitie týchto finančných 
prostriedkov:          Tabuľka 1 

Mil. Sk Zdroj financovania 
EÚ ŠR VZ Spolu 

Spolu Program rozvoja vidieka (PRV) do roku 2013 6 298 2 079 1 454 9 831
Pridávanie hodnoty do produktov lesného hospodárstva  375 125 - 500
Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 475 475 - 900

Zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov (vrátane 
vlastných zdrojov oprávnených žiadateľov) 1 091 363 1 454 2 908

Odborné vzdelávanie a informačné aktivity 131 44 - 175
Využívanie poradenských služieb 38 12 - 50
Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy 115 31 22 146
Platby v rámci sústavy NATURA 2000 – lesná pôda 203 52 - 255
Lesnícko-environmentálne platby 706 186 - 892
Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie 
preventívnych opatrení 3 164 791 - 3 955

MP SR v rámci štátnej pomoci (Uznesenie vlády SR č. 
990/2007) - 1 200 - 1 200

Odborné organizácie lesného hospodárstva (Lesy SR,  
š. p., ŠL TANAP, NLC) z vlastných zdrojov - - 815 815

MŽP SR z vlastnej rozpočtovej kapitoly a operačného 
programu Životné prostredie 

nezistené nezistené - 494,5

MO SR z vlastnej rozpočtovej kapitoly a vlastných 
zdrojov VLM SR š. p. 

nezistené nezistené 28 46

MH SR z vlastnej rozpočtovej kapitoly, Programu 
vyššieho využitia biomasy...,  Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a z fondov EÚ 

nezistené nezistené - 8

MV SR z vlastnej rozpočtovej kapitoly nezistené nezistené - **

MPSVaR (ÚPSVR) z vlastnej rozpočtovej kapitoly 
a štrukturálnych fondov EÚ 

nezistené nezistené - 10

Podprogram „Obnova a rozvoj lesného hospodárstva“ - 1 664 - 1 664* 

Podprogram „Výskum a odborná pomoc pre udržateľné 
lesné hospodárstvo“ - 408 - 408* 

SPOLU nezistené nezistené 2 297 14 476,5
* Kalkulácia uvedených čiastok v mil. Sk sa uvádza v nasledujúcej tabuľke „Predpoklad štátnej podpory 
lesníctva...“  

** MV SR neuvádza fiančnú čiastku na zabezpečenie navrhovaných opatrení 
Predpoklad štátnej podpory lesníctva v rámci rozpočtu výdavkov rezortu pôdohospodárstva na 
dobu platnosti Indikatívneho akčného plánu NLP SR (mil. Sk) 

Doba platnosti IAP NLP SR Podprogram 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
∑ 2009-

2013 
Obnova a rozvoj LH 295,5 304,36 313,49 322,89 332,58 342,56 352,84 1 664,36
Výskum a odborná po-
moc pre udržateľné LH 72,5 74,67 76,91 79,22 81,60 84,05 86,57 408,35

Spolu  390,40 402,11 414,18 426,61 439,41 2 072,71
 
Ďalšími zdrojmi financovania Indikatívneho akčného plánu NLP SR môžu byť 
prostriedky z Operačného programu Výskum a vývoj, v prípade schválenia štátnych 
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programov výskumu a vývoja, a tiež prostriedky ďalších operačných programov 
a fondov EÚ.  
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Strategický cieľ 1 Podpora ekologického obhospodarovania lesov  

Priorita 1 Podporovať prírode blízke hospodárenie v lesoch  

Rámcový cieľ (1) Vytváranie zdravých, ekologicky stabilných a biologicky diverzifikovaných lesných ekosystémov ako 
základný predpoklad trvalo udržateľného hospodárenia v podmienkach synergického pôsobenia 
škodlivých činiteľov a predpokladanej klimatickej zmeny. 

Opatrenia  Č. Zodpovednosť Termín 

Využiť možnosti podpory z PRV SR: „Platby v rámci sústavy NATURA 2000 – lesná pôda“ 
a „Lesnícko-environmentálne opatrenia“ pri zlepšovaní biodiverzity, ochrane vtáčích území a zachovaní 
lesných ekosystémov s vysokou prírodnou hodnotou súkromnými vlastníkmi lesov, ich združeniami 
a osobami (právnickými a fyzickými) hospodáriacimi v týchto lesoch 

11 Oprávnený 
žiadateľ 

2007-2013 

Zabezpečiť poradenstvo a odborné vzdelávanie lesníckej prevádzky a obhospodarovateľov lesa k prírode 
blízkemu hospodáreniu v lesoch 

12 MP SR (NLC, 
Lesy SR, š. p.)  

2009-2013 

Vytvoriť špecifické metodické materiály (informačné brožúry), propagujúce prírode blízke 
obhospodarovanie lesa rozpracované podľa jednotlivých typov lesa v zmysle záujmov ochrany prírody a 
krajiny (cieľová skupina súkromní vlastníci) 

13 MŽP SR 2009 

Vybudovať demonštračné objekty prírode blízkeho pestovania lesov, ako školiace objekty pre lesnícku 
prevádzku a vytvoriť sieť objektov Pro Silva s prírode blízkym pestovaním lesa 

14 Lesy SR, š. p., 
NLC 

2009-2011 

Vytvoriť špecifické metodické materiály (informačné brožúry), propagujúce prírode blízke 
obhospodarovanie lesa rozpracované podľa jednotlivých typov lesa v zmysle záujmov ochrany prírody a 
krajiny (cieľová skupina súkromní vlastníci) 

15 MŽP SR 2009 

Zvýšiť podiel uplatňovania podrastového hospodárskeho spôsobu a dosiahnutého prirodzeného 
zmladenia vo vojenských lesoch 

16 obhospodarovateľ 2009-2013 

Zabezpečiť organizovanie exkurzií a lesníckych dní na prezentáciu a propagáciu prírode blízkeho 
pestovania lesov 

17 Lesy SR, š. p., 
NLC 

2009-2013 

Spracovať metodickú príručku o únosnosti území o únosnosti území z hľadiska rozvoja turizmu 18 MH SR 2009-2011 

Strategický cieľ 1 Podpora ekologického obhospodarovania lesov  
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Priorita 1 Podporovať prírode blízke hospodárenie v lesoch  

Rámcový cieľ (2) Vypracovanie stratégie prírode blízkeho a ekonomicky efektívneho pestovania lesov vrátane kvantifikácie 
aspektov (ukazovateľov) prírode blízkeho hospodárenia v lesoch, z hľadiska pestovania lesov, lesníckej 
ekonomiky a hospodárskej úpravy lesov, jej uplatňovaním vytváranie podmienok na znižovanie objemu 
náhodných ťažieb. 

Opatrenia  Č. Zodpovednosť Termín 

Zabezpečiť výskumné riešenie problematiky prírode blízkeho a efektívneho pestovania lesov v rámci 
rezortnej úlohy výskumu a vývoja „Výskum efektívneho využívania environmentálneho, ekonomického 
a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku“. Súčasťou výstupu budú: 

21 MP SR (NLC, 
obhospodaro-
vatelia lesov) 

2008-2011 

 Zásady prírode blízkeho a ekonomicky efektívneho pestovania lesov 
 Systém hodnotenia ekonomickej efektívnosti prírode blízkeho hospodárenia v lesoch 
 Systém kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov prírode blízkeho hospodárenia z hľadiska  

pestovania lesov, lesníckej ekonomiky a hospodárskej úpravy lesov 

  

Vypracovať stratégiu prírode blízkeho a ekonomicky efektívneho obhospodarovania lesov 22 MP SR (NLC) 2011 

Strategický cieľ 1 Podpora ekologického obhospodarovania lesov  

Priorita 1 Podporovať prírode blízke hospodárenie v lesoch  

Rámcový cieľ (3) V spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR vytvárať zdroje na realizáciu prírode blízkeho 
obhospodarovania lesov, v ktorých je prioritná funkcia ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

Opatrenia  Č. Zodpovednosť Termín 

Vypracovať jednotný metodický postup na zabezpečenie prírode blízkeho hospodárenia v lesoch 
v chránených územiach, vrátane technických, legislatívnych, ekonomických a organizačných otázok 

31 MP SR v 
spolupráci s MŽP 
SR 

2012 
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Vylíšenie časti lesov s najvyšším stupňom ochrany, v ktorých sa uplatnením prírode blízkeho 
obhospodarovania, v súlade s programom starostlivosti, zabezpečí udržanie stavu biotopu alebo jeho 
zlepšenie a zvýši sa ich ekologická stabilita 

32 MP SR v 
spolupráci s MŽP 
SR 

2010 

Strategický cieľ 1 Podpora ekologického obhospodarovania lesov  

Priorita 1 Podporovať prírode blízke hospodárenie v lesoch  

Rámcový cieľ (4) Vytvorenie podmienok pre ustanovenie prírode blízkeho a ekonomicky efektívneho pestovania lesov. 

Opatrenia  Č. Zodpovednosť Termín 

Vypracovať metodický postup na uplatňovanie prírode blízkeho pestovania lesov 41  MP SR 2012 

Navrhnúť ekonomické a inštitucionálne nástrojov na vykonávanie včasných a systematických 
pestovných opatrení zameraných na tvorbu vhodnej štruktúry lesných porastov, podporu prirodzenej 
obnovy lesov a premenu nestabilných ihličnatých porastov 

42  MP SR 2010 

Vypracovať návrh  legislatívneho zámeru nového zákona o lesoch 43 MP SR 2013 

Strategický cieľ 1 Podpora ekologického obhospodarovania lesov  

Priorita Podporovať rozvoj a využívanie environmentálne vhodných 
technológií a techniky     

 

Rámcový cieľ (5) Zvyšovanie technickej a technologickej úrovne lesného hospodárstva, s ohľadom na ekologické princípy 
v celom výrobnom procese, rešpektovať zásady minimálneho poškodenia porastu, pôdy, vody a ovzdušia 
a vytvorenie priaznivých podmienok pre prácu ľudí, najmä v ťažbovo-výrobnom a dopravnom procese. 

Opatrenia  Č. Zodpovednosť Termín 

Využiť možnosti podpory v rámci PRV SR, opatrenie „Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov“ pri 
investíciách do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku  

51 Oprávnení 
žiadatelia 

2007-2013 



 10

Uplatňovanie modernej, výkonnej a environmentálne priaznivej lesnej techniky v lesníckej prevádzke.  52 Obhospodaro- 
vatelia lesov 

2011 

Strategický cieľ 1 Podpora ekologického obhospodarovania lesov  

Priorita Podporovať rozvoj a využívanie environmentálne vhodných 
technológií a techniky     

 

Rámcový cieľ (6) Zabezpečovanie primeranej dopravnej prístupnosti lesov, ktorej rozšírenie uskutočňovať s ohľadom na 
zásady ekologického obhospodarovania lesov. Pri výstavbe lesnej dopravnej siete vytvoriť podmienky na 
používanie technológií maximálne šetriace prírodné prostredie. 

Opatrenia  Č. Zodpovednosť Termín 

Využiť možnosti podpory z PRV SR: opatrenia „Obnova lesného potenciálu a zavedenie preventívnych 
opatrení“ a „Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov“ na výstavbu a rekonštrukciu lesných ciest  

61 Oprávnení 
žiadatelia 

2007-2013 

Zistenie aktuálneho stavu LCS (lesná cestná sieť) a Navrhnúť metodiku pre zber údajov o LCS a tvorbu 
geografických údajov o LCS, ktoré budú vstupom pre  priebežnú aktualizáciu jej ďalšieho stavu 
vlastníkmi, resp. obhospodarovateľmi lesov 

62 MP SR 
(prostredníctvom 
príspevkovej 
organizácie NLC) 

2010 

Analyzovať súčasný stav LCS vo vzťahu k vplyvom na životne prostredie a navrhnúť parametre 
a hustotu LCS v chránených územiach 

63 MP SR 
v spolupráci 
s MZP SR 

2011 

Strategický cieľ 1 Podpora ekologického obhospodarovania lesov  

Priorita 3 Podporovať zachovanie, zlepšovanie a zvyšovanie biodiverzity 

Rámcový cieľ (7) Zachovať a v odôvodnených prípadoch primerane zlepšovať biologickú diverzitu v lesoch 
s prevládajúcimi ekologickými a sociálnymi funkciami. 

Opatrenia  Č. Zodpovednosť Termín 
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Využiť možnosti podpory z PRV SR: „Platby v rámci sústavy NATURA 2000 – lesná pôda“ 
a „Lesnícko-environmentálne opatrenia“ pri zlepšovaní biodiverzity a zachovaní lesných ekosystémov 
s vysokou prírodnou hodnotou súkromnými vlastníkmi lesov, ich združeniami a osobami (právnickými 
a fyzickými) hospodáriacimi v týchto lesoch 

71 Oprávnení 
žiadatelia 

2007-2013 

Navrhnúť optimalizáciu druhovej vekovej a priestorovej rôznorodosti lesných spoločenstiev 
s prevládajúcimi ekologickými a sociálnymi funkciami 

72 MP SR v 
spolupráci s MŽP 
SR 

2011 

Zdokonaľovať modely hospodárenia v lesoch s prevládajúcimi ekologickými a sociálnymi funkciami 
s ohľadom na zlepšovanie ich biodiverzity v rámci rezortnej úlohy výskumu a vývoja „Výskum 
efektívneho využívania environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku“

73 MP SR (NLC) 2009-2013 

Udržiavať priaznivý stav lesa (biotopov a druhov) v chránených územiach uplatňovaním prírode 
blízkeho hospodárenie v jednotlivých lesníckych činnostiach  

74 Obhospodarovatel
ia lesov 

2009-2013 

Strategický cieľ 1 Podpora ekologického obhospodarovania lesov  

Priorita 3 Podporovať zachovanie, zlepšovanie a zvyšovanie 
biodiverzity 

 

Rámcový cieľ (8) Zachovať biologické zdroje lesov, ich genetickú druhovú a ekosystémovú diverzitu, ako aj ich trvalo 
udržateľné využívanie na zakladanie nových lesných porastov, zachovávať všetky súčasti a zložky 
lesných ekosystémov v pomere, ktorý prispeje k zachovaniu, zlepšovaniu a zvyšovaniu biodiverzity“. 

Opatrenia  Č. Zodpovednosť Termín 

Využiť možnosti podpory z PRV SR: „Platby v rámci sústavy NATURA 2000 – lesná pôda“ 
a „Lesnícko-environmentálne opatrenia“ pri zlepšovaní biodiverzity a zachovaní lesných ekosystémov 
s vysokou prírodnou hodnotou  

81 Oprávnení 
žiadatelia 

2007-2013 
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Navrhnúť systém podpory vlastníkov/obhospodarovateľov lesov s vysokou genetickou hodnotou na 
zabezpečenie ich ochrany a trvalo udržateľného využívania 

82 MP SR 2011 

Navrhnúť integrovaný informačný systém biologických zdrojov lesov a hodnotenia stavu ich genofondu, 
druhovej a ekosystémovej diverzity 

83 MP SR (NLC) 2009-2013 

Realizovať opatrenia na zachovanie biologických zdrojov lesov a zvyšovanie zastúpenia listnatých 
drevín vo vojenských lesoch 

84 VLM SR š. p.  2009-2013 

Zabezpečiť sústavný zber reprodukčného materiálu u dreviny smrek najmä v génových základniach na 
hornej hranici lesa 

85 ŠL TANAP 2009-2013 

Strategický cieľ 1 Podpora ekologického obhospodarovania lesov  

Priorita 3 Podporovať zachovanie, zlepšovanie a zvyšovanie 
biodiverzity 

 

Rámcový cieľ (9) Vytvoriť právne, technické a ekonomické predpoklady na aktívnu diferencovanú starostlivosť o lesné 
ekosystémy v chránených územiach v závislosti od ich prirodzenosti a zachovalosti, na ochranu, udržanie 
a zlepšenie stavu biotopov, druhov a procesov, ktoré v nich prebiehajú (prehodnotenie rozsahu 
chránených území, riešenie vzťahu medzi lesným hospodárstvom a ochranou prírody a krajiny, 
zosúladením všeobecne záväzných právnych predpisov, financovanie osobitného režimu hospodárenia 
v chránených územiach, náhrada ujmy a pod.). 

Opatrenia  Č. Zodpovednosť Termín 

Využiť možnosti podpory z PRV SR: „Platby v rámci sústavy NATURA 2000 – lesná pôda“ 
a „Lesnícko-environmentálne opatrenia“ pri zlepšovaní biodiverzity a zachovaní lesných ekosystémov 
s vysokou prírodnou hodnotou  

91 Oprávnení 
žiadatelia 

2007-2013 

V rámci riešenia rezortnej úlohy výskumu a vývoja „Výskum, klasifikácia a uplatňovanie funkcií lesa 
v krajine“ vypracovať návrh systému ekonomického zabezpečenia spoločenskej objednávky na 
zabezpečovanie prírodno-ochranných funkcií lesov  

92 NLC 2010 
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Vedecky prehodnotiť rozsah národnej sústavy chránených území, území európskeho významu i 
chránených vtáčích území; v prípade prekryvu národnej sústavy s územiami NATURA 2000 zosúladiť 
predmet ich ochrany 

93 MŽP SR v 
spolupráci s MP 
SR (NLC)  

2009-2010 

Strategický cieľ 1 Podpora ekologického obhospodarovania lesov  

Priorita 3 Podporovať zachovanie, zlepšovanie a zvyšovanie 
biodiverzity 

 

Rámcový cieľ (10) Vytváranie podmienok pre zachovanie, zlepšovanie a zvyšovanie biodiverzity v hospodárskych lesoch 
(napr. hospodárske spôsoby, ponechanie drevnej hmoty) prostredníctvom Akčného plánu“. 

Opatrenia  Č. Zodpovednosť Termín 

Využiť možnosti podpory z PRV SR: „Platby v rámci sústavy NATURA 2000 – lesná pôda“ 
a „Lesnícko-environmentálne opatrenia“ pri zlepšovaní biodiverzity súkromnými vlastníkmi lesov, ich 
združeniami a osobami (právnickými a fyzickými) hospodáriacimi v týchto lesoch 

101 Oprávnení 
žiadatelia 

2007-2013 

V rámci riešenia rezortnej úlohy výskumu a vývoja „Výskum, klasifikácia a uplatňovanie funkcií lesa 
v krajine“ navrhnúť novú kategorizáciu s rozdelením súčasných hospodárskych lesov do dvoch kategórií 
lesov:  

102 MP SR (NLC) 2010 

 polyfunkčných s funkčne integrovaným (prírode blízkym) spôsobom hospodárenia a  
 s podporovanými produkčnými funkciami s funkčne diferencovaným spôsobom hospodárenia  

(technická koncepcia pestovania lesov) zameraným na podporu produkcie dreva, poľovníctva, 
ostatných produktov 

  

Implementovať podmienky obsiahnuté v dokumente „Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho 
významu“ – manuál k programu starostlivosti o územie NATURA 2000 do rámcového plánovania  

103 MŽP SR 2009-2013 
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FINANČNÉ ZABEZPEČENIE STRATEGICKÉHO CIEĽA 1 PODPORA EKOLOGICKÉHO 
OBHOSPODAROVANIA LESOV 
 
Na zabezpečenie opatrení priorít a rámcových cieľov strategického cieľa 1 NLP SR sa 
predpokladá využitie týchto finančných prostriedkov: 
           Tabuľka 1a 

Mil. Sk Zdroj financovania 
EÚ ŠR VZ* ∑ 

Predmet financovania - 
opatrenie 

Zvyšovanie hospodárskej hodnoty 
lesov, vrátane vlastných zdrojov 
oprávnených žiadateľov 

982 327 1 309 2 618

Investície do dlhodobého 
hmotného a nehmotného 
majetku; výstavba 
a rekonštrukcia lesných ciest 

Platby v rámci NATURA 2000 102 26 - 128

Lesnícko-environmentálne platby 353 93 - 446

Zlepšovanie biodiverzity; 
ochrana vtáčích území; 
zachovanie lesných 
ekosystémov s vysokou 
pridanou hodnotou 

Obnova potenciálu lesného 
hospodárstva a zavedenie 
preventívnych opatrení 

316 79 - 395

Výstavba a rekonštrukcia 
lesných ciest v oblastiach 
nachádzajúcich sa mimo 
oblastí s vysokým a stredným 
stupňom ohrozenia požiarom 

Spolu PRV 1 753 525 1 309 3 587  

Lesy SR, š. p. z vlastných zdrojov 645 645

Opatrenie 52: nákup 
modernej, výkonnej 
a environmentálne vhodnej 
lesnej techniky (2009-2011) 

MO SR z vlastných zdrojov VLM 
SR š. p. 28 28 Opatrenia 16 a 52 

- 24,5 Opatrenia: 15, 32, 31, 63, 74 
93 

MŽP SR z vlastnej rozpočtovej 
kapitoly a operačného programu 
Životné prostredie    
MH SR z vlastnej rozpočtovej 
kapitoly a štrukturálnych fondov 
EÚ 

- 8
Opatrenie 18: metodická 
príručka o únosnosti území 
z hľadiska rozvoja turizmu 

 1 982 4 
292,5  

Ostatné opatrenia v rámci strategického cieľa 1 sa budú realizovať z rozpočtovej kapitoly MP SR 
v rámci podprogramov „Obnova a rozvoj lesného hospodárstva“, „Výskum a odborná pomoc pre 
udržateľné lesné hospodárstvo“ a národnej podpory v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. podľa ich 
naliehavosti a dostupnosti finančných zdrojov. Predpokladom realizácie opatrení súvisiacich 
s lesníckym výskumom je schválenie štátnych programov výskumu a vývoja. Budú sa hľadať 
možnosti využitia tiež ďalších fondov a výdavkových programov EÚ. 
* VZ – vlastné zdroje 
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Strategický cieľ 2 Zlepšovanie a ochrana životného prostredia  

Priorita 4 Zmierňovať dosahy zmeny klímy a podporovať prispôsobovanie lesov účinkom klimatickej zmeny 

Rámcový cieľ (11) Zvyšovanie zásob uhlíka v lesných ekosystémoch prostredníctvom realizácie lesníckych opatrení 
(zachovanie, nahradenie uhlíka). 

Opatrenia  Č. Zodpovednosť Termín 

Využiť možnosti podpory z PRV SR: opatrenie „Obnova lesného potenciálu a zavedenie preventívnych 
opatrení“ na posilňovanie biodiverzity, ekologickej stability lesov a zlepšovania verejnoprospešných 
funkcií, fyzickými a právnickými osobami obhospodarujúcimi lesy vo vlastníctve súkromnom, obcí, ich 
združení, cirkvi a štátu 

111 Oprávnení 
žiadatelia 

2007-2013 

Realizovať lesnícke opatrenia na viazanie uhlíka úpravou drevinového zloženia, porastovej štruktúry, 
ochranou a obnovou genofondu lesných drevín a  premenu máloproduktívnych  a ekologicky 
nestabilných lesov  

112 Obhospodaro-
vatelia lesov 

2009-2013 

Zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu v rámci existujúcich systémov a v spolupráci s príslušnými 
organizáciami pri meraní, sledovaní a podávaní správ o stave a zmenách zásob uhlíka v lesných 
ekosystémoch 

113 MP SR v 
spolupráci s MŽP 
SR 

2009-2013 

Strategický cieľ 2 Zlepšovanie a ochrana životného prostredia  

Priorita 4 Zmierňovať dosahy zmeny klímy a podporovať prispôsobovanie lesov účinkom 
klimatickej zmeny 

 

Rámcový cieľ (12) Prispôsobovanie štruktúry lesov predpokladaným dosahom klimatickej zmeny 
realizáciou adaptačných opatrení. 

 

Opatrenia  Č. Zodpovednosť Termín 

Využiť možnosti podpory z PRV SR: opatrenie „Obnova lesného potenciálu a zavedenie preventívnych 
opatrení“ na posilňovanie biodiverzity, ekologickej stability lesov a zlepšovania verejnoprospešných 
funkcií 

121 Oprávnení 
žiadatelia 

2007-2013 
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Upraviť modely hospodárenia (ciele, základné rámce a zásady) na adaptáciu lesných porastov dopadom 
klimatickej zmeny podľa výsledkov výskumnej úlohy „Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy 
Slovenska“ 

122 MP SR (NLC) 2009-2011 

Analyzovať dopady klimatickej zmeny na ochranu prírody a naformulovať opatrenia na zmiernenie 
dopadov do modelov biotopov v chránených územiach 

123 MŽP SR 2009-2011 

Podporovať ex situ opatrenia na zachovanie a trvalo udržateľné využívanie genetických zdrojov lesných 
drevín akútne ohrozených klimatickou zmenou, s dôrazom na zakladanie semenných sadov 
a reprodukčných výsadieb  

124 Obhospodarovatel
ia lesov 

2009-2013 

Overiť možnosť uplatňovania alternatívnej metódy tvorby LHP metódou prevádzkovej inventarizácie 125 Lesy SR, š. p.,  2009 až 2011 

Strategický cieľ 2 Zlepšovanie a ochrana životného prostredia  

Priorita 4 Zmierňovať dosahy zmeny klímy a podporovať prispôsobovanie lesov účinkom 
klimatickej zmeny 

 

Rámcový cieľ (13) Vytvorenie podmienok pre ustanovenie prírode blízkeho a ekonomicky efektívneho 
pestovania lesov. 

 

Opatrenia  Č. Zodpovednosť Termín 

To isté ako: strategický cieľ 1, priorita 1, rámcový cieľ 4  

Vypracovať metodický postup na uplatňovanie prírode blízkeho pestovania lesov 131  MP SR 2012 

Navrhnúť ekonomické a inštitucionálne nástrojov na vykonávanie včasných a systematických 
pestovných opatrení zameraných na tvorbu vhodnej štruktúry lesných porastov, podporu prirodzenej 
obnovy lesov a premenu nestabilných ihličnatých porastov 

132  MP SR 2010 

Vypracovať návrh  legislatívneho zámeru nového zákona o lesoch 133 MP SR 2013 

Strategický cieľ 2 Zlepšovanie a ochrana životného prostredia  

Priorita 5 Zvýšiť ochranu lesov    
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Rámcový cieľ (14) Vytvorenie efektívneho systému tvorby, financovania a realizácie projektov ozdravných opatrení 
a ochrany lesa zabezpečujúci zlepšenie ich zdravotného stavu a efektívneho regulovania vplyvu 
škodlivých činiteľov. 

Opatrenia  Č. Zodpovednosť Termín 

Využiť možnosti podpory z PRV SR opatrenia „Obnova lesného potenciálu a zavedenie preventívnych 
opatrení“ na realizáciu projektov ozdravných opatrení v lesoch poškodených biotickými, abiotickými 
a antropogénnymi škodlivými prírodnými činiteľmi, obnovu, ochranu, ošetrovanie a výchovu v týchto 
lesoch,  

141 Oprávnený 
žiadatelia 

2007-2013 

Realizovať krátkodobé a dlhodobé opatrenia na ozdravenie lesov s osobitným dôrazom na smrekové 
porasty (uznesenie vlády SR č. 990/2007) podľa regiónov bez ohľadu na formu vlastníctva lesov  

142 Obhospodarovatel
ia lesov 

2007-2013 

Strategický cieľ 2 Zlepšovanie a ochrana životného prostredia  

Priorita 5 Zvýšiť ochranu lesov    

Rámcový cieľ (15) Vytvorenie a finančné zabezpečenie efektívneho systému monitorovania vzniku lesných požiarov 
a realizácie účinných preventívnych opatrení proti ich vzniku. 

Opatrenia  Č. Zodpovednosť Termín 

Využiť možnosti podpory z PRV SR: opatrenie „Obnova lesného potenciálu a zavedenie preventívnych 
opatrení“ na výstavbu, dostavbu, prestavbu a rekonštrukciu lesných ciest v rámci protipožiarnych 
opatrení; výstavbu, rekonštrukciu, opravy a údržbu protipožiarnych nádrží 

151 Oprávnení 
žiadatelia 

2007-2013 

Vytvoriť podmienky pre využitie stacionárneho kamerového systému monitorovania vzniku lesných 
požiarov.  

152 MP SR, MŽP SR, 
MV SR 

2010-2013 
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Vytvoriť stále monitorovacie skupiny v čase zvýšeného nebezpečenstva požiarov v najviac ohrozených 
územiach: 

- Pre ich mobilitu zakúpiť motocykle a štvorkolky s technickým vybavením na prvotný zásah 
zdolávania požiarov, resp. prostriedky na lokalizáciu a likvidáciu prípadného požiaru, tzv. 
„GEMFOVAKY“ a pod., 

- Na monitorovanie územia zabezpečiť zakúpenie technických prostriedkov ako fotoaparát, 
kamera a ďalekohľad, 

- Na zabezpečenie spojenia a rýchleho oznámenia vzniku požiaru a následného vyžiadania 
pomoci, zakúpiť spojovacie prostriedky, rádiostanice a mobilné telefóny, umožňujúce 
prenos nasnímaných fotozáznamov. 

153 MV SR 2009, 2010 

Realizovať „letecký monitoring“, najmä v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov  154 MP SR 2009-2013 

Strategický cieľ 2 Zlepšovanie a ochrana životného prostredia  

Priorita 5 Zvýšiť ochranu lesov    

Rámcový cieľ (16) Zintenzívnenie výskumu škodlivých činiteľov s cieľom čo najrýchlejšieho získania relevantných 
informácií o ich pôsobení a prípravy opatrení pre lesnícku prax a systémové riešenie kalamitných situácií 
vo vyšších stupňoch ochrany (4. a 5. stupeň), ktoré bude rešpektovať ekologicky, ekonomicky i sociálne 
najvhodnejší variant. 

Opatrenia  Č. Zodpovednosť Termín 

V rámci úlohy výskumu a vývoja „Výskum metód environmentálne priaznivého a ekonomicky 
efektívneho lesníctva“ zabezpečiť riešenie a overovanie  environmentálne priaznivých metód ochrany a 
boja so škodlivými činiteľmi v lesných  porastoch oslabených pôsobením biotických a abiotických 
faktorov. 

161 MP SR 2008-2013 

Predkladať návrhy projektov na výzvy vypísané Agentúrou na podporu výskumu a vývoja k verejnej 
súťaži na podávanie žiadostí slovenskými organizáciami výskumu a vývoja o podporu na projekty 
zamerané na výskum škodlivých činiteľov životného prostredia 

162 Lesnícke 
výskumné 
organizácie 

2008-2013 
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Predkladať návrhy projektov na riešenie vplyvu živelných pohrôm na lesné ekosystémy a zabezpečenie 
ich funkcií ako najdôležitejšej zložky krajiny v intenciách zámerov 7. rámcového programu EÚ 

163 Lesnícke 
výskumné 
organizácie 

2009-2013 

V rámci Lesníckej ochranárskej služby zabezpečiť monitorovanie zdravotného stavu lesov,   spracovať 
prognózy výskytu škodlivých činiteľov a signalizačné správy, plniť úlohy rastlinnolekárskej 
starostlivosti  v lesnom hospodárstve, vykonávať expertíznu, poradenskú a vzdelávaciu činnosť, 
posudzovať projekty so zameraním na ochranu lesa, ukladať opatrenia na odstránenie nedostatkov 
a poskytovať podklady na tvorbu informačného systému 

164 MP SR 2009-2013 

Rozdeliť územie s piatym stupňom ochrany na územia s možnosťou vykonávania opatrení a územia bez 
zásahu 

165 MŽP SR 2009 

Strategický cieľ 2 Zlepšovanie a ochrana životného prostredia  

Priorita 6 Rozvíjať monitoring lesov  

Rámcový cieľ (17) Realizovať komplexný systém inventarizácie a monitoringu všetkých zložiek a funkcií lesných 
ekosystémov zosúladený s postupmi, technológiami, potrebami a požiadavkami prebiehajúceho 
celoeurópskeho a globálneho integračného procesu. 

Opatrenia  Č. Zodpovednosť Termín 

V rámci riešenia úlohy výskumu a vývoja „Výskum efektívneho využívania environmentál-neho, 
ekonomického a sociálneho potenciálu lesov Slovenska“ vypracovať návrh multifunkčného 
komplexného systému zisťovania a monitoringu stavu a vývoja lesných ekosystémov a lesného 
hospodárstva 

171 MP SR (NLC) 2008-2011 

Pokračovať vo vývoji metód inventarizácie a monitoringu lesov v súlade s postupmi, technológiami, 
potrebami a požiadavkami prebiehajúceho integračného procesu 

172 MP SR (NLC) 2009-13 
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Pokračovať v monitoringu zdravotného stavu lesov I. a II. úrovne každoročným sledovaním 
a hodnotením; doplniť plochy II. úrovne o drevinu dub; využívať metódy diaľkového prieskumu Zeme 

173 MP SR (NLC) 2009-2013 

Navrhnúť systém prepojenia údajov z lesnej hospodárskej evidencie, hlásení o výskyte škodlivých 
činiteľov a výskytu kalamitných plôch, s geografickými informačnými systémami a diaľkovým 
prieskumom Zeme 

174 MP SR (NLC) 2009-2013 

Ukončenie mapovania biotopov (kvantita, kvalita), spolupráca s inými odbornými 
organizáciami, využitím ČMS = lesy. Monitoring stavu 18 typov lesných biotopov európskeho významu 
pre potreby reportingu v zmysle čl. 17 smernice o biotopoch. 

175 MŽP SR  2009-2013 

Strategický cieľ 2 Zlepšovanie a ochrana životného prostredia  

Priorita 6 Rozvíjať monitoring lesov  

Rámcový cieľ (18) Zabezpečenie dôsledného riadenia informačných tokov a štandardizácie informácií v informačnom 
systéme lesného hospodárstva. 

Opatrenia  Č. Zodpovednosť Termín 

Dobudovanie súboru informačných štandardov  vrátane previazanosti katalógu objektov rezortu MŽP 
SR s informačným systémom lesného hospodárstva 

181 MŽP SR, MP SR 
(NLC) 

2009-2013 

Dobudovať databázový systém monitoringu stavu lesov a zabezpečiť jeho prepojenie medzi 
výskumnými pracoviskami v lesnom hospodárstve a jeho prevádzkovými zložkami 

182 MP SR 
(výskumné 
a odborné 
organizácie) 

2009-2013 

Prehodnotiť a upraviť sledovanie sociálno-ekonomických údajov lesného hospodárstva; 
metodika, systém zberu a druh získavaných údajov a informácií pre potreby rezortnej štatistiky 
a špeciálnych nadnárodných informačných systémov 

183 MP SR (NLC) 2009 

Optimalizovať sieť spravodajských jednotiek v lesnom hospodárstve  184 MP SR (NLC) 2009-2013 
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Strategický cieľ 2 Zlepšovanie a ochrana životného prostredia  

Priorita 6 Rozvíjať monitoring lesov  

Rámcový cieľ (19) Priebežné sledovanie a hodnotenie stavu a vývoja lesov a lesníctva SR podľa národných kritérií 
a ukazovateľov trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch tak, aby umožňovali periodické hodnotenie 
dosiahnutého pokroku, vypracovanie medzinárodných správ o stave lesov a medzinárodnú 
porovnateľnosť. 

Opatrenia  Č. Zodpovednosť Termín 

Vypracovávať periodické hodnotenie stavu a vývoja lesov Slovenska podľa kritérií a ukazovateľov 
trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch najmenej v 5-ročných intervaloch vrátane publikovania 
výsledkov 

191 MP SR (NLC) 2009 - 2013 

Zabezpečiť každoročné vydávanie Správy o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike – zelenej 
správy 

192 MP SR (NLC) 2009-2013 

Strategický cieľ 2 Zlepšovanie a ochrana životného prostredia  

Priorita 6 Rozvíjať monitoring lesov  

Rámcový cieľ (20) Pravidelné spracovávanie odporúčaní pre zlepšenie stavu lesov, vyplývajúce z domáceho monitoringu 
a medzinárodných správ o hodnotení lesných zdrojov. 

Opatrenia  Č. Zodpovednosť Termín 

Každoročne v rámci  na vypracovanie Správy o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike – zelenej 
správy spracovať prehľad silných a slabých stránok (rizík) lesníctva a odporúčania na zlepšenie stavu 
lesov 

201 MP SR 
(prostredníctvom 
príspevkovej 
organizácie NLC) 

2009-2013 
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FINANČNÉ ZABEZPEČENIE STRATEGICKÉHO CIEĽA 2 ZLEPŠOVANIE A OCHRANA ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA   
 
Na zabezpečenie opatrení priorít a rámcových cieľov strategického cieľa 2 NLP SR sa 
predpokladá využitie týchto finančných prostriedkov: 
           Tabuľka 1b 

Mil. Sk Zdroj financovania 
EÚ ŠR VZ* ∑ Predmet financovania - opatrenie 

Obnova potenciálu lesného 
hospodárstva a zavedenie 
preventívnych opatrení 

2 531 633 - 3 164

Na výstavbu a rekonštrukciu 
lesných ciest v rámci proti-
požiarných opatrení. Na výstavbu, 
rekonštrukciu a údržbu proti-
požiarných nádrží. Na realizáciu 
projektov ozdravných opatrení 
v lesoch poškodených škodlivými 
činiteľmi; ich obnovu, ochranu, 
ošetrovanie a výchovu. Na 
vybudovanie kamerového systému 
monitorovania vzniku lesných 
požiarov 

Spolu PRV 2 531 633 - 3 164  

MP SR v rámci štátnej 
pomoci (uznesenie vlády SR 
č. 990/2007) 

- 1 200 - 1 200

Opatrenie č. 142 - Na zabránenie 
zhoršovania zdravotného stavu 
lesných porastov s prevládajúcim 
zastúpením smreka 

Lesy SR, š. p. a ŠL TANAP 
z vlastných zdrojov  5 5 Opatrenia 125, 191 

MO SR z rozpočtovej 
kapitoly a vlastných zdrojov 
VLM SR š. p. 

 - 12 Opatrenia 191 

MV SR z vlastnej 
rozpočtovej kapitoly  ** Opatrenia 153 

MŽP SR z vlastnej 
rozpočtovej kapitoly 
a operačného programu 
Životné prostredie 

 - 24 Na realizáciu opatrení č. 125, 123, 
165, 175 a 181 

  5 4 405  
Ostatné opatrenia v rámci strategického cieľa 2 sa budú realizovať z rozpočtovej kapitoly MP SR 
v rámci podprogramov „Obnova a rozvoj lesného hospodárstva“, „Výskum a odborná pomoc pre 
udržateľné lesné hospodárstvo“ a národnej podpory v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. podľa ich 
naliehavosti a dostupnosti finančných zdrojov. Predpokladom realizácie opatrení súvisiacich 
s lesníckym výskumom je schválenie štátnych programov výskumu a vývoja. Budú sa hľadať 
možnosti využitia tiež ďalších fondov a výdavkových programov EÚ. 
* VZ – vlastné zdroje 
** MV SR neuvádza finančnú čiastku na zabezpečenie navrhovaných opatrení 
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Strategický cieľ 3 Zlepšovanie kvality života  

Priorita 7 Zachovávať a zlepšovať ochranné funkcie lesov  

Rámcový cieľ (21) Zabezpečenie maximálnej funkčnej účinnosti lesov s prevládajúcimi ochrannými – ekologickými 
a sociálnymi funkciami prostredníctvom udržania a zlepšovania ich vitality a stability, na tento účel 
zdokonaľovať diferencované zásady starostlivosti o tieto lesy, ich zakladania, pestovania a obnovy. 

Opatrenia  Č. Zodpovednosť Termín 

Využiť možnosti podpory z PRV SR: opatrenia „Platby v rámci sústavy NATURA 2000 – lesná pôda“ 
a „Lesnícko-environmentálne opatrenia“ pri zlepšovaní biodiverzity zachovaní lesných ekosystémov 
s vysokou prírodnou hodnotou a ochrany vtáčích území,  

211 Oprávnení 
žiadatelia 

2007-2013 

Využiť možnosti podpory z PRV SR: opatrenie „Obnova lesného potenciálu a zavedenie preventívnych 
opatrení“ na posilňovanie biodiverzity, ekologickej stability lesov, zlepšovania verejnoprospešných 
funkcií, znižovania rizika pôdnej erózie, zvyšovania absorpčného potenciálu pôdy a posilnenia 
vodohospodárskej funkcie lesov 

212 Oprávnení 
žiadatelia 

2007-2013 

V rámci riešenia rezortnej úlohy výskumu a vývoja „Výskum, klasifikácia a uplatňovanie funkcií lesa 
v krajine“ vypracovať  

         klasifikačný systém funkcií lesov, vrátane lesov s prevládajúcimi ochrannými – ekologickými 
a sociálnymi funkciami (pôdoochranná, protierózna, protilavínová, brehoochranná, protipovodňová, 
vodoochranná a pod.) a 

     návrh systému finančnej podpory funkčne diferencovaného hospodárenia v týchto lesoch 

213 MP SR (NLC) 2010 

Vypracovať konkrétne manažmentové opatrenia pre takéto lesy v chránených územiach zamerané na 
zlepšovanie ich funkčnosti a vychádzajúce z ich aktuálneho stavu, programov starostlivosti a platných 
lesných hospodárskych plánov  

214 MŽP SR 2009-2011 

Strategický cieľ 3 Zlepšovanie kvality života  

Priorita 7 Zachovávať a zlepšovať ochranné funkcie lesov  

Rámcový cieľ (22) Zdokonaľovanie metód identifikácie, kvantifikácie a finančného oceňovania ochranných – ekologických 
a sociálnych funkcií lesov. 
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Opatrenia  Č. Zodpovednosť Termín 

V rámci riešenia rezortnej úlohy výskumu a vývoja „Výskum, klasifikácia a uplatňovanie funkcií lesa 
v krajine“ vypracovať návrh metód identifikácie, kvantifikácie, hodnotenia a finančného oceňovania 
využívania funkcií lesov s prevládajúcimi ochrannými – ekologickými a sociálnymi funkciami  

221 MP SR (NLC) 2009 

Vyšpecifikovať a dopracovať metodiku určovania výšky spoločenskej hodnoty lesných biotopov. 
Vypracovať metodiku kvalitatívneho posúdenia biotopu. Rozvinúť podmienky pre spoluprácu 
s odbornými organizáciami 

222 MŽP SR 2009-2011 

Strategický cieľ 3 Zlepšovanie kvality života  

Priorita 7 Zachovávať a zlepšovať ochranné funkcie lesov  

Rámcový cieľ (23) Zabezpečiť realizáciu Programu protipovodňovej ochrany do roku 2010 vrátane jeho finančného plnenia; 
v nadväznosti na to realizovať protipovodňovú ochranu na drobných vodných tokoch v správe štátnych 
podnikov. 

Opatrenia  Č. Zodpovednosť Termín 

Zabezpečiť bežné opravy a údržby na upravených a neupravených tokoch v správe Lesov SR, š. p.  231 Lesy SR, š. p. 2009-2013 

Využiť možnosti podpory z  operačného programu Životné prostredie na realizáciu nových úprav 
a komplexných rekonštrukcií úprav s nevyhovujúcimi parametrami  

232 MŽP SR, Lesy 
SR, š. p. 

2009- 2013 

Spolupracovať s orgánmi miestnych samospráv (mestá a obce) pri vypracovávaní žiadostí o poskytnutie 
nenávratných finančných prostriedkov na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami 
z operačného programu Životné prostredie 

233 Lesy SR, š. p., 
Žiadatelia, t. j. 
mestá a obce 

2009-2010 

Vykonať revíziu STN 48 2506 Lesníckotechnické meliorácie. Zahrádzanie bystrín a strží 234 MP SR (NLC) 2011 

Návrh integrovaného informačného systému monitorovania a hodnotenia stavu lesných ekosystémov 
z hľadiska protipovodňovej ochrany  

235 MP SR 
v spolupráci 
s MŽP SR 

2010 
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Strategický cieľ 3 Zlepšovanie kvality života  

Priorita 7 Zachovávať a zlepšovať ochranné funkcie lesov  

Rámcový cieľ (24) Vytváranie podmienok pre minimalizáciu náhodných ťažieb a ich negatívnych 
dôsledkov na plnenie funkcií lesov. 

 

Opatrenia  Č. Zodpovednosť Termín 

Využiť možnosti podpory z PRV SR: Opatrenie „Obnova lesného potenciálu a zavedenie preventívnych 
opatrení“ na posilňovanie biodiverzity, ekologickej stability lesov, realizáciu projektov ozdravných 
opatrení, obnovu a výchovu v lesoch poškodených škodlivými činiteľmi. 

241 Oprávnení 
žiadatelia 

2007-2013 

Prehodnotiť aktuálne rubné doby nestabilných ihličnatých, najmä smrekových porastov a stanoviť 
postup operatívneho uplatnenia zmenených rubných dôb v lesníckej praxi 

242 MP SR (NLC) 2010 

Pri obhospodarovaní lesov uplatňovať zásady prírode blízkeho pestovania lesov (v zmysle rámcového 
cieľa 4) 

243 MP SR 2011-2013 

Vypracovať modely hospodárenia pre chránených územiach v nadväznosti na programy starostlivosti 
a v súlade so záujmami ochrany prírody (priaznivá veková štruktúra, drevinové zloženie, určiť 
minimálne zastúpenie pionierskych drevín a i.) 

244 MŽP SR, 2009-2013 

Nakúpiť prostriedky na ochranu pred podkôrnym hmyzom vo vojenských lesoch 245 VLM SR š. p. 2009-2013 

Strategický cieľ 3 Zlepšovanie kvality života  

Priorita 8 Zvyšovať príspevok lesov a lesníctva do rozvoja 
ekonomiky vidieka 

 

Rámcový cieľ (25) Uplatňovanie špecifických foriem podnikania, služieb, marketingu a poradenstva v lesníctve na zlepšenie 
ekonomicko-sociálnych parametrov vidieka. 

Opatrenia  Č. Zodpovednosť Termín 
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Využiť možnosti podpory z PRV SR: Opatrenie „Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov 
a produktov lesného hospodárstva“ na investície do zlepšenia technického a technologického vybavenia 
lesných podnikov s cieľom zlepšenia využitia ťažbového odpadu a nedrevných produktov lesa. 

251 Oprávnení 
žiadatelia 

2007-2013 

Využiť možnosti podpory z PRV SR: Opatrenie „Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov“ na investície do 
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku zber nedrevných produktov lesa a zefektívnenie činností 
súvisiacich s marketingom lesnej produkcie. 

252 Oprávnení 
žiadatelia 

2007-2013 

Využiť možnosti podpory z PRV SR: Opatrenie „Odborné vzdelávanie a informačné aktivity“ na šírenie 
poznatkov v lesnom hospodárstve pre zlepšenie využívania a zhodnotenia ostatných lesných produktov, 
inštitúciami pôsobiacimi v oblasti vedy, výskumu a ďalšieho vzdelávania 

253 Oprávnení 
žiadatelia 

2007-2013 

V rámci riešenia čiastkovej úlohy výskumu a vývoja „Výskum konkurencieschopnosti a ekonomickej 
životaschopnosti lesníctva“ navrhnúť možnosti diverzifikácie činnosti lesníckych subjektov pri 
poskytovaní produktov a služieb podnikateľskej sfére a verejnosti 

254 MP SR (NLC) 2008-2011 

Zlepšenie informovanosti vlastníkov a obhospodarovateľov lesov v chránených územiach o možnostiach 
špecifických foriem podnikania, služieb a marketingu. Vytvorenie funkčných komunikačných kanálov 

255 MŽP SR 2009-2013 

Podporovať zavedenie špecifickej formy podnikania prostredníctvom registra sociálnych podnikov na 
podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 

256 MPSVR (ÚPSVR) 2009-2013 
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FINANČNÉ ZABEZPEČENIE STRATEGICKÉHO CIEĽA 3 ZLEPŠOVANIE KVALITY ŽIVOTA 
 
Na zabezpečenie opatrení priorít a rámcových cieľov strategického cieľa 3 NLP SR sa 
predpokladá využitie týchto finančných prostriedkov: 
           Tabuľka 1c 

Mil. Sk Zdroj financovania 
EÚ ŠR VZ* ∑ 

Predmet financovania - 
opatrenie 

Pridávanie hodnoty do produktov 
lesného hospodárstva  375 125 - 500

Investície na zlepšenie 
technického 
a technologického vybavenia 
lesných podnikov na lepšie 
využitie ťažbového odpadu 
a nedrevných produktov lesa 

Zvyšovanie hospodárskej hodnoty 
lesov, vrátane vlastných zdrojov 
oprávnených žiadateľov 

109 36 145 290

Investície do strojov 
a zariadení a na zefektívnenie 
činností súvisiacich 
s marketingom lesnej 
produkcie 

Odborné vzdelávanie a informačné 
aktivity 13 4 - 17

Šírenie poznatkov pre zlepše-
nie využívania a zhodnotenia 
ostatných lesných produktov 

Platby v rámci NATURA 2000 51 13 - 64

Lesnícko-environmentálne platby 177 46 - 223

Zlepšovanie biodiverzity; 
zachovanie lesných 
ekosystémov s vysokou 
pridanou hodnotou; ochrana 
vtáčích území 

Obnova potenciálu lesného 
hospodárstva a zavedenie 
preventívnych opatrení 

317 79 - 396

Výstavba a rekonštrukcia 
lesných ciest v oblastiach 
nachádzajúcich sa mimo 
oblastí s vysokým a stredným 
stupňom ohrozenia požiarom 

Spolu PRV 1 042 303 145 1 490  

Lesy SR, š. p. z vlastných zdrojov 100 100
Opatrenie 231: bežné opravy 
a údržby na tokoch v správe 
Lesov SR, š. p. 

MO SR z vlastnej rozpočtovej 
kapitoly 6 - 6

Opatrenie 245: prostriedky na 
ochranu pred podkôrnym 
hmyzom 

- 15 Opatrenia: 214, 222, 235, 244, 
255 MŽP SR z vlastnej rozpočtovej 

kapitoly a operačného programu 
Životné prostredie - 400

Opatrenie 232: na nové 
úpravy vodných tokov a ich 
komplexné rekonštrukcie 

Spolu SC 3 245 2 011  
Ostatné opatrenia v rámci strategického cieľa 3 sa budú realizovať z rozpočtovej kapitoly MP SR 
v rámci podprogramov „Obnova a rozvoj lesného hospodárstva“, „Výskum a odborná pomoc pre 
udržateľné lesné hospodárstvo“ a národnej podpory v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. podľa ich 
naliehavosti a dostupnosti finančných zdrojov. Predpokladom realizácie opatrení súvisiacich 
s lesníckym výskumom je schválenie štátnych programov výskumu a vývoja. Budú sa hľadať 
možnosti využitia tiež ďalších fondov a výdavkových programov EÚ. 
* VZ – vlastné zdroje 
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Strategický cieľ 4 Zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti 

Priorita 9 Zvýšiť dlhodobú konkurencieschopnosť a ekonomickú životaschopnosť multifunkčného 
lesníctva 

Rámcový cieľ (26) Zvyšovanie ekonomickej efektívnosti výrobného procesu optimalizáciou plánovacích, 
rozhodovacích, marketingových a inovačných postupov. 

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 

V rámci čiastkovej úlohy výskumu a vývoja „Výskum konkurencieschopnosti a ekonomickej 
životaschopnosti lesníctva“ riešiť problematiku zvyšovania ekonomickej efektívnosti výrobného 
procesu, konkurencieschopnosti a ekonomickej životaschopnosti lesných podnikov 261 MP SR (NLC) 2008-2011

Optimalizovať informačný systém Foresta SG s prepojením na marketingové plány Lesov SR, š. 
p.; nastavenie controllingu podľa jednotlivých komodít špecializovaných OZ Lesov SR, š.p. 262 Lesy SR, š. p. 2009-2013

Spracovať rozvojové zámery v cestovnom ruchu v nadväznosti na ochranu prírody 263 MH SR 2009
Strategický cieľ 4 Zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti 

Priorita 9 Zvýšiť dlhodobú konkurencieschopnosť a ekonomickú životaschopnosť multifunkčného 
lesníctva 

Rámcový cieľ (27) Prehodnotenie navrhovanej sústavy území európskeho významu a vtáčích území a zhodnotenie 
vplyvu jej rozsahu na konkurencieschopnosť a ekonomickú životaschopnosť lesného hospodárstva. 

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 

Prehodnotiť chránené vtáčie územia na vedeckom základe, zmapovať výskyt jednotlivých druhov, 
prehodnotiť podmienky ich ochrany a hranice 271 MŽP SR  2009-2010

Vykonať revíziu zoznamu území európskeho významu, zmapovať ich skutočný výskyt podľa 
charakteru (prirodzenosti a zachovalosti), reprezentatívnosti biotopov, zaktualizovať ich hranice 
a rozsah 272 MŽP SR 2009-2010
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V rámci čiastkovej úlohy výskumu a vývoja „Výskum konkurencieschopnosti a ekonomickej 
životaschopnosti lesníctva“ zhodnotiť vplyv sústavy území európskeho významu a vtáčích území 
na konkurencieschopnosť a ekonomickú životaschopnosť lesného hospodárstva 273 MP SR (NLC) 2008-2011

Vykonať dôslednú analýzu dokumentov súvislej európskej ekologickej sústavy osobitne 
chránených území NATURA 2000 a na jej základe zabezpečiť ich implementáciu, s prihliadnutím 
na potreby a aktuálne ekonomické možnosti Slovenska 274 MŽP SR 2009-2013
Strategický cieľ 4 Zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti 

Priorita 10 Podporiť výskum a technologický rozvoj na zlepšenie konkurencieschopnosti odvetvia lesného 
hospodárstva 

Rámcový cieľ (28) Zdokonaľovanie ekonomických, legislatívnych, inštitucionálnych a informačných nástrojov na 
posilnenie lesníckeho výskumu, technologického rozvoja, inovácií a rýchlejší prenos ich výsledkov 
do praxe. 

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 

Vytvoriť legislatívne podmienky na rýchlejší prenos výsledkov lesníckeho výskumu a vývoja do 
praxe novelizáciou zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, 
ktorou sa ustanovia nové typy organizácií vedy a techniky pre prenos výsledkov výskumu a vývoja 
do praxe 281 MŠ SR 2009 
Zlepšiť informačné nástroje na posilnenie lesníckeho výskumu, technologického rozvoja, inovácií 
pre rýchlejší prenos ich výsledkov do praxe; vybudovať a prevádzkovať  Centrálny informačný 
portál pre vedu, techniku a inovácie obsahujúci informácie o výsledkoch lesníckeho výskumu, 
technologického rozvoja, inovácií pre potenciálnych užívateľov z praxe 282 MŠ SR 2009-2013 

Každoročne organizovať dni lesníckej vedy a výskumu na prezentáciu výsledkov aplikovaného 
výskumu s cieľom zabezpečenia ich rýchlejšieho prenosu do praxe 283 MP SR (NLC) 2009-2013
Strategický cieľ 4 Zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti 

Priorita 10 Podporiť výskum a technologický rozvoj na zlepšenie konkurencieschopnosti odvetvia lesného 
hospodárstva 
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Rámcový cieľ (29) Zabezpečenie smerovania lesníckeho výskumu na vedecko-technické projekty v rámci Štátneho 
programu vedy a výskumu a medzinárodných výskumných projektov v rámci 7. rámcového 
programu EÚ pre vedu a výskum. 

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 

Vypracovať a predložiť návrh projektu štátneho programu výskumu a vývoja „Využívanie, ochrana 
a reprodukcia prírodných zdrojov“ 291 MP SR (NLC) 2013

Podporovať smerovanie lesníckeho výskumu do využitia v praxi prostredníctvom operačného 
programu „Výskum a vývoj“. Opatrenie realizovať na základe výziev vypísaných Agentúrou MŠ 
SR pre štrukturálne fondy k verejnej súťaži na podávanie žiadostí slovenskými organizáciami 
výskumu o podporu na projekty výskumu a vývoja, vrátane lesníckeho 292 

MŠ SR 
(Agentúra MŠ 
SR pre 
štrukturálne 
fondy) 2009-2013

Strategický cieľ 4 Zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti 

Priorita 11 Zhodnocovanie a marketing lesných nedrevných produktov a služieb 

Rámcový cieľ (30) Návrh a implementácia metód identifikácie, kvantifikácie a hodnotenia nedrevných produktov 
a úžitkov mimoprodukčných funkcií lesa. 

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 
V rámci riešenia rezortnej úlohy výskumu a vývoja „Výskum, klasifikácia a uplatňovanie funkcií 
lesa v krajine“ vypracovať návrh metód identifikácie, kvantifikácie a hodnotenia nedrevných 
produktov a úžitkov mimoprodukčných funkcií lesa 301 MP SR (NLC) 2009

Posúdiť jednotlivé Regionálne centrá ochrany prírody z hľadiska sociálno-ekonomických 
podmienok regiónov v nadväznosti na možnosti využívania nedrevných lesných produktov 302 MŽP SR 2010-2011
Strategický cieľ 4 Zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti 

Priorita 11 Zhodnocovanie a marketing lesných nedrevných produktov a služieb 
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Rámcový cieľ (31) Postupné dosahovanie celospoločenskej akceptácie mimoprodukčných (verejnoprospešných –
ekologických a sociálnych) funkcií ako externalít lesného hospodárstva. 

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 

V rámci riešenia rezortnej úlohy výskumu a vývoja „Výskum, klasifikácia a uplatňovanie funkcií 
lesa v krajine“ vypracovať postupy a obsah (argumentačnú bázu) propagácie významu funkcií 
lesov pre deti a mládež, laickú a odbornú lesnícku verejnosť  311 MP SR (NLC) 2009 

Posúdiť reálne možnosti dosahovania celospoločenskej akceptácie mimoprodukčných funkcií ako 
externalít lesného hospodárstva s ohľadom záujmy ochrany prírody v chránených územiach 312 MŽP SR 2010-2011 

Spracovať a vydať pracovné listy pre základné školy pod názvom „Deň stromu“, spracovať a vydať 
určovacie kľúče pre lesné ekosystémy 313 MŽP SR 2009-2010 
Strategický cieľ 4 Zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti 

Priorita 11 Zhodnocovanie a marketing lesných nedrevných produktov a služieb 

Rámcový cieľ (32) Realizácia systému ekonomického zabezpečenia spoločenskej objednávky na funkčné úžitky z lesov 
vo väzbe s ostatnými nástrojmi lesníckej politiky (podpora z verejných zdrojov – štátnych, EÚ; 
platby za ekosystémové služby; úhrada majetkovej ujmy; štátna pomoc; daňové úľavy; 
„verejnoprospešné služby“ ako súčasť lesníckych činností v lesnom hospodárstve) vrátane návrhu 
legislatívnych a inštitucionálnych nástrojov rozvoja podnikania a zabezpečovania nedrevných 
produktov a služieb úžitkov mimoprodukčných funkcií lesa. 

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 

Využiť možnosti podpory z PRV SR: opatrenia „Platby v rámci sústavy NATURA 2000 – lesná 
pôda“ a „Lesnícko-environmentálne opatrenia“ pri zlepšovaní biodiverzity zachovaní lesných 
ekosystémov s vysokou prírodnou hodnotou a ochrany vtáčích území,  321 

Oprávnení 
žiadatelia 2007-2013
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V rámci riešenia rezortnej úlohy výskumu a vývoja „Výskum, klasifikácia a uplatňovanie funkcií 
lesa v krajine“: 

         Identifikovať obmedzenia a prekážky, ktoré doposiaľ bránia ekonomickej realizácii 
nedrevných lesníckych tovarov a služieb 

         Navrhnúť inovatívne mechanizmy na zabezpečenie ich ekonomickej realizácie 322 MP SR (NLC) 2009

V nadväznosti na výsledky rezortnej úlohy „Výskum, klasifikácia a uplatňovanie funkcií lesa 
v krajine“ aktualizovať modely hospodárenia pre funkčne integrované (prírode blízke) a funkčne 
diferencované obhospodarovanie lesov – manažment funkcií lesov  323 MP SR (NLC) 2010-2013
Strategický cieľ 4 Zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti 

Priorita 12 Podpora využívania lesnej biomasy na výrobu energie 

Rámcový cieľ (33) Využitie produkcie a energetického využívania drevnej biomasy ako dôležitého faktora udržateľného 
rozvoja regiónov, najmä vidieckych oblastí na podporu tvorby stabilných pracovných príležitostí, 
zlepšenia životného prostredia, rozvoja infraštruktúry a alternatívneho využívania lesných pozemkov 
(zvyšovanie výmery energetických porastov na máloproduktívnych lesných pozemkoch 
a zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodnej na pestovanie poľnohospodárskych plodín). 

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 

Využiť možnosti podpory z PRV SR: opatrenia "Pridávanie hodnoty do produktov lesného 
hospodárstva" na podporu producentov drevnej biomasy 331 

Oprávnení 
žiadatelia 2009-2013

V rámci úlohy výskumu a vývoja „Výskum efektívneho využívania environmentálneho, 
ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku“ riešiť aj problematiku energetického 
využívania drevnej biomasy  332 MP SR, MŠ SR  2009-2011

Špecifikovať podmienky a identifikovať lokality, na ktorých bude možné pestovať drevnú biomasu 
na energetické využitie 333 MŽP SR 2010-2011
Strategický cieľ 4 Zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti 
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Priorita 12 Podpora využívania lesnej biomasy na výrobu energie 

Rámcový cieľ (34) Zvýšenie energetickej sebestačnosti štátu a tiež organizácií v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva 
rozvojom využitia drevnej biomasy a ostatných OZE; zníženie a stabilizácia nákladov na výrobu 
energie pri zachovaní bezpečnosti jej dodávok s priaznivým dosahom na životné prostredie 
a obhospodarovanie lesov. 

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 

V rámci úlohy výskumu a vývoja „Výskum efektívneho využívania environmentálneho, 
ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku“  riešiť aj túto problematiku  341 MP SR, MŠ SR  2009-2011 
Strategický cieľ 4 Zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti 

Priorita 12 Podpora využívania lesnej biomasy na výrobu energie 

Rámcový cieľ (35) Optimalizovanie využitia palivovej drevnej biomasy z lesného hospodárstva do roku 2015, pri 
dosiahnutí energetickej a ekonomickej efektívnosti porovnateľnej s vyspelými štátmi EÚ, 
uplatňovaním vhodných finančných a legislatívnych nástrojov a výsledkov výskumu. 

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 

Podporovať poradenstvo, odborné vzdelávanie a informovanosť o produkcii a energetickom 
využívaní drevnej biomasy v SR 351 MP SR, MH SR 2009-2013

V rámci úlohy výskumu a vývoja „Výskum efektívneho využívania environmentálneho, 
ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku“  riešiť aj túto problematiku  352 MP SR, MŠ SR 2009-2011

Využiť možnosti podpory z Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie 
v domácnostiach 353 

Oprávnení 
žiadatelia 2009-2013

Využiť možnosti podpory z Operačného programu „Konkurencie schopnosť a hospodársky rast“ – 
opatrenie 2.1 354 

Oprávnení 
žiadatelia 2009-2013

Strategický cieľ 4 Zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti 



 35

Priorita 13 Podporovať spoluprácu vlastníkov lesných pozemkov a skvalitňovať vzdelávanie a odbornú 
prípravu v lesníctve 

Rámcový cieľ (36) Podpora vzniku a činnosti združení vlastníkov neštátnych lesných pozemkov, dobrovoľných združení 
vlastníkov lesných pozemkov malých výmer a verejno-súkromných partnerstiev s účasťou 
lesníckych subjektov. 

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 

Uskutočňovať poradenstvo a vzdelávanie vlastníkov lesných pozemkov malých výmer so 
zameraním na propagáciu výhod obhospodarovania väčších lesných majetkov 361 MP SR (NLC) 2009-2013
Strategický cieľ 4 Zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti 

Priorita 13 Podporovať spoluprácu vlastníkov lesných pozemkov a skvalitňovať vzdelávanie a odbornú 
prípravu v lesníctve 

Rámcový cieľ (37) Skvalitňovanie informovanosti súkromných vlastníkov lesných pozemkov a ich združení 
o možnostiach a spôsobe čerpania finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
na rozvoj vidieka, s cieľom zvýšiť mieru jeho využívania. 

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 
Využiť možnosti podpory z PRV SR, opatrenie „Odborné vzdelávanie a informačné aktivity“  
subjektmi – inštitúciami pôsobiacimi v oblasti poskytovania vzdelávacích a informačných služieb 371 

Oprávnení 
žiadatelia 2009-2013

Zabezpečiť propagáciu možností čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ 
v rámci trvania PRV SR 2007-2013 pre neštátnych vlastníkov a obhospodorovateľov lesa formou 
seminárov,  workshopov, propagačných materiálov, letákov, listoviek a pod.  372 

MP SR (NLC) 
Únia združení 
neštátnych 
vlastníkov lesa 2009-2013

Strategický cieľ 4 Zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti 

Priorita 13 Podporovať spoluprácu vlastníkov lesných pozemkov a skvalitňovať vzdelávanie a odbornú 
prípravu v lesníctve 
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Rámcový cieľ (38) Vybudovanie a realizácia systému poradenských služieb. 

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 

Využiť možnosti podpory z PRV SR, opatrenie „Využívanie poradenských služieb“  381 
Oprávnení 
žiadatelia 2009-2013

Realizovať poradenský systém v lesnom hospodárstve v zmysle aktualizovaného 
pôdohospodárskeho poradenského systému (PPS) 382 

MP SR 
(Agroinštitút, 
NLC) TU, SLK, 
Únia združení 
neštátnych 
vlastníkov lesa 2009-2013

Zabezpečiť doplnkový systém poradenstva na báze elektronickej komunikácie - FORESTPORTÁL 383 NLC 2009-2013

Vybudovať systém spoločného poradenstva zameraného na efektívne poskytovanie komplexných 
poradenských služieb 384 MŽP SR 2010
Strategický cieľ 4 Zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti 

Priorita 13 Podporovať spoluprácu vlastníkov lesných pozemkov a skvalitňovať vzdelávanie a odbornú 
prípravu v lesníctve 

Rámcový cieľ (39) Vypracovanie koncepcie lesníckeho školstva s ohľadom na prispôsobenie odborného vzdelávania 
požiadavkám trhu práce. 

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 

Vypracovať analýzu lesníckeho školstva a jeho koncepciu orientovanú na flexibilitu a adaptabilitu 
pracovnej sily. 391 

MP SR (NLC) 
MŠ SR (TU) 
Združenie 
zamestnávateľov, 
príslušné školy 2009-2012
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V zmysle záverov šiestej ministerskej konferencie EHK OSN ministrov školstva a ministrov 
životného prostredia zavádzať princípy trvalo udržateľného rozvoja do obsahov vzdelávania 
a študijných programov 392 

MŠ SR (TU), 
MŽP SR,  2009-2013

Strategický cieľ 4 Zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti 

Priorita 13 Podporovať spoluprácu vlastníkov lesných pozemkov a skvalitňovať vzdelávanie a odbornú 
prípravu v lesníctve 

Rámcový cieľ (40) Vybudovanie a realizácia komplexného systému celoživotného vzdelávania s cieľom budovania 
spoločnosti založenej na vedomostiach. 

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 

Zvýšiť ponuku, prístupnosť a informovanosť zamestnancov v LH o programoch celoživotného 
vzdelávania s cieľom zvýšiť účasť dospelej populácie na celoživotnom vzdelávaní prostredníctvom 
informačného systému vzdelávania 401 NLC 2009-2013

Pripraviť národnú sústavu povolaní v súlade s vývojom na trhu práce, ako základný systémový 
rámec pre tvorbu národnej sústavy kvalifikácií v rámci celoživotného vzdelávania 402 MPSVaR SR 2009-2013
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FINANČNÉ ZABEZPEČENIE STRATEGICKÉHO CIEĽA 4 ZVYŠOVANIE DLHODOBEJ 
KONKURENCIESCHOPNOSTI 
 
Na zabezpečenie opatrení priorít a rámcových cieľov strategického cieľa 4 NLP SR sa 
predpokladá využitie týchto finančných prostriedkov: 
           Tabuľka 1d 

Mil. Sk Zdroj financovania 
EÚ ŠR VZ* ∑ 

Predmet financovania - 
opatrenie 

Odborné vzdelávanie a informačné 
aktivity 118 40 - 158

Skvalitňovanie vzdelávania 
a odbornej prípravy 
v lesníctve 

Využívanie poradenských služieb 38 12 - 50
Vybudovanie a realizácia 
systému poradenských služieb 
v lesníctve 

Platby v rámci NATURA 2000 50 13 - 63

Lesnícko-environmentálne platby 176 47 - 223

Zlepšovanie biodiverzity; 
zachovanie lesných 
ekosystémov s vysokou 
pridanou hodnotou; ochrana 
vtáčích území 

Spolu PRV 382 112 - 494  
MŽP SR z vlastnej rozpočtovej 
kapitoly a operačného programu 
Životné prostredie 

- 17,5 Opatrenia: 271, 272, 274, 302, 
312, 313, 333, 384 

MH SR z vlastnej rozpočtovej 
kapitoly, z „Programu vyššieho 
využitia biomasy ...“  
a z OP „Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast“ 

** 

Opatrenia: 263 na spracovanie 
rozvojových zámerov 
v cestovnom ruchu; 353 a 354 
na podporu využitia lesnej 
biomasy na výrobu energie 

MPSVaR z vlastnej rozpočtovej 
kapitoly 

*** Opatrenie 402 – národná 
sústava povolaní 

 - 511,5  
Ostatné opatrenia v rámci strategického cieľa 4 sa budú realizovať z rozpočtovej kapitoly MP SR 
v rámci podprogramov „Obnova a rozvoj lesného hospodárstva“, „Výskum a odborná pomoc pre 
udržateľné lesné hospodárstvo“ a národnej podpory v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. podľa ich 
naliehavosti a dostupnosti finančných zdrojov. Predpokladom realizácie opatrení súvisiacich 
s lesníckym výskumom je schválenie štátnych programov výskumu a vývoja. Budú sa hľadať 
možnosti využitia tiež ďalších fondov a výdavkových programov EÚ. 
* VZ – vlastné zdroje 
** MH SR uvádza celkový objem finančných prostriedkov uvedených programov 244,1 mil. Sk spolu 
*** MPSVaR uvádza čiastku 200 mil. Sk na vypracovanie národnej sústavy povolaní   
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Strategický cieľ 5 Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie 

Priorita 14 Zabezpečiť implementáciu medzinárodných záväzkov, týkajúcich sa lesov a lesného 
hospodárstva pri realizácii cieľov národného lesníckeho programu 

Rámcový cieľ (41) Efektívna implementácia všetkých rozhodujúcich záverov z rokovaní celosvetových a európskych 
lesníckych podujatí do strategických, koncepčných a programových dokumentov lesného 
hospodárstva. 

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 

Priebežne analyzovať záväzky a úlohy SR vyplývajúce z medzinárodných dohôd, dohovorov, 
procesov a programov, z činnosti medzinárodných organizácií týkajúcich sa lesníctva  412 MP SR (NLC) 2009-2013

Vyhotoviť podklady pre potrebu hodnotenia Akčného plánu EÚ Stálym lesníckym výborom 
Európskej komisie v rokoch 2009 a 2012 414 MP SR (NLC) 2009, 2012
Strategický cieľ 5 Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie 

Priorita 14 Zabezpečiť implementáciu medzinárodných záväzkov, týkajúcich sa lesov a lesného 
hospodárstva pri realizácii cieľov národného lesníckeho programu 

Rámcový cieľ (42) Zabezpečovanie aktívnej účasti Slovenska v medzinárodných orgánoch, organizáciách 
a iniciatívach. 

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 

Zabezpečiť plnenie cieľov prijatých v rámci medzinárodných lesníckych aktivít na úrovni OSN, 
OECD a EÚ 421 MP SR (NLC) 2009-2013

Zabezpečovať záväzky SR v pozícii riadneho člena Hlavného riadiaceho výboru Konferencií 
ministrov o ochrane lesov v Európe a spoluprácu na činnosti sekretariátu procesu 422 MP SR (NLC) 2009-2013

Zabezpečiť vypracovávanie národných informačných a štatistických podkladov vyplývajúcich 
z činností medzinárodných lesníckych organizácií (FAO, UNECE, EUROSTAT, UNFF, MCPFE) 423 MP SR (NLC) 2009-2013 
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Strategický cieľ 5 Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie 

Priorita 14 Zabezpečiť implementáciu medzinárodných záväzkov, týkajúcich sa lesov a lesného 
hospodárstva pri realizácii cieľov národného lesníckeho programu 

Rámcový cieľ (43) Zvyšovanie informovanosti a povedomia lesníckej i nelesníckej verejnosti o zámeroch EÚ 
a celosvetových iniciatív v oblasti lesného hospodárstva. 

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 

Zvyšovať povedomie lesníckej i nelesníckej verejnosti o zámeroch a aktivitách európskeho 
a svetového lesníctva s využitím rôznych informačných prostriedkov 431 MP SR (NLC) 2009-2013 

Vybudovať „Európsku lesnú školu“  v areáli Lesníckeho skanzenu 432 Lesy SR, š. p. 2009-2012 
Strategický cieľ 5 Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie 
Priorita 15 Posilňovať medzirezortnú spoluprácu a koordináciu medzi politikami ovplyvňujúcimi lesy a 

lesné hospodárstvo 

Rámcový cieľ (44) Zlepšiť súdržnosť a medzisektorovú spoluprácu medzi lesným hospodárstvom a súvisiacimi 
odvetviami a rezortmi s cieľom zosúladenia hospodárskych, ekologických a sociálno-kultúrnych 
cieľov. 

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 

Implementáciou Indikatívneho Akčného plánu NLP zabezpečiť zlepšenie medzisektorovej 
spolupráce 441 

dotknutí 
zodpovední 2009 -2013

Strategický cieľ 5 Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie 
Priorita 15 Posilňovať medzirezortnú spoluprácu a koordináciu medzi politikami ovplyvňujúcimi lesy a 

lesné hospodárstvo 
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Rámcový cieľ (45) Zapracovať ciele národného lesníckeho programu do súvisiacich rezortných politík a programov. 

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 

Pri príprave rezortných politík a programov regionálneho rozvoja zohľadňovať ciele 
Národného lesníckejho programu  451 

orgány verejnej 
správy 2009-2013

Strategický cieľ 5 Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie 
Priorita 15 Posilňovať medzirezortnú spoluprácu a koordináciu medzi politikami ovplyvňujúcimi lesy a 

lesné hospodárstvo 

Rámcový cieľ (46) Vypracovať Akčný plán Národného lesníckeho programu. 
Strategický cieľ 5 Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie 
Priorita 16 Zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb vlastníkov lesných pozemkov a spoločnosti 
Rámcový cieľ (47) Zachovanie a stabilizácia lesov v znevýhodnených oblastiach s cieľom zlepšenia ekologicko-

sociálneho efektu a životného prostredia. 

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 

Identifikovať znevýhodnené oblasti v nadväznosti na chránené územia, vypracovanie projektov pre 
jednotlivé znevýhodnené oblasti s cieľom zlepšenia ekologicko-sociálneho efektu v nadväznosti na 
aktívny manažment v chránených územiach (ekoturistika a i.) 471 MŽP SR 2010-2012
Strategický cieľ 5 Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie 
Priorita 16 Zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb vlastníkov lesných pozemkov a spoločnosti 
Rámcový cieľ (48) Riešenie problému nedostatočnej kompenzácie náhrad za obmedzenie realizácie vlastníckych práv.

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 

V rámci prijímania všeobecne záväzných právnych predpisov s vplyvom na obmedzenia v lesnom 
hospodárstve riešiť kompenzáciu ujmy na vlastníckych právach 481 všetky rezorty 2009-2013
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Strategický cieľ 5 Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie 
Priorita 16 Zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb vlastníkov lesných pozemkov a spoločnosti 
Rámcový cieľ (49) Podpora usporiadania vlastníckych a užívacích práv k lesným nehnuteľnostiam a odstránenie 

pretrvávajúcej stagnácie v reštitučnom procese najmä súkromných lesov. 

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 

Uskutočňovať poradenstvo a vzdelávanie vlastníkov so zameraním na usporiadanie 
vlastníckych práv 491 MP SR (NLC) 2009-2013
Strategický cieľ 5 Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie 
Priorita 16 Zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb vlastníkov lesných pozemkov a spoločnosti 
Rámcový cieľ (50) Podstatné zvýšenie rozsahu lesných pozemkov v obvodoch nových (rozpracovávaných) projektoch 

pozemkových úprav. 

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 

Využiť možnosti podpory z PRV SR: opatrenie „Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva“ na širšie zahrnutie lesných pozemkov do obvodov 
projektov pozemkových úprav v spolupráci s konečným prijímateľom finančnej pomoci MP SR, 
odborom pozemkových úprav 501 MP SR 2007-2013
Strategický cieľ 5 Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie 
Priorita 16 Zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb vlastníkov lesných pozemkov a spoločnosti 
Rámcový cieľ (51) Vypracovanie programu zalesňovania marginálnej poľnohospodárskej pôdy na zlepšenie ochrany 

infraštruktúry a zabezpečenie jeho financovania. 

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 
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Vypracovať program zalesňovania marginálnej poľnohospodárskej pôdy na zlepšenie ochrany 
infraštruktúry; vypracovať podkladové dokumenty: 

- Definovanie pôdno-ekologickej a klimatickej marginálnosti poľnohospodárskych 
pozemkov a ich identifikácia v regiónoch SR, 

- Zhodnotenie vytypovaných marginálnych poľnohospodárskych pozemkov z hľadiska 
poľnohospodárskeho a lesníckeho využívania a ochrany infraštruktúry, 

- Návrh časového harmonogramu realizácie programových opatrení a ich finančného 
a organizačného zabezpečenia zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR 511 

MP SR (VÚPOP, 
NLC) MŽP SR, 
odborné 
organizácie 2010, 2011

Realizovať program zalesňovania; využiť možnosti podpory z PRV opatrenie Prvé zalesnenie 
poľnohospodárskej pôdy 512 

MP SR (VÚPOP, 
NLC) MŽP SR, 
odborné 
organizácie 2009-2013

Strategický cieľ 5 Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie 
Priorita 16 Zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb vlastníkov lesných pozemkov a spoločnosti 
Rámcový cieľ (52) Zvyšovanie zamestnanosti najmä diverzifikáciou ekonomických aktivít a rozvojom služieb 

nadväzujúcich na lesné hospodárstvo. 

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 

Využiť možnosti podpory z PRV opatrenie: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov 
a produktov lesného hospodárstva a opatrenie Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného 
ruchu  521 

Oprávnený 
žiadateľ 2009-2013

Zabezpečovať národné, regionálne alebo pilotné projekty na podporu začleňovania 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trhu práce v oblasti lesného hospodárstva 522 

MPSVR SR 
(ÚPSVR*) 2009-2013 

Vytvorenie podmienok a vypracovanie projektov pre jednotlivé chránené územia s možnosťou 
spolupráce s orgánmi miestnej samosprávy a miestnymi podnikateľskými subjektami v kategórii 
malého a stredného podnikania v rámci aktívneho manažmentu 523 MŽP SR  2009-2013
* Ústredie práce, sociálnych vecí a 
rodiny        
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Strategický cieľ 5 Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie 
Priorita 17 Podporovať využívanie dreva z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom 
Rámcový cieľ (53) Propagácia významu certifikácie lesov a spotrebiteľských reťazcov na báze dreva pre spoločnosť. 

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 

Vypracovať návrh politiky verejného obstarávania dreva a výrobkov z dreva, ako dôležitý nástroj 
na podporu ochrany životného prostredia, trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch a využívania 
drevnej suroviny v súlade s národným programom zeleného verejného obstarávania  531 

MP SR, MH SR, 
MŽP SR 2013 

Zvyšovať povedomie verejnosti o význame certifikácie lesov prostredníctvom komunikačných 
nástrojov (informačné letáky, brožúry, príp. v rámci TV relácie Halali - magazín o prírode) 532 MP SR 2009-2013 

Zapracovať problematiku certifikácie lesov do učebných programov TU vo Zvolene 533 MŠ SR (TU) 2009 
Strategický cieľ 5 Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie 
Priorita 18 Podporovať environmentálne vzdelávanie a systematickú prácu s verejnosťou s cieľom 

dosiahnutia pozitívnej zmeny v chápaní významu lesného hospodárstva u verejnosti 

Rámcový cieľ (54) Vypracovanie a realizácia komplexnej stratégie a vytvorenie zodpovedajúcich inštitucionálnych 
podmienok na zabezpečenie systematickej práce s verejnosťou s cieľom zvýšenia povedomia 
o prínosoch trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch pre spoločnosť a dosiahnutia pozitívneho 
vzťahu obyvateľstva k lesu, lesnému hospodárstvu a lesníkom. 

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 

Vypracovať stratégiu komunikácie s verejnosťou vrátane lesnej pedagogiky v lesnom hospodárstve 541 MP SR (NLC) 2010

Uskutočniť reprezentatívne prieskumy verejnej mienky zamerané na vnímanie lesa a lesníckej 
práce, s následným využitím výsledkov na korigovanie stratégie, efektívnejšiu komunikáciu a lesnú 
pedagogiku 543 MP SR (NLC) 2009-2011
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Vytvoriť zodpovedajúce podmienky na zabezpečovanie manažmentu lesnej pedagogiky – tvorba 
metodických, materiálno-technických a personálnych zdrojov 545 

Odborné 
organizácie LH, 
subjekty 
neštátnych lesov 2009-2013

Strategický cieľ 5 Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie 
Priorita 18 Podporovať environmentálne vzdelávanie a systematickú prácu s verejnosťou s cieľom 

dosiahnutia pozitívnej zmeny v chápaní významu lesného hospodárstva u verejnosti 

Rámcový cieľ (55) Zlepšenie koordinácie a spolupráce pri práci s verejnosťou medzi lesníckymi i nelesníckymi 
mienkotvornými organizáciami v oblasti lesníctva. 

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 

V spolupráci s MŠ SR a MŽP SR sa podieľať na realizácii Akčného plánu výchovy a vzdelávaniu 
k trvalo udržateľnému rozvoju 551 MP SR (NLC) 2009-2013

Zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu v oblasti lesníckej komunikácie v rámci zabezpečovania 
kľúčového opatrenia 10 Akčného plánu EÚ pre lesy pri propagácii vzdelávania v oblasti trvalo 
udržateľného hospodárenia v lesoch 552 MP SR (NLC) 2009-2011
Strategický cieľ 5 Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie 
Priorita 18 Podporovať environmentálne vzdelávanie a systematickú prácu s verejnosťou s cieľom 

dosiahnutia pozitívnej zmeny v chápaní významu lesného hospodárstva u verejnosti 

Rámcový cieľ (56) Zlepšenie finančného a organizačného zabezpečenia práce s verejnosťou so zameraním na jej 
profesionalizáciu a častejšie prezentovať prácu lesníkov prostredníctvom masovokomunikačných 
prostriedkov. 

Opatrenia Č. Zodpovednosť Termín 

Zabezpečiť vzdelávanie v oblasti komunikácie s verejnosťou a lesnej pedagogiky pre vybraných 
členov manažmentu lesníckych organizácií 561 MP SR (NLC) 2009-2013 
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Zabezpečovať tvorbu mediálnych a informačných kampaní o trvalo udržateľnom hospodárení 
v lesoch prostredníctvom elektronických a printových médií 562 MP SR (NLC) 2009-2013

Posilňovať význam lesníckeho skanzenu a dobudovávať sieť významných lesníckych lokalít 
s cieľom prezentácie historického významu lesníctva na Slovensku 564 Lesy SR, NLC 2009-2011
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FINANČNÉ ZABEZPEČENIE STRATEGICKÉHO CIEĽA 5 POSILŇOVANIE KOOPERÁCIE, 
KOORDINÁCIE A KOMUNIKÁCIE 
 
Na zabezpečenie opatrení priorít a rámcových cieľov strategického cieľa 5 NLP SR sa 
predpokladá využitie týchto finančných prostriedkov: 
           Tabuľka 1e 

Mil. Sk Zdroj financovania 
EÚ ŠR VZ* ∑ 

Predmet financovania - 
opatrenie 

Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja 
a adaptácie poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva 

475 475 - 950
Zahrnutie lesných pozemkov 
do obvodov projektov 
pozemkových úprav 

Prvé zalesnenie poľnohospodárskej 
pôdy 115 31 146

Realizácia Programu 
zalesňovania marginálnej 
poľnohospodárskej pôdy 

Spolu PRV 590 506 1 096  

Odborné organizácie lesného 
hospodárstva (Lesy SR, š. p., ŠL 
TANAP, NLC) z vlastných 
zdrojov 

65 65

Opatrenie: 432 
Rámcové ciele: 54, 55 a 56 
Podpora environmentálneho 
vzdelávania a systematickej 
práce s verejnosťou 

MŽP SR z vlastnej rozpočtovej 
kapitoly a operačného programu 
Životné prostredie 

- 13,5 Opatrenia: 471 a 523 

MPSVaR (ÚPSVR) z ŠF EÚ - 10

Opatrenie 522: 
pilotné projekty na podporu 
začleňovania znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie 

 65 1 184,5  
Ostatné opatrenia v rámci strategického cieľa 5 sa budú realizovať z rozpočtovej kapitoly MP SR 
v rámci podprogramov „Obnova a rozvoj lesného hospodárstva“, „Výskum a odborná pomoc pre 
udržateľné lesné hospodárstvo“ a národnej podpory v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. podľa ich 
naliehavosti a dostupnosti finančných zdrojov. Predpokladom realizácie opatrení súvisiacich 
s lesníckym výskumom je schválenie štátnych programov výskumu a vývoja. Budú sa hľadať 
možnosti využitia ďalších fondov a výdavkových programov EÚ. 

• VZ – vlastné zdroje 


