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Abstrakt
Príspevok poskytuje prehľad o v súčasnosti platných lesnícko-politických dokumentoch na
Slovensku, ktoré sa vypracovali a následne prijali príslušnými orgánmi v rokoch 2006-2008.
Poskytuje ich základnú charakteristiku (poslanie, platnosť, ciele, priority, opatrenia)
informácie o domácich a medzinárodných procesoch a dohovoroch, na ktoré nadväzujú, ako
aj prehľad o ich vzájomnom prepojení. Jedná sa o moderné lesnícko-politické dokumenty,
ktoré majú európsku dimenziu a sú kompatibilné s politikami Európskej únie (EÚ).

Abstract
This contribution provides an overview on currently valid documents of forest policy in
Slovakia. These documents were worked out and subsequently approved by competent bodies
in 2006-2008. It provides basic characteristic (sense, validity, objectives, priorities, measures),
information on both national and international related processes and conventions as well as an
overview on mutual interconnections of these documents. They are up-to-date forestry policy
documents having European dimension and compatibility with policies in the EU.
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Úvod
Základným dlhodobým cieľom štátnej lesníckej politiky na Slovensku je zabezpečenie
trvalo udržateľného obhospodarovania lesov založeného na primeranom využívaní ich
ekonomických, ekologických a sociálnych funkcií pre rozvoj spoločnosti a najmä vidieckych
oblastí. Veľmi dôležitou, i keď nie jedinou, súčasťou praktickej realizácie štátnej lesníckej
politiky je vypracovanie základných lesnícko-politických dokumentov, ako sú lesnícka
koncepcia a stratégia, programy, prognózy a vízie. Ďalšou súčasťou jej realizácie sú konkrétne
rozhodovacie procesy a možnosti realizácie týchto dokumentov, sledovanie a hodnotenie
dosiahnutého pokroku. V rokoch 2006-2008 sa vypracovali všetky základné strednoa dlhodobé dokumenty lesníckej politiky s diferencovanou platnosťou: do ukončenia
programovacieho obdobia EÚ v roku 2013 (Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva, Program
rozvoja vidieka SR, Akčný plán Národného lesníckeho programu) a do roku 2020-2025
(Národný lesnícky program SR, Stratégia rozvoja lesníctva, Lesnícka časť prognóz a vízií
vývoja slovenského pôdohospodárstva). V súčasnosti sú na Slovensku platné tieto dokumenty
lesníckej politiky:
 Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007-2013 – časť lesné hospodárstvo (rok
vypracovania a schválenia 2006).
 Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007-2013 (2007).
 Národný lesnícky program Slovenskej republiky (2007).
 Akčný plán Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky (2008).
 Prognózy a vízie vývoja slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva
a vidieka – časť lesníctvo (2007).
 Stratégia rozvoja lesníctva (rozpracovaná, ukončí sa v roku 2008).

Charakteristika aktuálnych lesnícko-politických dokumentov na Slovensku
Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007-2013 – časť lesné hospodárstvo
Návrh koncepcie vypracovalo Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav
Zvolen (Odbor lesníckej politiky a ekonomiky) v roku 2006. Formuluje základný dlhodobý
cieľ, hlavné ciele a priority politiky lesného hospodárstva na roky 2007-2013. Nadväzuje na
programové vyhlásenie vlády SR, ktorej strategickým cieľom v oblasti lesného
hospodárstva je uplatňovanie a podpora trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch na
zabezpečenie ekologickej rovnováhy a stability krajiny pri racionálnom využívaní
produkčných a mimoprodukčných funkcií.
Koncepcia zohľadňuje lesnícku stratégiu EÚ, v ktorej sa zdôrazňuje význam
multifunkčnej úlohy lesov, podpory ich trvalo udržateľného obhospodarovania pre rozvoj
spoločnosti a jej implementácia prostredníctvom národných lesníckych programov, ako
nástroja a predpokladu na dosiahnutie pokroku pri realizácii lesníckej stratégii na národnej
úrovni. Zohľadňuje tiež víziu akčného plánu EÚ pre lesy, ktorú pripravila Európska
komisia, ako podkladového dokumentu na vypracovanie akčného plánu.
Koncepcia reaguje na súčasný stav lesného hospodárstva, ktoré sa nachádza v zložitej
ekonomickej a finančnej situácii najmä z dôvodu zvyšujúcich sa obmedzujúcich podmienok
hospodárenia v lesoch a rastúceho dopytu spoločnosti po mimoprodukčných funkciách, bez
ich dostatočného ekonomického zabezpečenia.
Navrhuje sa finančné zabezpečenie koncepcie:
V rámci programovej štruktúry rozpočtu výdavkov rezortu pôdohospodárstva sa štátna
podpora v lesníctve v rokoch 2007-2013 realizuje v rámci programu: Udržateľné lesné
hospodárstvo. V tomto programe sa prerozdeľujú finančné prostriedky na tieto podprogramy:
 Podpora lesného hospodárstva z európskych fondov vrátene dofinancovania zo ŠR SR
 Obnova a rozvoj lesného hospodárstva
 Výskum a odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo.
V rámci štátnej pomoci sa finančné prostriedky poskytujú v súlade s pravidlami EÚ
a v zmysle ustanovení Zákona o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania
v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona o podpore
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2007.
Základný dlhodobý cieľ
Zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov založeného na primeranom
využívaní ich ekonomických, ekologických a sociálnych funkcií pre rozvoj spoločnosti
a najmä vidieckych oblastí.
Hlavné ciele politiky lesného hospodárstva na roky 2007-2013
 Zvyšovanie ekonomickej životaschopnosti multifunkčného lesníctva a trvalo udržateľného
využívania lesných produktov, tovarov a služieb (ekonomické ciele)
 Udržanie a zlepšovanie zdravotného stavu, vitality a odolnosti lesných ekosystémov
a zvyšovanie biologickej rozmanitosti (ekologické ciele)
 Prispievanie lesov a lesníctva do zvyšovania kvality života zachovaním a zlepšovaním ich
sociálnych a kultúrnych aspektov (sociálne ciele)
Program rozvoja vidieka Slovenskej republika 2007-2013
V programovacom období rokov 2007-2013 sa bude podpora rozvoja vidieka realizovať
prostredníctvom Národného strategického plánu rozvoja vidieka (NSPRV) SR na roky 20072013, na základe Nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD). NSPRV SR je východiskovým

dokumentom pre možnosť čerpania finančných prostriedkov z EAFRD a predstavuje
referenčný nástroj na prípravu Programu rozvoja vidieka (PRV) SR na roky 2007-2013.
PRV SR ustanovuje ako globálny cieľ Multifunkčné poľnohospodárstvo, potravinárstvo,
lesníctvo a udržateľný rozvoj vidieka. Dôraz sa kladie na ekologizáciu hospodárenia na
vidieku, skvalitnenie života vo vidieckych oblastiach a diverzifikáciu vidieckeho
hospodárstva v rámci vytvárania nových pracovných príležitostí, vzdelávania, obnovy
a rozvoja obcí. Týmto by sa malo prispieť k zníženiu regionálnych rozdielov vidieka na
Slovensku.
Prostredníctvom PRV SR by sa do roku 2013 na lesnícke opatrenia mohlo vyčerpať zo
zdrojov EÚ, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov až okolo 9 853 mil. Sk. O tieto prostriedky
sa oprávnení žiadatelia budú môcť uchádzať v rámci dvoch osí PRV SR: OS 1 – Zvýšenie
konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a OS 2 – Zlepšenie
životného prostredia a krajiny (podrobnejšie pozri tabuľka 1).
Národný lesnícky program Slovenskej republiky
Návrh Národného lesníckeho programu (NLP) SR vypracovalo Národné lesnícke centrum
– Lesnícky výskumný ústav Zvolen (Odbor lesníckej politiky a ekonomiky) v roku 2007.
Medzinárodná diskusia o národných lesníckych programoch (NLP) začala v roku 1992 na
Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji. Ďalej pokračovala pod záštitou
Medzivládneho panelu o lesoch (IPF), Medzivládneho fóra o lesoch (IFF) a v súčasnosti má
významné postavenie v programe Fóra OSN o lesoch (UNFF).
Vypracovanie NLP takisto odporučili aj medzinárodné programové a koncepčné
dokumenty, na ktorých realizácii sa SR podieľa. Ide predovšetkým o rezolúcie
z ministerských konferencií o ochrane lesov v Európe (MCPFE). Význam NLP zdôrazňuje
aj lesnícka stratégia pre EÚ a je súčasťou záverov 6. zasadnutia Konferencie zmluvných strán
Dohody o biologickej rozmanitosti (Haag 2002). Na MCPFE vo Viedni v roku 2003 sa
v rezolúcii V1 dohodol spoločný prístup európskych krajín k NLP.
V súčasnosti sa koncepcia národných lesníckych programov stala dôležitým nástrojom na
dosiahnutie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov spôsobom, ktorý rešpektuje národnú
suverenitu a je v súlade so špecifickými národnými podmienkami. Medzi základné princípy
NLP patria: účasť všetkých zainteresovaných strán, holistický a medzisektorový prístup, súlad
s národnými legislatívnymi normami a stratégiami, s medzinárodnými záväzkami
a dohovormi, ekosystémový prístup a pod.
Úloha vypracovať NLP SR vyplynula z programového vyhlásenia vlády SR a z Plánu
práce vlády SR na rok 2007, v ktorom sa zaviazala prijať novú lesnícku politiku vo forme
NLP. Pri vypracovaní NLP SR sa zohľadňovali lesnícko-politické dokumenty na národnej
i medzinárodnej úrovni Lesnícka stratégia EÚ, Akčný plán EÚ pre lesy, Koncepcia rozvoja
pôdohospodárstva na roky 2007-2013 – časť lesné hospodárstvo), ako aj ďalšie medzinárodné
záväzky (rezolúcie MCPFE), globálne procesy týkajúce sa lesov (UNFF), medzinárodné
dohovory, napr. o klimatickej zmene, biologickej diverzite a ďalšie. Zároveň je v súlade
s Národným strategickým plánom rozvoja vidieka. Časový horizont jeho plnenia sa stanovil
do konca roka 2020.
NLP SR v nadväznosti na uvedené dokumenty, rozpracováva a aktualizuje priority
lesného hospodárstva, poskytuje rámec pre vymedzenie vplyvov iných sektorov na lesnícku
politiku a zvyšovanie povedomia o význame lesov pre spoločnosť.
NLP definuje týchto päť strategických cieľov:
 Podpora ekologického obhospodarovania lesov.
 Zlepšovanie a ochrana životného prostredia.
 Zlepšovanie kvality života.




Zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti.
Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie.
V rámci uvedených strategických cieľov definuje 18 priorít a 56 rámcových cieľov.
Záverečná časť materiálu uvádza finančný rámec plnenia opatrení NLP SR. Realizáciou
cieľov a priorít NLP SR sa predpokladá dosiahnutie pozitívnych vplyvov na životné
prostredie, zamestnanosť a podnikateľské prostredie.
NLP SR schválila vláda SR uznesením č. 549 z 27. júna 2007. Uznesením č. 531 z 20.
septembra 2007 Národná rada SR vzala na vedomie NLP SR a vláde SR odporučila
vypracovať Akčný plán NLP tak, aby obsahoval podrobné údaje o formách a zdrojoch
financovania schválených priorít.
NÁRODNÝ LESNÍCKY
PROGRAM SR

Strategické ciele (5)


Zodpovednosť
za realizáciu opatrení
 Termín realizácie opatrení
Rámcové ciele (56)
 Objem finančných
prostriedkov potrebných
na realizáciu opatrení

Zdroje financovania (ŠR,
AKČNÝ PLÁN NLP SR
Opatrenia
EÚ, vlastné, iné)
Obrázok 1
Prepojenie a obsah Národného lesníckeho programu SR a jeho akčného plánu
Priority (18)

Akčný plán Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky
V nadväznosti na uvedené uznesenia vlády SR a NR SR Národné lesnícke centrum –
Lesnícky výskumný ústav (Odbor vypracoval Akčný plán (AP) NLP SR na roky 2009-2013.
Nadväzuje na obsah a štruktúru NLP SR (strategické ciele, priority, rámcové ciele)
a rozpracováva jeho rámcové ciele na jednotlivé opatrenia.
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 AP
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 AP sa predpokladá využitie finančných prostriedkov z Programu rozvoja
vidieka (PRV) SR, 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 AP 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 AP nepochybne
limitovať.
Tabuľka 1

Predpokladané finančné prostriedky na lesnícke opatrenia do roku 2013
špecifikované v Akčnom pláne NLP SR

Mil. Sk
EÚ
ŠR
VZ*)
OS 1 – Zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Pridávanie hodnoty do produktov lesného
375
125
hospodárstva
Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie
475
475
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov (vrátane
1 091
363
1 454
vlastných zdrojov oprávnených žiadateľov)
Odborné vzdelávanie a informačné aktivity
131
44
Využívanie poradenských služieb
38
12
OS 2 – Zlepšenie životného prostredia a krajiny
Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
115
31
22
Platby v rámci sústavy NATURA 2000 – lesná pôda
203
52
Lesnícko-environmentálne platby
706
186
Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie
3 164
791
preventívnych opatrení
Spolu Program rozvoja vidieka (PRV) do roku
6 298
2 079
1 454
2013
Štátny rozpočet – uznesenie vlády SR č. 990/2007
700
Odborné organizácie lesného hospodárstva (LESY
815
SR, š. p., ŠL TANAP, NLC) z vlastných zdrojov
Súvisiace rezorty (MŽP, MH, MV, MPSVaR)
nezistené nezistené
z vlastných rozpočtových kapitol a operačných
programov, programov a štrukturálnych fondov EÚ
Podprogram „Obnova a rozvoj lesného hospodárstva
1 664
Podprogram „Výskum a odborná pomoc pre
408
udržateľné lesné hospodárstvo“
SPOLU
Zdroj financovania

Spolu
500
950
2 908
175
50
168
255
892
3 955
9 853
700
815
1 012,5
1 664
408
14 452,5

Zdroj: Akčný plán NLP SR, 2008; Zelená správa 2008; Vysvetlivka: VZ – vlastné zdroje

Prognózy a vízie vývoja slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva
a vidieka – časť lesníctvo (2007)
Prognózy a vízie sústreďujú objektívne poznatky o základných vývojových trendoch
v odvetviach výroby potravín (poľnohospodárstve a potravinárstve), lesníctve a vidieckom
priestore, pre tvorbu stratégií a verejných politík, predovšetkým na formulovanie strednoa dlhodobej stratégie rozvoja pôdohospodárstva. Majú tiež vytvoriť východisko pre pozíciu
Slovenska pri spolurozhodovaní o smere ďalších reforiem Spoločnej poľnohospodárskej
politiky EÚ.
Dokument vychádza z analýzy vonkajších a vnútorných hybných síl, ktoré v uplynulom
období formovali hospodársky a sociálny vývoj uvedených ekonomických odvetví, ako aj
vidieckych regiónov Slovenska. Základným cieľom je udržateľné pôdohospodárstvo, ktoré
plní svoje širšie spoločenské úlohy, ku ktorým patrí produkcia zdravých a dostupných
potravín, surovín, udržiavanie prírodných zdrojov, prispievanie ku zvyšovaniu kvality života

(prostredie pre bývanie, rekreáciu), iné ekonomické aktivity poskytujúce zamestnanosť najmä
na vidieku, zachovanie kultúrneho dedičstva a ďalšie.
Dokument poskytuje kvalifikovanú vedeckú výpoveď o predpokladanom vývoji
pôdohospodárstva vrátane lesníctva na Slovensku v horizonte do roku 2025 a naznačuje
smery vývoja v dlhšom časovom horizonte (2050) v podmienkach meniacich sa endogénnych
a exogénnych faktorov (hybných síl) vývoja.
Lesnícka časť prognózy a vízie sa vypracovala pre:
 Potenciál prírodných zdrojov a perspektívy jeho využitia
 Zdravotný stav a škodlivé činitele v lesoch
 Hospodárenie v lesoch
 Dodávky, dovoz a vývoz dreva
 Nedrevné lesné produkty
 Bioenergetika z lesníckej produkcie
 Technologický rozvoj
 Konkurencieschopnosť lesných produktov a služieb, diverzifikácia vidieckej ekonomiky,
podnikateľská štruktúra
Stratégia rozvoja lesníctva
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen predložilo Stratégiu
rozvoja lesníctva Sekcii lesníckej MP SR 20. novembra 2008 vypracovanú v zmysle záverov
9. porady vedenia MP SR č. 7392/2008.
Stratégia nadväzuje na aktuálne lesnícko-politické a prognostické dokumenty, ktoré sa
vypracovali a schválili v rokoch 2006-2008 tak, aby sa zabezpečila ich previazanosť takto:
 Návrh stratégie sa zakladá na strategických cieľoch a prioritách NLP SR. Jednotlivé
zámery rozvoja lesníctva sa formulujú rozpracovaním 18 priorít NLP SR a ich rámcových
cieľov.
 Zohľadňujú sa opatrenia, finančné nástroje a časové rámce Akčného plánu NLP SR tak,
aby nedošlo k vecnému nesúladu a rozporom medzi oboma dokumentmi.
 Kvantitatívne a kvalitatívne predpovede do roku 2025 vypracované v Prognóze a vízii sa
využili pri rozpracovaní jednotlivých priorít, ako základný podkladový materiál na určenie
a odôvodnenie smeru rozvoja lesníctva.
 Z Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva – časť LH sa podľa potreby využili formulácie
jednotlivých cieľov a rámcových opatrení a dbalo sa na zabezpečenie súladu oboch
dokumentov.
Okrem uvedeného sa v texte stratégie formuluje najmä znenie týchto častí:
 Význam, resp. zmysel navrhovaných cieľov pre lesníctvo na Slovensku.
 Existujúce obmedzenia, prekážky, silné a slabé stránky na ich dosiahnutie.
 Nástroje a prostriedky na realizáciu navrhovaných cieľov a zámerov.
Po obsahovej a formálne stránke sa materiál vypracoval v súlade s najnovšou definíciou
lesníckej stratégie (GANE, M., 2007: Forest Strategy, Strategic Management and Sustanable
Develoment for the Forest Sector. Springer. 414 p.), ktorej znenie je takéto:
(Lesnícka stratégia sa definuje ako cyklický proces, prostredníctvom ktorého sa riadi
a podporuje rozvoj lesníckeho sektora. Mala by poskytovať: hlavný zámer, slúžiť ako základ
pre rozhodovanie a formulovať zmysel (význam) daného smerovania pre sektor. Jej účelom je
zvýšenie blaha – kvality života spoločnosti. Treba, aby národné lesnícke stratégie prezentovali
tento všeobecný cieľ spôsobom, ktorý vyhovuje rozličným okolnostiam danej krajiny,
s ohľadom na zdroje, produkciu, organizácie a inštitúcie, ktoré tvoria lesnícky sektor.
V procese stratégie treba stanoviť obmedzenia a špecifické rozvojové ciele, ktoré sú podstatné
v danej situácii a načrtnúť prostriedky a nástroje, pomocou ktorých sa budú

v pružnej/variabilnej forme realizovať. Súčasťou procesu stratégie – jej implementácie, je aj
príprava programov a projektov, podporovaná monitorovaním, aby sa zaznamenal a zmeral
dosiahnutý progres a následné zhodnotenie výsledkov.)
Štruktúra Stratégie rozvoja lesníctva sa zamerala na rozpracovanie týchto strategických
cieľov a priorít:
Strategický cieľ 1: Podpora ekologického obhospodarovania lesov
Priorita 1
Podporovať prírode blízke hospodárenie v lesoch
Priorita 2
Podporovať rozvoj a využívanie environmentálne vhodných technológií
a techniky
Priorita 3
Podporovať zachovanie, zlepšovanie a zvyšovanie biodiverzity
Strategický cieľ 2: Zlepšovanie a ochrana životného prostredia
Priorita 4
Zmierňovať dosahy zmeny klímy a podporovať prispôsobovanie lesov účinkom
klimatickej zmeny
Priorita 5
Zvýšiť ochranu lesov
Priorita 6
Rozvíjať monitoring lesov
Strategický cieľ 3: Zlepšovanie kvality života
Priorita 7
Zachovávať a zlepšovať ochranné funkcie lesov
Priorita 8
Zvyšovať príspevok lesov a lesníctva do rozvoja ekonomiky vidieka
Strategický cieľ 4: Zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti
Priorita 9
Zvýšiť dlhodobú konkurencieschopnosť a ekonomickú životaschopnosť
multifunkčného lesníctva
Priorita 10
Podporiť výskum a technologický rozvoj na zlepšenie konkurencieschopnosti
odvetvia lesného hospodárstva
Priorita 11
Zhodnocovanie a marketing lesných nedrevných produktov a služieb
Priorita 12
Podpora využívania lesnej biomasy na výrobu energie
Priorita 13
Podporovať spoluprácu vlastníkov lesov a skvalitňovať vzdelávanie a odbornú
prípravu v lesníctve
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
Priorita 15
Posilňovať medzirezortnú spoluprácu a koordináciu medzi politikami
ovplyvňujúcimi lesy a lesné hospodárstvo
Priorita 16
Zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb vlastníkov lesa a spoločnosti
Priorita 17
Podporovať využívanie dreva z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným
spôsobom
Priorita 18
Podporovať environmentálne vzdelávanie a systematickú prácu s verejnosťou
s cieľom dosiahnutia pozitívnej zmeny v chápaní významu lesného
hospodárstva u verejnosti

PREHĽAD,
CHARAKTERISTIKA
A POZÍCIA
PLATNÝCH
LESNÍCKO-POLITICKÝCH
A PROGNOSTICKÝCH DOKUMENTOV LESNÉHO HOSPODÁRSTVA NA SLOVENSKU
KONCEPCIA ROZVOJA
PÔDOHOSPODÁRSTVA NA
ROKY 2007-2013 – ČASŤ B.
LESNÉ HOSPODÁRSTVO,

(2006)
Koncepcia sa vypracovala na
základe Plánu práce vlády SR
na rok 2006
Schválená v Porade vedenia
MP SR č. 3736/2006-310

Platnosť na roky: 2007-2013
Koncepcia ustanovuje:
strategický cieľ (1), priority
rozvoja LH (3), ciele na
dosiahnutie priorít a rámcové
opatrenia

PROGNÓZY A VÍZIE VÝVOJA
SLOVENSKÉHO
POĽNOHOSPODÁRSTVA,
POTRAVINÁRSTVA,
LESNÍCTVA A VIDIEKA –
ČASŤ LESNÍCTVO, (2007)

Úloha vyplynula z uznesenia
Porady vedenia MP SR č.
1361/2007-310.
Súhrn prognózy a vízie
schválený v Porade vedenia
MP SR č. 5341/2007-310
Vypracovala sa prognóza do
roku 2025 a vízia trendov do
roku 2050 pre:
Potenciál prírodných zdrojov;
Zdravotný stav a škodlivé
činitele v lesoch; Hospodárenie v lesoch; Dodávky, dovoz
a vývoz dreva; Nedrevné lesné
produkty; Bioener-getika;
Technologický rozvoj;
Konkurencie-schopnosť
lesných produktov a služieb

PROGRAM ROZVOJA
VIDIEKA SR 2007-2013
(2007)

LESNÍCKA STRATÉGIA (LS),
(2008)

Schválený vládou SR a v NR
SR
Platnosť na roky: 2007-2013

Úloha vyplynula z Porady
vedenia MP SR č. 1258/2008100.

Prostredníctvom PRV SR by
sa do roku 2013 na lesnícke
opatrenia mohlo vyčerpať zo
zdrojov EÚ, ŠR a vlastných
zdrojov až okolo 9 853 mil.
Sk v rámci osí PRV SR:
OS 1 – Zvýšenie
konkurencieschopnosti
poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva OS 2 –
Zlepšenie životného
prostredia a krajiny

Platnosť LS do roku 2020-2025
Rozpracováva 18 priorít NLP
SR
Odôvodňuje navrhované ciele
a priority
Identifikuje existujúce
obmedzenia, prekážky, silné a
slabé stránky, riziká
Naznačuje možné nástroje
a prostriedky na realizáciu
navrhovaných cieľov a priorít

NÁRODNÝ LESNÍCKY
PROGRAM SR, (2007)
Vláda SR schválila NLP
SR uznesením č. 549
z 27. júna 2007
NR SR vzala na vedomie
NLP SR uznesením č.
531 z 20. septembra 2007
Platnosť NLP SR: cca do
roku 2020
NLP SR zohľadnil
Koncepciu rozvoja
pôdohospodárstva na
roky 2007-2013 a
ustanovuje: strategické
ciele (5), priority (18)
a rámcové ciele (56).

AKČNÝ PLÁN
NÁRODNÉHO
LESNÍCKEHO
PROGRAMU SR, (2008)

Vypracovanie AP NLP
SR odporučila NR SR
vláde SR uznesením č.
531
Platnosť na roky: 20092013
Nadväzuje na NLP SR
Rozpracováva rámcové
ciele NLP SR na
konkrétne opatrenia
Špecifikuje finančné
zabezpečenie,
zodpovednosť a termíny
plnenia opatrení

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe
zmluvy č. APVV-0692-07.
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