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Historia Magistra Vitae [História je učiteľkou života]
Marcus Tullius Cicero1

1
Od ustanovenia prvej lesníckej výskumnej inštitúcie na území Slovenska, nazvanej Ústredná 
lesnícka výskumná stanica v Banskej Štiavnici, uplynulo 1. januára 2013 už 115 rokov. Aj keď 
nejde o okrúhle jubileum, rozhodlo sa Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav 
Zvolen vydať túto publikáciu.

Dôvodov je viac. V prvom rade to, že od roku 1993, keď mal Lesnícky výskumný ústav 
Zvolen 95 rokov nevyšla o jeho činnosti žiadna komplexnejšia informácia. Narušila sa tým 
tradícia, keď počnúc 65. jubileom sa po každých piatich rokoch komplexne hodnotila čin-
nosť ústavu a vydala sa o tom publikácia. Druhým a možno ešte závažnejším dôvodom je, že 
počnúc rokom 1990 došlo k podstatným zmenám vo vývoji takmer všetkých oblastí života 
našej spoločnosti, nevynímajúc ani lesníctvo a v rámci neho lesnícku vedu a výskum. Počas 
týchto viac ako dvadsiatich rokov, došlo taktiež k výmene generácie pracovníkov ústavu, čím 
sa postupne vytrácajú aj autentické informácie o činnosti ústavu v predchádzajúcom období.  

Účelom a cieľom publikácie je v zhustenej forme podať informácie o vzniku výskumnej 
lesníckej inštitúcie a jej činnosti do 1. svetovej vojny, počas prvej Česko-slovenskej republiky 
a Slovenského štátu a v povojnovom období (po 2. svetovej vojne) do konca roku 1989. Ide 
tu skôr o rekapituláciu už uverejnených, či známych skutočností doplnenú o pohľad na tento 
vývoj očami súčasnosti. Podrobnejšie sa analyzuje vývoj činnosti ústavu počnúc rokom 1990. 
Toto obdobie sme rozčlenili na dve časti: do konca roka 2005, čiže dovtedy, kým Lesníc-
ky výskumný ústav Zvolen bol samostatnou príspevkovou organizáciou zriadenou bývalým 
Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, resp. 
Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Druhá časť začína rokom 2006, keď 
došlo k zlúčeniu troch lesníckych príspevkových organizácií (Lesnícky výskumný ústav Zvo-
len, Lesoprojekt Zvolen, Ústav pre výchovu a  vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného 
hospodárstva Slovenskej republiky) do jednej organizácie – Národného lesníckeho centra, 
kde je Lesnícky výskumný ústav Zvolen jedným zo štyroch jeho ústavov (ostatné sú Ústav 
lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen, 
Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen). 

V obidvoch časových obdobiach bolo snahou problematiku spracovať približne podľa 
jednotnej osnovy. Najprv sa podávajú všeobecné informácie o zmenách v organizačnej štruk-
túre ústavu, vývoji počtu pracovníkov a ich štruktúre, medzinárodnej spolupráci, edičnej 
a publikačnej činnosti, knižnično-informačných službách, výpočtovej technike a informatike 
a o hospodársko-správnej činnosti ústavu. V druhom časovom období sa taktiež uvádza po-
slanie a predmet činnosti Národného lesníckeho centra a jeho organizačná štruktúra. Najviac 
pozornosti sa venuje úlohám, činnosti jednotlivých organizačných zložiek – odborov výsku-
mu. Uvádza sa ich vznik, vedúci pracovníci, zameranie a poslanie, vedeckovýskumná činnosť, 

Ú V O D

1 Rímsky politik, rečník a právnik 106 – 44 pred n. l.
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medzinárodná spolupráca, spolupráca so štátnou správou, realizácia výsledkov výskumu, 
spolupráca s lesnou prevádzkou, výber z edičnej a publikačnej činnosti a program ďalšieho 
rozvoja a činnosti odborov. Nakoniec sa pripája zoznam pracovníkov jednotlivých odborov.

Najdôležitejšími časťami z analýzy práce odborov je vedeckovýskumná činnosť 
a z toho vyplývajúce nové poznatky jednak pre rozvoj jednotlivých vedných odborov ako aj 
prehľad poznatkov uplatnených v praxi, resp. spoluúčasť pracovníkov ústavu pri ich realizácii. 
Nové poznatky či prínosy pre rozvoj vedy sa dokumentujú najmä publikačnou činnosťou, a to 
jednak ako pôvodné vedecké práce uverejnené vo vedeckých časopisoch, najmä karentova-
ných a vo vedeckých monografiách. Prínosy pre prax sa bilancujú v rámci realizácie výsledkov 
výskumu a spolupráce so štátnou správou a lesnou prevádzkou. Významne k tomu prispievali 
odborné monografie, knihy a príručky, odborné príspevky a referáty. Treba uviesť, že publi-
kačná činnosť v tomto smere je tak rozsiahla, že sme z nej sem mohli zaradiť len veľmi obme-
dzený výber. Kompletná publikačná činnosť pracovníkov ústavu je na pripojenom nosiči CD.

Publikáciu sme sa snažili oživiť aj niektorými historickými fotografiami. Do obrazovej 
prílohy sme zaradili významných vedeckých pracovníkov, ktorí sa o rozvoj najviac zaslúžili 
a v ústave pôsobili po 2. svetovej vojne, ale už nie sú medzi nami. Aj tento výber sme kvôli 
rozsahu publikácie dosť zúžili.

Treba uviesť, že doterajšia činnosť ústavu v porovnaní s inými inštitúciami je veľmi široká 
a špecifická. Vyplýva to zo samotného charakteru lesov a lesného hospodárstva, čo determi-
nuje osobitosť lesníckej vedy a výskumu v porovnaní s inými vednými odbormi. Ide o to, že 
pri nakladaní s lesmi v kultúrnej krajine (za takúto sa pokladá aj Slovensko), sa musia do úvahy 
brať mnohé hľadiská, v prvom rade biologické, ďalej technické a ekonomické. K nim možno 
priradiť aj ďalšie, v súčasnej dobe najmä environmentálne. Nemožno preto lesnícke vedy a vý-
skum nahradiť inými vednými odbormi, ktoré riešia parciálne problémy či okruhy (ani dovo-
zom poznatkov zo zahraničia, kde sú iné prírodné pomery, kde bol iný vývoj atď.). Zachovať 
sa tu musí celostný (integrovaný) prístup, nemožno majorizovať jednostranné, často protichodné 
prístupy niektorých vedných odborov a podľa toho usmerňovať rozvoj lesov a lesného hospodárstva.

Chceli by sme vyjadriť želanie, aby táto publikácia, okrem toho, že bude slúžiť budúcim 
generáciám ako informácia o doterajšej činnosti lesníckeho výskumu, našla odozvu, nielen 
v súčasných odborných kruhoch, ale aj v zodpovedných vládnucich štruktúrach štátu – v ob-
dobí, keď veda a výskum prežíva mimoriadne ťažké obdobie. Veď Slovensko sa v znalostnej 
ekonomike nachádza na posledných miestach medzi krajinami EÚ. Pritom k najväčšiemu 
zaostávaniu dochádza vo výdavkoch na výskum a vývoj. Bez zvýšenia objemu prostriedkov do 
vzdelávania, výskumu a vývoja, kvalitného manažmentu a bez účinnej koncentrácie prostried-
kov na strategické smery rozvoja, nemôže Slovensko ako malá krajina dosiahnuť významnej-
šie úspechy a zlepšenie svojho postavenia v rámci vyspelých krajín EÚ. 

Platí to v plnej miere, ak nie ešte viac, pre lesnícku vedu a výskum, resp. pre celé lesníc-
ke odvetvie. V tomto smere boli múdri a prezieraví naši predkovia, ktorí ako sme už uviedli 
pred 115 rokmi konštituovali lesnícku výskumnú inštitúciu, aby sa podporila produkcia dreva 
v okolí Banskej Štiavnice a iných banských miest. Mohli to urobiť aj tak, že by vyplatili priame 
platby na každý hektár založeného lesného porastu. Osvietene však investovali do výskumu 
pretože boli presvedčení, že výskum poskytne vlastníkom lesných a nelesných pozemkov 
potrebné informácie, ako lesy zakladať a pestovať. V konečnom dôsledku, že sa takto lepšie 
prispeje k zvyšovaniu efektívnosti lesnej produkcie a k zabezpečeniu dostatku dreva pre ban-
ské firmy. Dnes možeme len vzdať hold osvietenosti našich predkov. 

Tak z histórie, ako aj z vývoja v ostatných rokoch možno odvodiť poučenie čo robiť ďalej, 
ako mobilizovať sily na naplnenie strategického cieľa lesníctva, ktorým je „zabezpečenie trva-
lo udržateľného obhospodarovania lesov založeného na primeranom využívaní ich ekonomických, 
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ekologických a sociálnych funkcií pre rozvoj spoločnosti a najmä vidieckych oblastí“. K napĺňaniu 
tohto strategického cieľa lesníctva by mal významne prispieť lesnícky výskum. 
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VZNIK A ČINNOSŤ LESNÍCKEHO VÝSKUMNÉHO ÚSTAVU  
PRED PRVOU SVETOVOU VOJNOU

Založenie prvých lesníckych výskumných ústavov v Európe sa datuje do posledných desaťročí 
19. storočia: Karlsruhe a Tharandt – 1870; Thübingen, Eberswalde, Eisenach – 1872; Mariab-
runn – 1874; Braunschweig – 1876; München – 1881; Giesen – 1882. V roku 1893 sa tieto 
ústavy združili do Medzinárodného zväzu výskumných organizácií lesníckych (IUFRO).

V 2. polovici 19. storočia sa aj v uhorskej lesníckej odbornej tlači začínajú objavovať člán-
ky o potrebe organizovaného lesníckeho výskumu. Významným zástancom tejto myšlienky 
bol Krajinský lesnícky spolok (Országos Erdészeti Egyesület) v Budapešti. Vo svojom časopi-
se Erdészeti lapok (Lesnícke listy), vydávanom od roku 1862, poskytoval priestor na diskusiu 
k tejto téme. Prvý konkrétny návrh na zriadenie lesníckeho výskumného ústavu v Banskej 
Štiavnici prezentoval na výročnom zasadnutí Krajinského lesníckeho spolku v roku 1874 pro-
fesor Baníckej a lesníckej akadémie Ľudovít Fekete. Pripomenul, že v Rakúsku a Nemecku 
sa tejto otázke venuje už dlhší čas veľká pozornosť a podnikajú sa konkrétne kroky založiť 
lesnícke výskumné ustanovizne. V uznesení zo zasadnutia Krajinského lesníckeho spolku sa 
spracoval návrh na možnú organizáciu výskumu, žiadalo sa ministerstvo pôdohospodárstva 
a ministerstvo financií, aby vydali nariadenie založiť lesnícky výskumný ústav. Napriek klad-
nému ohlasu sa návrh z finančných a personálnych dôvodov nerealizoval. 

V roku 1892 sa dokončila novostavba Lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Albert 
Bedő, hlavný lesmajster pri ministerstve pôdohospodárstva, rezervoval v tejto budove 
priestory pre budúcu výskumnú lesnícku stanicu. Bedő navrhol vyslať z Uhorska do zahra-
ničia lesníckeho odborníka, aby študoval stav a organizáciu lesníckeho výskumu a na základe 
získaných skúseností pripravil plán na založenie a organizáciu podobnej inštitúcie v Uhor-
sku. Na základe tohto návrhu vyslal minister pôdohospodárstva profesora lesníckej akadé-
mie Eugena Vlkolinského-Vadasa2 na jar 1893 na študijnú cestu do Rakúska, Nemecka 
a Švajčiarska. Po návrate predložil menovaný podrobnú správu z cesty spolu s návrhom na 
organizáciu lesníckej výskumnej inštitúcie. Navrhol, aby sa do času, kým nebude možné zalo-
žiť a udržať samostatný ústav (podľa rakúskeho vzoru organizácie výskumu), v záujme zača-
tia a sústavného rozvíjania lesníckeho výskumu v Uhorsku, organizovala výskumná práca pri 
Lesníckej akadémii. Tu navrhol vytvoriť ústrednú výskumnú stanicu a pri štyroch horárskych 
školách vonkajšie výskumné stanice. Výskumné stanice mali samostatnými výskumami, po-
kusmi a pozorovaniami vytvoriť pevný základ lesného hospodárstva a určiť smer, ako možno 
v rôznych pôdnych a klimatických podmienkach Uhorska pestovať čo najvýnosnejšie lesy, 
a tak doplniť činnosť akadémie a horárskych škôl na poli výskumu praktickými smernicami 
a názornými príkladmi. Ústrednú stanicu navrhol členiť na dve základné oddelenia – oddele-
nie výskumu lesného hospodárstva a lesnícko-prírodovedné oddelenie s ďalším členením na 

2

2 Eugen Vlkolinský – pôvodné jeho meno a priezvisko. Jenö Vadas, zmenené (pomaďarčené). V ďalšom bude-
me menovaného uvádzať ako Eugen Vlkolinský-Vadas.
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pod oddelenie chemické, pedologické a me-
teorologické a pododdelenie lesníckej bota-
niky a zoológie. Vonkajšie výskumné stanice 
mali byť doplňujúcimi časťami ústrednej 
stanice a ich poslaním bolo zhromažďovať 
podkladový výskumný materiál pre ústred-
nú stanicu. Nadriadeným orgánom ústred-
nej stanice malo byť ministerstvo pôdohos-
podárstva a vonkajšie stanice mali pracovať 
podľa plánov ústrednej stanice.

Ministerstvo postúpilo tento návrh na 
vyjadrenie akadémii. Pri jeho prerokova-
ní v júli 1893 Ľudovít Fekete presadzoval 
vytvoriť samostatný, od akadémie a horár-
skych škôl nezávislý ústav, čo našlo medzi 
prítomnými podporu. Ministerstvu sa od-
porúčalo postupovať pri zakladaní ústavu 
podľa Feketeho koncepcie. Napriek tomu, 
že návrh kladne posúdilo aj IUFRO na svo-
jom zakladajúcom zhromaždení vo Viedni 
roku 1893, založenie výskumnej ustanoviz-
ne sa ešte nezrealizovalo.

Otázka lesníckeho výskumu sa opäť do-
stáva do programu zasadania Krajinského 
lesníckeho spolku v roku 1896. Vlkolinský-
-Vadas opakovane odporúčal organizovať 
výskum podľa pôvodného návrhu v rovine 
výskumu, ktorý by slúžil priamo lesníckej 
praxi a v rovine základného výskumu, ktorý 
by bol pričlenený k akadémii a horárskym 
školám. V uznesení zo zasadnutia sa minis-
terstvo znovu žiadalo o povolenie založiť 
výskumnú inštitúciu. Aj pod vplyvom tohto 
uznesenia vyslala Banícka a lesnícka akadé-
mia v Banskej Štiavnici svojho adjunkta Jána 
Tužona (Tuzsona) na študijnú cestu, na 
ktorej mal okrem iného venovať pozornosť 
lesníckemu výskumu a výskumníctvu. Tu-
žon navštívil koncom roka 1896 a začiatkom 
roka 1897 univerzitu v Mníchove a lesnícke 
výskumné ústavy v Zürichu a Mariabrunne.

Až v decembri 1897 Ministerstvo pôdo-
hospodárstva (výnosom č. 12650/I/2 897 
z 31. decembra 1897) schválilo založenie 
lesníckych výskumných staníc, ale podľa 
pôvodného návrhu Eugena Vlkolinského-
-Vadasa, teda Ústrednú výskumnú stanicu 
pri akadémii v Banskej Štiavnici a vonkajšie 

Obrázok 1. Eugen Vlkolinský-Vadas – autor prvej koncep-
cie lesníckeho výskumu a prvý vedúci Ústrednej lesníckej 
výskumnej stanice

Obrázok 2. V decembri 1897 Ministerstvo pôdohospodár-
stva (výnosom č. 12650/I/2 897 z 31. decembra 1897) 
schválilo založenie lesníckych výskumných staníc
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výskumné stanice pri štyroch horárskych školách v Uhorsku (v Liptovskom Hrádku, Vadászer-
dő, Görgényszentimre a Királyhalom). Svoju činnosť začali 1. 1. 1898 podľa organizačného 
poriadku, schváleného v citovanom výnose. Ústredná výskumná stanica podliehala priamo 
ministerstvu pôdohospodárstva, vonkajšie výskumné stanice pri horárskych školách boli 
podriadené ústrednej stanici. 

Podľa zmieneného organizačného poriadku bol vedúcim ústrednej stanice profesor pes-
tovania lesov na akadémii, vedúcimi vonkajších staníc riaditelia horárskych škôl. Ústrednej 
stanici sa podľa neho povoľovalo okrem vlastného inventára používať zbierky, knižnicu, la-
boratóriá, školské polesie, lesné škôlky a botanické záhrady akadémie, vonkajším staniciam 
primerane zariadenia horárskych škôl. Zakotvilo sa právo zakladať pokusné objekty prednost-
ne v areáloch štátnych lesov. Štátne lesy mali pri výskumných prácach poskytnúť staniciam 
pomoc, k čomu stačilo ústne alebo písomné požiadanie. Organizačný poriadok oprávňoval 
stanice vyžiadať si pri výskume odbornú radu a pomoc od profesorov a ostatných pracovníkov 
akadémie. Náklady na činnosť hradil štát, čiastočne z prostriedkov Krajinskej lesnej základiny 
a z príspevkov štátnych lesných úradov.

Prvým vedúcim ústrednej stanice sa stal Vlkolinský-Vadas, ktorý usmerňoval prácu von-
kajších staníc od ich založenia až do roku 1918. Vedúcim vonkajšej stanice v Liptovskom 
Hrádku bol riaditeľ horárskej školy Rudolf Benko. Personálne a materiálne vybavenie staníc 
nebolo v počiatkoch príliš veľké. V období 1898 – 1907 pracovali v ústrednej stanici dvaja 
odborní pracovníci s prideleným lesníkom pre pokusnú stanicu v Kysihýbli. V novej budove 
Lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici mala ústredná stanica na začiatku svojej činnosti k dis-
pozícii tri miestnosti. Pri horárskych školách nemali výskumné stanice vyhradené samostatné 
priestory, výskumnú činnosť zabezpečovali riaditelia a učitelia odborných predmetov.

V roku 1906 sa vytvorili podmienky pre finančné aj personálne osamostatnenie výskumu 
a výnosom č. 91928/A/2 905 zo 6. 9. 1906 sa zriadila Ústredná výskumná stanica lesníc-
ka, ktorá sa spolu s vonkajšími stanicami potom odčlenila od Baníckej a lesníckej akadémie. 
Vzhľadom na rozširujúci sa rozsah prác a nárast počtu pracovníkov sa rozhodlo o výstavbe sa-
mostatnej budovy pre ústrednú stanicu. Táto sa dokončila v roku 1914. Do roku 1918 vzrástol 
počet pracovníkov v ústrednej stanici na päť výskumníkov a troch pomocných pracovníkov. 
Vonkajšie stanice mali v tom čase po dvoch odborných pracovníkoch.

Výskum na staniciach sa orientoval hlavne na problematiku zakladania lesov, otázky ich 
obnovy a výchovy, problematiku aklimatizácie cudzokrajných drevín, zalesňovanie nelesných 
pôd, otázky ochrany proti rastlinným a živočíšnym škodlivým činiteľom. Priebežne sa vyko-
návali meteorologické, pedologické, typologické a ďalšie pozorovania na podporu riešenia 
výskumných úloh. Pretrvávala úzka spolupráca s pedagógmi akadémie.

V snahe pokračovať, resp. rozšíriť výskum introdukcie a aklimatizácie lesných drevín zalo-
žil Tužon v roku 1900 Lesnícke arborétum v Kysihýbli. 18 rokov po jeho založení sa v ňom 
evidovalo 283 druhov cudzokrajných drevín.

Veľký význam sa pripisoval zisťovaniu prirodzeného rozšírenia lesných drevín v Uhor-
sku. Podieľali sa na ňom Ľudovít Fekete a Tibor Blattný. Sledovali a popísali výskyt až 
159 druhov drevín. Výsledky zhrnuli do publikácie, ktorá vyšla tlačou v maďarskom (1913) 
a v nemeckom jazyku (Fekete – Blattný, 1914: Die Verbreitung der forstlich wichtigen 
Bäume und Sträucher im ungarischen Staate – Rozšírenie lesnícky významných stromov a krov 
v Uhorsku).

Pozornosť výskumu sa sústredila tiež na výskum agáta ako dreviny významnej pre lesné 
hospodárstvo. Skúmali sa rastové vlastnosti, nároky, ale aj kvalita, chemické zloženie a ka-
lorická hodnota dreva tejto dreviny. Monografiu o agáte (Vadas, 1914: Die Monographie 
der Robinie mit besonderer Rücksicht auf ihre forstwirtschaftliche Bedeutung – Monografia 
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agáta s osobitným zreteľom na jeho lesohospodársky význam) ako výsledok tohto bádania možno 
považovať za druhú najvýznamnejšiu publikáciu tejto etapy existencie ústavu.

Snaha zapojiť sa do pokusov navrhnutých a usmerňovaných IUFRO, ktoré mali bližšie 
objasniť otázky introdukcie drevín, povzbudila Júliusa Rotha k zakladaniu provenienčných 
výskumných plôch. Medzi najvzácnejšie patrí medzinárodný provenienčný pokus s borovi-
cou sosnou v oblasti Likavky. Tu bola tiež založená provenienčná pokusná plocha smrekovca, 
ďalšiu pokusnú plochu s borovicou sosnou založili pri Malackách. V oblasti banskobystric-
kého a marmarošského lesného riaditeľstva v roku 1913 založili viaceré pokusné plochy pre 
smrek, v oblasti lesných správ Dobroč, Voznica, Jalná a Michalová pre dub a jedľu, pre dub 
červený vo Vadászerdő, pre agát v Királyhalome a pre borovicu čiernu v Gödöllő.

Významnú časť aktivít výskumných staníc predstavuje štúdium výchovných zásahov, kto-
ré tiež viedol Roth. Na prebierkových pokusných plochách (v Likavke, pri Turčeku, v Kysi-
hýbli a ďalších) sa sledoval vplyv výchovného zásahu na ďalší vývoj porastu. Podľa výsledkov 
výskumu Roth v roku 1908 vypracoval smernice pre správne prebierkové zásahy v porastoch.

V roku 1915 sa do programu výskumu dostali otázky rekonštrukcie a hospodárskej úpravy 
vetrom zničených lesov tatranskej oblasti, otázky možnosti získavania živice, otázky ochrany 
lesa a prirodzenej obnovy. Stanica mala značnú zásluhu na postupnom zalesňovaní spustnu-
tých pôd, holín a zlepšovaní stavu lesných porastov. 

Do plánu práce sa zaradil výskum produkcie hmoty v závislosti od porastového zloženia 
a zámer vypracovať všeobecné porovnávacie rastové a výnosové tabuľky pre domáce dreviny.

Výskumná stanica v Liptovskom Hrádku sa orientovala predovšetkým na škôlkarský vý-
skum (výsevy, škôlkovanie, starostlivosť o semenáčiky a sadenice, hnojenie, ochrana…) a po-
dieľala sa na zabezpečovaní výskumu v oblasti výchovy porastov, starostlivosti o provenienčné 
plochy, ochrany lesa a pod.

Súčasťou Ústrednej výskumnej stanice bol od roku 1908 semenársky kontrolný ústav, kto-
rého zriadenie a štatút podľa návrhu Vlkolinského-Vadasa schválilo ministerstvo pôdohospo-
dárstva 7. mája 1908.

Obrázok 3. Schéma výsadieb Lesníckeho arboréta v Kysihýbli
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Z činnosti Ústrednej výskumnej stanice 
treba zvlášť vyzdvihnúť, že popri výskume 
venovala značnú pozornosť poradenskej 
službe. Vykonávala sa bezplatne, formou pí-
somných odpovedí na otázky z praxe, diag-
nostikou zaslaných vzoriek, ako aj osobný-
mi návštevami a  poradenstvom priamo 
v porastoch.

Výsledky vedeckovýskumnej práce sta-
níc ako i celkové ročné prehľady o ich čin-
nosti sa zverejňovali v časopise Erdészeti 
kisérletek (Lesnícke pokusníctvo), ktorý vy-
chádzal štvrťročne. Časopis vydávala Ústred-
ná výskumná stanica v Banskej Štiavnici v ro-
koch 1899 – 1918, ročne v štyroch zošitoch. 
Rozsiahle a významné boli tiež osvetové 
a prednáškové aktivity pracovníkov staníc.

Výskumná stanica sa aktívne zapojila 
aj do medzinárodnej vedeckej spolupráce. 
Už v roku 1903 sa stáva členom IUFRO. 
Profesori Vlkolinsky-Vadas a Roth aktívne 
vystúpili aj na VI. kongrese IUFRO roku 
1910 v Bruseli. Vlkolinského-Vadasa tu 
zvolili za prezidenta IUFRO a  kongres po-
veril Ústrednú výskumnú stanicu v Banskej 
Štiavnici zorganizovaním VII. svetového 
lesníckeho kongresu IUFRO, ktorý sa mal 
konať o štyri roky. Jeho príprava bola vyvr-
cholením predvojnovej činnos ti Ústrednej 
výskumnej stanice. Kongres sa pre vypuknu-
tie 1. svetovej vojny neuskutočnil. Funkciu 
prezidenta IUFRO zastával aj Roth v rokoch 
1933 – 1936, ktorý potom ostal jeho doži-
votným čestným prezidentom.

Rozvoj výskumu a výskumné práce pre-
rušila 1. svetová vojna a rozpad Rakúsko-
-uhorskej monarchie. V roku 1919 po vzni-
ku Prvej česko-slovenskej republiky odišla 
väčšina pracovníkov Ústrednej výskumnej 
stanice do Maďarska. Odniesli so sebou aj 
laboratórne zariadenia, evidenciu pokusov, 
záznamy, archív a knižnicu. V bojoch o „Slo-
venskú republiku rád“ v júni – júli 1919 boli 
budovy stanice značne poškodené, ostávajú-
ce zariadenie vyplienené a zdemolované.

Obrázok 4. Budova Štátnych výskumných ústavov lesníc-
kych v Banskej Štiavnici – okolo roku 1915

Obrázok 5. Zakladanie arboréta – okolo roku 1900
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Zhrnutie a najdôležitejšie výsledky výskumu

Treba vyzdvihnúť myslenie našich predchodcov, lesníkov, ktorí v druhej polovici 19. storo-
čia pôsobili v Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici, že iniciovali vznik lesníckej 
výskumnej ustanovizne. Inšpirovala ich k tomu situácia v okolitých lesnícky vyspelých štá-
toch, najmä v Rakúsku a Nemecku. Zvlášť Vlkolinského-Vadasa, pôvodom Slováka, ktorý 
mal najväčšie zásluhy na tom, že v Banskej Štiavnici sa vytvorila Ústredná výskumná stanica 
a 4 vonkajšie výskumné stanice pri štyroch horárskych školách v Uhorsku. Výskum sa orien-
toval hlavne na zakladanie lesov, ich obnovu a výchovu, aklimatizáciu cudzokrajných drevín, 
zalesňovanie nelesných pôd, ochranu proti rastlinným a živočíšnym škodlivým činiteľom. 
Významnou skutočnosťou bolo, že tu realizovaný výskum neprebiehal izolovane, ale tvoril 
súčasť aktivít IUFRO. Dôkazom toho je, že VII. kongres IUFRO sa mal konať u nás v Banskej 
Štiavnici.

Lesnícky výskum v tomto období významným spôsobom ovplyvnil obhospodarovanie 
lesov, najmä ich obnovu, výchovu a ochranu. Ďalej, že sa spracovala problematika prirodze-
ného rozšírenia drevín, v nadväznosti na čo sa usmernilo zakladanie lesov, vrátane zalesňova-
nia nelesných pozemkov. Niektoré provenienčné výskumné plochy, založené v týchto rokoch 
slúžia pre výskum a usmerňovanie lesnej prevádzky aj v súčasnosti. Kladne možno hodnotiť 
semenársku činnosť a v nadväznosti na to rozvoj pestovania sadbového materiálu. Taktiež to, 
že popri výskume sa venovala značná pozornosť poradenskej službe, ktorá sa realizovala bez-
platne. Aj pokusy s introdukciou cudzokrajných drevín priniesli zaujímavé poznatky.
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Ministerstvo pôdohospodárstva novoutvorenej ČSR, pod ktoré organizačne patrilo aj lesné 
hospodárstvo, vypracovalo v priebehu rokov 1919 – 1925 koncepciu budovania lesníckeho 
výskumníctva. Stalo sa tak pričinením vtedajšieho ministerského radcu Karola Šimana, pred-
nostu oddelenia XIV „Státní lesní služby dohlédací“. Už v marci 1919 predstavil jej oficiálny 
prvý návrh. Na konferencii výskumných ústavov lesníckych, ktorá bola 26. – 27. februára 1923 
v Tatranskej Lomnici, prezentoval jej definitívnu verziu. Koncepcia predpokladala budovanie 
dvoch typov pracovísk a to Štátnych výskumných ústavov lesníckych, zameraných predovšetkým 
na výskum a Štátnych pokusných staníc lesníckych, ktoré budú poznatky výskumu transformo-
vať pre použitie v praxi, vykonávať kontrolnú, poradenskú, propagačnú a ďalšiu činnosť. Vý-
skumné ústavy mali byť tri, každý s niekoľkými ústavmi – oddeleniami: v Prahe (s ústavom 
biochemickým, ústavom biologickým a ústavom pre ochranu lesov), v Brne (s ústavom pre 
pestovanie lesov, ústavom pre zariaďovanie lesov a ústavom pre lesnícku politiku), v Banskej 
Štiavnici (s ústavom pre pestovanie lesov a lesnú biológiu a ústavom pre lesnú ťažbu a tech-
nológiu). Štátne pokusné stanice lesnícke sa mali vybudovať pri stredných lesníckych školách 
(v Písku, Zákupech, Hranicích na Moravě, Jemnici, Liptovskom Hrádku a Kysihýbli).

ORGANIZÁCIA VÝSKUMU V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ 3

Obrázok 6.  Tibor Blattný zostal na Slovensku po odsťa-
hovaní ústrednej výskumnej stanice v Banskej Štiavnici do 
Maďarska

Obrázok 7. Rudolf Haša prvý riaditeľ Štátnej vyššej lesníckej 
školy v Banskej Štiavnici bol poverený dočasnou správou ob-
jektov ústrednej výskumnej stanice



 | 17 |

Kým v českých zemiach možno až od roku 1921 hovoriť o vzniku lesníckeho výskumu, resp. 
o zriaďovaní výskumných pracovísk, na Slovensku už od roku 1919 pôsobí ústav ako priamy 
pokračovateľ bývalej Ústrednej výskumnej stanice lesníckej v Banskej Štiavnici. Zo zamestnan-
cov špičkového vedeckého pracoviska zostal na Slovensku iba jeden pracovník (Blattný), ne-
zachovalo sa takmer žiadne zariadenie, ani písomná agenda, budova ústavu pod Kalváriou bola 
značne poškodená, zariadenie rozkradnuté a zničené. Aby sa zamedzilo ďalšej devastácii vý-
skumných objektov, predovšetkým Arboréta v Kysihýbli a pokusných plôch a zachovala sa kon-
tinuita výskumu poverilo ministerstvo pôdohospodárstva novozriadenú Štátnu vyššiu lesnícku 
školu a jej prvého riaditeľa Rudolfa Hašu dočasnou správou objektov ústrednej výskumnej 
stanice a zabezpečením adaptačných prác na budovách výskumných ústavov. Ministerstvo po-
ukazovalo na účet školy od roku 1920 finančné prostriedky „pre lesnícke výskumníctvo“ a pre 
„budovanie lesníckeho arboréta a pokusnej škôlky“, ktoré adresovalo „Štátnym výskumným 
ústavom lesníckym (pri Štátnej vyššej lesníckej škole) v Banskej Štiavnici“. Oficiálne a samostatne 
začínajú pôsobiť od roku 1923, kedy sa zriadili tiež „Výzkumné ústavy lesnické v Brně“.

V rámci Štátnych výskumných ústavov lesníckych v Banskej Štiavnici začína činnosť Ústav 
pre pestovanie lesov a lesnú biológiu a Pokusná stanica lesnícka v Kysihýbli. Pokusná stanica mala 
k dispozícii vlastnú budovu, patrila k nej sušiareň a lúštiareň šišiek a meteorologická pozoro-
vacia stanica. V čase rekonštrukcie hlavnej budovy pod Kalváriou sa ústav dočasne umiestnil 
v provizórnych podmienkach pokusnej stanice. Po administratívnej stránke ho naďalej viedli 
riaditelia lesníckej školy (Rudolf Haša, Miloš Adamička, Anton Michálek, Jozef Duda) 
a výskumné práce zabezpečovali členovia profesorského zboru. Po odbornej stránke činnosť 
ústavu riadil prednosta Ústavu pro pěstění lesů v Brne ( Josef Konšel). Tento stav trval až 
do decembra 1936, keď ministerstvo pôdohospodárstva menovalo Bohuslava Polanského 
prednostom Ústavu pre pestovanie lesov a lesnú biológiu.

Podľa organizačného plánu lesníckeho výskumníctva sa v roku 1924 zakladá tiež Ústav pre 
lesnú ťažbu a technológiu. Prvým prednostom ústavu bol Vladimír Hruban, od roku 1930 túto 

Obrázok 8. Pokusná stanica lesnícka v Liptovskom Hrádku 
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funkciu zastával Jozef Rezníček. Pre nedo-
statočné kádrové obsadenie a prístrojové vy-
bavenie sa činnosť ústavu naplno rozvinula 
až po roku 1929, keď do Banskej Štiavnice 
prichádza Rudolf Ille, ktorý sa neskôr stáva 
jeho prednostom. Do Banskej Štiavnice sa 
presťahovalo aj prístrojové vybavenie z Pra-
hy (15. 11. 1929). Ústav dočasne využíval 
opravenú budovu Ústavu pre pestovanie le-
sov a lesnú biológiu pod Kalváriou. V roku 
1933 sa presťahoval do zrekonštruovaných 
a prístrojovým vybavením zariadených 
priestorov chemických laboratórií bývalej 
Baníckej a lesníckej akadémie. 

V rámci zakladania lesníckych pokus-
ných staníc obnovilo ministerstvo v roku 
1926 aj Pokusnú stanicu lesnícku v Liptovskom 
Hrádku. Pracovala v priestoroch Štátnej ško-
ly pre lesných hájnikov. Administratívne 
aj organizačne bola od školy nezávislá. Vo 
funkcii jej správcov pôsobili riaditelia školy 
(Bohuslav Procházka, Antonín Březina, 

Ján Chmelický). V septembri 1940 prešla pod priamu správu Štátnych výskumných ústavov 
lesníckych v Banskej Štiavnici.

Ústav pre pestovanie lesov a lesnú biológiu spravoval 4 výskumné objekty (Botanickú 
záhradu pri Štátnej vyššej lesníckej škole, Arborétum a Feistmantelovu záhradu v Kysihýbli, 
lesné škôlky a pokusné plochy na školskom polesí), do ktorých orientoval svoje výskumné 
aktivity. V prvých rokoch, keď sa musel opierať iba o prácu dobrovoľných – externých pracov-
níkov z radov profesorov lesníckej školy, zameral pozornosť na vyhľadanie a rekonštruovanie 
výskumných plôch založených pred rokom 1918. Ďalší výskum sa orientoval predovšetkým 

na introdukciu a aklimatizáciu cudzokraj-
ných dre vín. Pozornosť sa venovala škôl-
karskym technológiám (množstvo semena, 
zakrývanie výsevov, priemyselné hnojivá, 
zelené hnojenie atď.), spôsobom umelej ob-
novy. Po príchode Polanského sa riešili otáz-
ky praktického pestovania lesov, prirodzenej 
obnovy porastov, vytvárania výberkových 
lesov, techniky prebierok a ďalšie. Z oblasti 
ochrany lesa sa skúmali otázky ochrany kul-
túr proti sypavke borovicovej, zhodnotilo sa 
poškodenie drevín spôsobené extrémnymi 
mrazmi v zime 1928/1929 (teploty v Arbo-
réte Kysihýbel klesli pod –38 °C). Študovali 
sa metódy ochrany kultúr pred škodami 
zverou, možnosti prikrmovania zveri, ana-
lyzovali sa škody pastvou dobytka v lesoch. 
Spracoval sa výškopis a polohopis arboréta, 

Obrázok 9. Bohuslav Polanský sa stal v roku 1936 prednos-
tom Ústavu pre pestovanie lesov a lesnú biológiu

Obrázok 10.  Zrekonštruovaná budova Baníckej a lesníckej 
akadémie, kde od roku 1933 sídlil Ústav pre lesnú techniku 
a technológie
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vykonala sa inventarizácia drevín (v roku 1928 tu bolo 102 druhov ihličnatých a 106 listna-
tých druhov), navrhlo sa nové rozdelenie arboréta a náhrada druhov poškodených mrazmi. 
Zberom a výmenou semena a dopestovaním sadeníc rôznej proveniencie sa získal materiál 
pre založenie ďalších porovnávacích provenienčných pokusných plôch. Prebytočný sadbový 
materiál dopestovaný v škôlkach ústavu sa používal pri zalesňovaní spustnutých pôd a pasien-
kov. Na pokusnej stanici v Kysihýbli sa nepretržite vykonávali meteorologické, fenologické 
a fytopatologické pozorovania.

Od r. 1927, keď sa otázke evidencie pôvodu lesných semien začínajú venovať Štátne vý-
skumné ústavy lesnej produkcie v Brne, zapája sa do riešenia tejto problematiky aj Ústav pre 
pestovanie lesov a lesnú biológiu v Banskej Štiavnici. Podieľa sa na tvorbe vládneho nariade-
nia č. 174/1939 Z. z. a prevádzkovej vyhlášky č. 182/1939 Z. z. o povinnej evidencii pôvo-
du a o kontrole lesného semena a sadeníc. Po nadobudnutí účinnosti citovaných predpisov 
vykonával ústav na území Slovenska semenársku a škôlkarsku kontrolu a zaviedol evidenciu 
uznaných porastov (v auguste 1941 bolo pre zber semena uznaných už 961 porastov). Vyko-
nával tiež prehliadku porastov uznaných na zber semien, kontroloval kvalitu semena, robil 
rozbory a skúšky klíčivosti. 

V Pokusnej stanici lesníckej v Liptovskom Hrádku sa výskum zameriaval na hnojenie 
lesných škôlok, ochranu proti hmyzím škodcom, proti škodám zverou. V stanici praco-
vala semenárska kontrola, zabezpečovali sa práce s výskumom selekcie drevín, výcho-
vy porastov a ďalších pestovateľských problematík. Stanica sa zaoberala aj hodnotením 
drevorubačského náradia, spôsobov ťažby dreva, normalizácie reziva, uskladňovania 
dreva a piliarskych výrobkov. Najväčšiu zásluhu mala stanica na kontrole zberu lesných 
semien, starostlivosti o medzinárodné 
pokusné plochy v polesí Likavka a na zalo-
žení desiatich ďalších pokusných plôch na 
Podbanskom a Troch studničkách s pro-
venienciami smreka (4  plochy), borovice 
(3 plochy) a smrekovca (3 plochy). 

Ústav pre lesnú ťažbu a technológiu dre-
va, ako ústav s celoštátnou pôsobnosťou zin-
tenzívnil svoju činnosť až roku 1929. Zaobe-
ral sa skúmaním vlastností dreva, ťažbovými 
mechanizmami a technológiami ťažby dreva 
a dopravníctva. Hlavná pozornosť sa veno-
vala výskumu bukového dreva. Študovalo sa 
jeho nepravé jadro, príčiny jeho vzniku, jeho 
vplyv na prenikanie impregnačných látok, 
impregnácia a protipožiarne úpravy dreva, 
otázky ťažby, mechanického spracovania 
a  zužitkovania bukového dreva. Skúmali sa 
fyzikálne a technické vlastnosti dreva aj os-
tatných hospodárskych drevín podľa rasto-
vých oblastí (napr. smrek šumavský, sliezsky; 
borovica juhočeská, karpatská; dub žarno-
vický, kokošovský a pod.). Riešil sa technic-
ký význam modrania dreva, otázky hniloby. 
Pokračovalo sa v pokusoch s  ťažbou živice, 
s možnosťou využitia semien (najmä bukvíc) 

Obrázok 11. Provenienčná plocha na Podbanskom založe-
ná v roku 1944 (obrázok z roku 1964)
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v potravinárstve a pod. Ústav vypracoval redukčné faktory na prevod priestorovej miery na 
kubickú. 

Štátne výskumné ústavy lesnícke v Banskej Štiavnici sa v roku 1926 začlenili do Svazu 
výzkumních ústavů zemědělských, lesnických a zemědělsko-průmyslových v Prahe, ktorý 
pôsobil ako poradný orgán ministerstva pôdohospodárstva. Ústavy boli členmi IUFRO. Na 
zjazdoch zväzu sa jeho pracovníci priamo nezúčastnili, ale pre kongres IUFRO v Budapešti 
v roku 1936 pripravil Ille so spolupracovníkmi referát Mrazové jadro, impregnačná schopnosť 
a technické vlastnosti bukového dreva. 

Ústavy nevydávali vlastný časopis. Výsledky publikovali v odborných časopisoch a v ce-
loštátnych periodikách Sborník výzkumních ústavů zemědělských, Sborník československé akade-
mie zemědělské a Zprávy o činnosti státního lesnického výzkumu.
Na rozvoji oboch ústavov a ich odbornom smerovaní majú najväčšiu zásluhu Polanský a Ille. 
V čase ich pôsobenia vo funkciách prednostov bola činnosť ústavov najintenzívnejšia, získali 
sa cenné poznatky realizované pri obhospodarovaní lesov a zužitkovaní dreva, akceptované 
odborníkmi doma i v zahraničí.

Vznik Slovenského štátu a 2. svetová vojna mali nepriaznivý vplyv na činnosť oboch ústa-
vov. Väčšina špičkových pracovníkov českej národnosti odišla zo Slovenska. Zastavila sa prá-
ca Ústavu pre lesnú ťažbu a technológiu dreva. Ústav pre pestovanie lesov a lesnú biológiu 
obmedzil svoju činnosť len na semenársku kontrolu. Pri prechode frontu bolo jeho zariade-
nie, inventár, knižnica a budova pod Kalváriou značne poškodené. Obetavosťou vtedajších 
zamestnancov sa podarilo majetok, laboratórne zariadenia a výsledky výskumov Ústavu pre 
lesnú ťažbu a lesnícku technológiu skryť a zachrániť pred zničením.

Zhrnutie a najdôležitejšie výsledky výskumu

Aj napriek tomu, že po 1. svetovej vojne Vysoká škola banícka a lesnícka v Banskej Štiavni-
ci zanikla, lesnícky výskumný ústav sa na Slovensku, aj keď v oklieštenom rozsahu zachoval. 
Pôsobil tu Ústav pre pestovanie lesov a lesnú biológiu a Pokusná stanica lesnícka v Kysihýbli. 
V roku 1924 sa založil Ústav pre lesnú ťažbu a technológiu. V roku 1926 sa obnovuje činnosť 
Pokusnej stanice lesníckej v Liptovskom Hrádku. V biologickom výskume sa nadviazalo na 
výskumné aktivity z predvojnového obdobia. Ústav pre lesnú ťažbu a technológiu dreva, kto-
rý mal celoštátnu pôsobnosť sa zaoberal skúmaním vlastností dreva, najmä bukového, jeho 
nepravým jadrom, impregnáciou a protipožiarnou úpravou. Riešili sa ťažbové mechanizmy 
a technológie ťažby dreva a dopravníctva. 2. svetová vojna mala nepriaznivý vplyv na činnosť 
oboch ústavov. Zastavila sa práca Ústavu pre lesnú ťažbu a technológiu dreva. Ústav pre pesto-
vanie lesov a lesnú biológiu obmedzil svoju činnosť len na semenársku kontrolu. 

Vplyv výskumu na rozvoj lesného hospodárstva v značnej miere súvisel s pomaly sa roz-
biehajúcou bádateľskou činnosťou. Pokrok sa dosiahol najmä v semenárstve a škôlkarstve: 
optimalizácia využívania semena lesných drevín, technológie výsevov a ich ochrany, využíva-
nie priemyselných hnojív, zeleného hnojenia, spôsoby umelej obnovy atď. Usmernilo sa prak-
tické pestovanie lesov, realizácia prirodzenej obnovy porastov, vytváranie výberkových lesov, 
technika prebierok a ďalších výkonov pestovnej činnosti. Zaviedla sa ochrana kultúr proti 
sypavke borovicovej, ochrana kultúr pred škodami zverou. Pokusná stanica v Liptovskom 
Hrádku, okrem iného zabezpečovala semenársku kontrolu a starostlivosť o medzinárodné 
provenienčné pokusné plochy. Výsledky výskumu lesnej ťažby a technológie dreva prispe-
li k zavedeniu nových postupov ťažby dreva a dopravníctva. Ďalej k rozvoju mechanického 
spracovania dreva, jeho impregnácii a protipožiarnej ochrany. 
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POKRAČOVANIE VÝSKUMU V ROKOCH 1945 – 19894
Výskumné organizácie, ich organizačné štruktúry a zameranie
Lesnícky výskum, prerušený vojnovými udalosťami, opravou a rekonštrukciou budov, znovu-
zriaďovaním laboratórií a pracovných priestorov, pokračoval v činnosti v predvojnovej štruk-
túre v Ústave pre pestovanie lesov a lesnú biológiu s Pokusnou lesníckou stanicou v Kysihýbli 
a v Ústave pre lesnú ťažbu a technológiu dreva. 

V roku 1947 sa v Banskej Štiavnici vytvorilo Riaditeľstvo výskumných ústavov lesníckych. 
Pod jeho správou sa postupne zakladali ďalšie ústavy. Ešte v tom istom roku to bol Ústav 
ochrany lesov a v roku 1948 Ústav pre poľovníctvo. V roku 1949 (po založení Štátneho dre-
várskeho výskumného ústavu v Bratislave) sa Ústav pre lesnú ťažbu a technológiu dreva zrušil. 
Ústav pre poľovníctvo prešiel pod správu Štátnych výskumných ústavov lesníckych v Zbrasla-
vi-Strnadoch. Vytvorili sa nové výskumné útvary: Ústav lesníckej pedológie, oddelenie bioló-
gie a oddelenie lesného semenárstva. Riaditeľstvo výskumných ústavov lesníckych v tom čase 
podliehalo priamo Povereníctvu pôdohospodárstva v Bratislave.

Od roku 1948 sa podľa zákonov č. 249/1948 Zb., 261/1949 Zb. a 185/1950 Zb. v orga-
nizácii československého lesníckeho výskumu uskutočnili zásadné zmeny. Všetky výskumné 
ústavy lesnícke v ČSR sa zlúčili do spoločného Výskumného ústavu pre lesnú výrobu v Prahe-
-Zbraslavi. Banskoštiavnické pracovisko sa do tejto organizačnej štruktúry včleňuje vyhláškou 
Ministerstva pôdohospodárstva ČSR č. 59/1951 Ú.  l. dňom 1. januára 1951 ako Výskumný 
ústav pre lesnú výrobu v Prahe, pobočka Banská Štiavnica. Z jeho „ústavov“ sa stávajú oddele-
nia. Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva ČSR č. 12.876 (VIII/14/1951) sa v tom istom 
termíne vytvoril samostatný Ústav pre mechanizáciu lesnej ťažby v Oravskom Podzámku.

Od 1. apríla 1952 sa lesnícky výskum v ČSR sústreďuje v rezortných výskumných ústa-
voch novozriadeného Ministerstva lesov a drevárskeho priemyslu, a to vo Výskumnom ústave 
lesného hospodárstva v Zbraslavi-Strnadoch, vo Výskumnom ústave poľovníctva a lesníckej 
zoológie v Zbraslavi a vo Výskumnom ústave mechanizácie lesného priemyslu v Oravskom 
Podzámku. Banskoštiavnický ústav zostal pobočkou vo Výskumnom ústave lesného hospo-
dárstva v Zbraslavi-Strnadoch. Rozrástol sa o oddelenie lesníckej ekonomiky a hospodárskej 
úpravy lesov s pracoviskom v Bratislave. 

Na riešenie naliehavých problémov praxe ústav zriadil vysunuté pracoviská. Tak vznikla 
v roku 1950 v Gabčíkove Výskumná stanica pre vetrolamy, kde sa od roku 1952 riešila aj prob-
lematika pestovania a šľachtenia rýchlorastúcich drevín. V roku 1951 sa v Jelšave založila Vý-
skumná stanica pre zalesňovanie pustých plôch a v roku 1955 sa obnovila činnosť Výskumnej 
stanice v Liptovskom Hrádku so zameraním na semenárstvo. Lesnícky výskum sa rozvíjal aj 
v rámci Slovenskej akadémie vied (SAV). V roku 1954 sa v Bratislave vytvorilo Lesnícke labo-
ratórium SAV na výskum hospodárskej úpravy lesov, s detašovanými pracoviskami v Košiciach 
(výberkové lesy) a vo Zvolene (lesnícko-technické meliorácie) a s výskumnými základňami 
v Nitre (obhospodarovanie nízkych lesov) a na Bielom Váhu (podrastový hospodársky spôsob).
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V roku 1957 sa banskoštiavnický ústav spod správy zbraslavsko-strnadského ústavu vyňal. 
Pričlenil sa k nemu ako pobočka ústav z Oravského Podzámku. Kompetenčne a organizačne 
spadal pod Povereníctvo pôdohospodárstva a lesného hospodárstva v Bratislave. V tom čase 
malo banskoštiavnické pracovisko odbory pestovania lesov, rýchlorastúcich drevín, ochrany 
lesa; semenárstva, v pobočke v Oravskom Podzámku pracovali odbory pre lesnú ťažbu, pribli-
žovanie a dopravu, mechanizáciu pestovania lesov a odbor pre konštrukciu.

Zákonným opatrením predsedníctva Národného zhromaždenia č. 90/1958 Zb. zo dňa 
18. 12. 1958 o zriadení pobočky Československej akadémie poľnohospodárskych vied na Slo-
vensku sa od 1. 1. 1959 Výskumný ústav lesného hospodárstva (VÚLH) v Banskej Štiavnici 
konštituoval ako samostatná organizácia. Podľa zriaďovacej listiny Ministerstva zemědělství 
lesního a vodního hospodářství (MZLVH) v Prahe č. 52973/01 z 12. júla 1958 sa stal vedec-
kovýskumným odvetvovým pracoviskom s pôsobnosťou pre Slovensko a prešiel spod správy 
Povereníctva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva pod správu novovzniknutej poboč-
ky Československej akadémie pôdohospodárskych vied (ČSAPV) v Bratislave. Pričlenili sa 
k nemu oddelenie poľovníctva, oddelenie hospodárskej úpravy lesov v Bratislave (pracujúce 
v rokoch 1954 – 1958 ako Lesnícke laboratórium SAV) a pracovisko lesnícko-technických 
meliorácií vo Zvolene. Po zrušení ČSAPV v roku 1962 prešiel VÚLH pod priame riadenie 
MZLVH, Správa lesního hospodářství v Prahe. 

O zlúčenie lesníckych výskumných pracovísk a osamostatnenie slovenského lesníckeho 
výskumu sa v najväčšej miere pričinil profesor Dušan Zachar, ktorý sa stal 1. 1. 1960 riadite-
ľom VÚLH. Má nespornú zásluhu aj na jeho personálnom a materiálnom budovaní a smero-
vaní slovenského lesníckeho výskumu v ďalších desaťročiach.

Ako prvú po vytvorení ústavu postavili výskumnú stanicu v Gabčíkove (1962). V súlade 
s ideou budovania Zvolena ako budúceho lesníckeho centra sa v roku 1964 začalo s výstavbou 
novej budovy ústredia ústavu. V tom istom roku sa do provizórnych priestorov presťahova-
la väčšia časť pracovníkov z Banskej Štiavnice, Oravského Podzámku a z ďalších pracovísk 

Obrázok 12. O zlúčenie lesníckych výskumných ústavov v roku 1960 a ďalší rozvoj Výskumného ústavu lesného hospodárstva 
v Banskej Štiavnici, neskoršie vo Zvolene sa najviac zaslúžil Dušan Zachar
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VÚLH. Dňom 1. septembra 1964 sa sídlo 
ústavu oficiálne preložilo do Zvolena a ústav 
sa premenoval na Výskumný ústav lesného 
hospodárstva vo Zvolene (VÚLH). Nová 
budova ústavu sa odovzdala do užívania 
v roku 1968. Vedenie ústavu získalo pre za-
mestnancov 92 štátnych bytov. Vo Zvolene 
sa sústredilo aj odborné vedenie, koordiná-
cia a riešenie väčšiny výskumných proble-
matík (pestovanie lesa, genetika a šľachtenie 
lesných drevín, lesná technika, ochrana lesa, 
poľovníctvo, hospodárska úprava lesov, eko-
nomika a riadenie lesného hospodárstva). 
V roku 1970 sa dokončila stavba výskumnej 
stanice v Bratislave, v roku 1974 výskumná 
stanica v Liptovskom Hrádku, v roku 1975 
v Košiciach, v roku 1982 v Bratislave na Ža-
bom majeri. Dobudovali sa výskumné zák-
ladne na Bielom Váhu, v Kysihýbli, na Veľkej 
Stráži pri Zvolene. 

Práca ústavu sa organizovala prostred-
níctvom výskumného a prevádzkového úse-
ku. Výskumný úsek sa členil na oddelenia. 
Riešenie výskumných úloh v rokoch 1960 
– 1971 zabezpečovalo 8, neskôr 10 odde-
lení (biológie a šľachtenia lesných drevín; 
pestovania rýchlorastúcich drevín; pestova-
nia lesov; lesnícko-technických meliorácií; 
ochrany lesov; hospodárskej úpravy lesov; 
lesníckej techniky a oddelenie pre technic-
ký výskum horských oblastí. V roku 1968 
sa vytvorilo oddelenie ekonomiky lesného 
hospodárstva a v roku 1969 sa obnovilo od-
delenie poľovníctva). Pomocné služby pre 
výskumnú činnosť ústavu a jeho chod za-
bezpečovalo študijné oddelenie a oddelenie 
hospodársko-správne.

Rozhodnutím Ministerstva lesného 
a vodného hospodárstva Slovenskej socialis-
tickej republiky (MLVH SSR) s účinnosťou 
od 1. septembra 1972 sa ústav stal vedecko-
výskumným odvetvovým pracoviskom pre 
úsek lesného hospodárstva. Vykonával záro-
veň funkciu odborového informačného stre-
diska pre lesné hospodárstvo a bol gestorom 
typizačnej a normotvornej činnosti odvet-
via lesného hospodárstva vtedajšej SSR. 
Výskum sa organizoval v  16  oddeleniach, 

Obrázok 13. V súlade s ideou budovania Zvolena ako bu-
dúceho lesníckeho centra sa začalo s výstavbou novej budovy 
ústredia ústavu

Obrázok 14. Budova Výskumného ústavu lesného hospodár-
stva vo Zvolene (1. septembra 1964 sa sídlo ústavu oficiálne 
preložilo do Zvolena)

Obrázok 15. Budova Výskumnej stanice v Liptovskom 
Hrádku 



| 24 |

tematicky zaradených do 4 odborov (bio-
lógie a pestovania lesov; technický; ekono-
mický a odbor hospodárskej úpravy lesov, 
ochrany a tvorby prírodného prostredia). 
Ústav mal 6 výskumných staníc (Banská 
Štiavnica, Bratislava, Gabčíkovo, Košice, 
Liptovský Hrádok, Oravský Podzámok) 
a  3 výskumné objekty (Arborétum Kysi-
hýbel, Veľká Stráž, Biely Váh). Hlavnou ná-
plňou činnosti ústavu tohto obdobia bola 
koordinácia a riešenie vedeckovýskumných 
úloh lesného hospodárstva a lesníckej vedy, 
pričom vzrástol význam rezortných úloh 
– úloh objednaných a financovaných zria-
ďovateľom. Ústav sa stal školiacim pracovis-
kom nových vedeckých pracovníkov. Pre-
hĺbila sa vzájomná spolupráca s lesníckymi 
inštitúciami vo Zvolene (Lesnícka fakulta 
Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvo-
lene (LF – VŠLD), Lesoprojekt – Ústav pre 
hospodársku úpravu lesov Zvolen). 

Riaditeľom VÚLH sa stal v roku 1977 
Ing. Igor Chudík, CSc. Menovaný túto 
funkciu vykonával až do 1990.

Od 1. januára 1982 vstúpila do plat-
nosti nová organizačná štruktúra ústavu. 
Výskumný úsek pozostával zo 7 odborov 
(genetiky a šľachtenia lesných drevín; pesto-
vania lesov; lesnej techniky; lesných stavieb; 
ekonomiky a riadenia lesného hospodár-
stva; hospodárskej úpravy lesov a lesného 
prostredia a odboru ochrany lesov a po-
ľovníctva) a zo 7 výskumných staníc (po 
dobudovaní pracoviska na Žabom majeri 
sa vytvorili v Bratislave dve výskumné stani-
ce), ktoré sa v nadväznosti na ich zameranie 
pričlenili k jednotlivým odborom. Odborné 
zázemie pre výskum tvorili špecializované 
pracoviská (oddelenie rozvoja vedy a tech-
niky, oddelenie vedecko-technických infor-
mácií (VTI), výpočtové stredisko, dielne) 
a výskumné objekty (Výskumná základňa 
Veľká Stráž, Arborétum Kysihýbel, Klonový 
archív Ostrá Lúka, Výskumný objekt Vrch 
Dobroč, Výskumný objekt Komárnik, Vý-
skumná základňa Biely Váh, Účelový revír 
Sitno a ďalšie). Riadenie ústavu sa organizo-
valo cez útvar riaditeľa. Vedeckovýskumnú 

Obrázok 16. Budova Výskumnej stanice v Banskej Štiavni-
ci – okolo roku 1970

Obrázok 17. Budova Výskumnej stanice v Gabčíkove, kto-
rá sa špecializovala na rýchlorastúce dreviny

Obrázok 18.  Areál Výskumnej stanice v Gabčíkove
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činnosť zabezpečoval výskumný úsek a hos-
podársky chod úsek ekonomicko-správny. 

Rozvoj ústavu v tejto etape jeho existen-
cie možno demonštrovať aj vývojom počtu 
zamestnancov a ich vedeckou kvalifikáciou. 
V roku 1958 mali pracoviská, ktoré vytvorili 
ústav 143 pracovníkov, z toho boli iba dvaja 
s vedeckou hodnosťou, v roku 1977 praco-
valo vo VÚLH 297 pracovníkov, z toho 77 
s vedeckou hodnosťou. V roku 1990 mal 
VÚLH celkom 341 zamestnancov, priamo 
vo výskume pracovalo 248, z toho 69 malo 
vedeckú hodnosť. 

Edičná a publikačná činnosť
V povojnovom období významne vzrást-
la edičná a publikačná činnosť ústavu. Už 
v  roku 1946 z iniciatívy Ing. Jána Madle-
na začal ústav s vydávaním Sborníka prác 
Výskumných ústavov lesníckych v Banskej 
Štiavnici. Lesnícke laboratórium vydalo 
roku 1954 a 1955 dva zväzky „Lesníckeho 
sborníka“. Jeho funkciu prebral roku 1955 
Lesnícky časopis. Od roku 1960 ústav vy-
dával publikácie v edíciách: Vedecké práce 
Výskumného ústavu lesného hospodárstva 
(v  Banskej Štiavnici a neskôr vo Zvolene), 
Acta Instituti Forestalis Zvolenensis, Les-
nícke štúdie, Lesnícke informácie, Folia ve-
natoria – Poľovnícky zborník – Myslivecký 
sborník, Poľovnícke štúdie, Ekonomika 
a  riadenie lesného hospodárstva, Odborné 
lesnícke aktuality, Metodiky výskumu na 
pomoc praxi, Krátke informácie z lesníc-
keho výskumu, Bulletin VÚLH, zborníky 
z vedeckých a odborných podujatí a ďalšie 
publikácie mimo edícií. V tejto súvislosti 
treba spomenúť, že ústav okrem uvedenej 
edičnej a publikačnej činnosti rozvíjal kni-
hovnícku, bibliografickú, dokumentačno-
-prekladateľskú, propagačnú a aplikačnú 
činnosť. Napríklad knižnica do roku 1990 
odoberala priemerne ročne 235 titulov ča-
sopisov. Fond knižnice, ktorý sa budoval od 
prvej štvrtiny 20. storočia, ku koncu roku 
1986 bol 52 052 zväzkov kníh a ročníkov ča-
sopisov. Samostatný fond záverečných správ 
vyriešených výskumných úloh tvorilo 1 142 

Obrázok 20. Budova Výskumnej stanice v Košiciach

Obrázok 19. Budova Výskumnej stanice v Oravskom Pod-
zámku 

Obrázok 21. Budova Výskumnej stanice v Bratislave
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3 Vznik a zameranie jednotlivých edícií na VÚLH
 Lesnícky časopis. S jeho vydávaním sa začalo v 1955 roku. Uverejňoval pôvodné vedecké práce, referáty, správy 

a recenzie zo všetkých lesníckych činností a poľovníctva. Príspevky boli v slovenčine, češtine, angličtine, (nem-
čine a ruštine). Resumé v anglickom, resp. v slovenskom, alebo českom jazyku. Do konca roku 1989 vyšlo 209 
čísel.

 Zprávy lesnického výzkumu. Časopis začal vychádzať v roku 1955. Vydavateľom bol Výzkumný ústav lesního hos-
podářství a myslivosti Jíloviště-Strnady. VÚLH bol jeho spoluvydavateľom. Obsahovú náplň tvorili pôvodné 
vedecké práce, odborné články, príležitostné príspevky z lesníckej histórie a recenzie. Príspevky sa uverejňovali 
v českom, alebo slovenskom jazyku, s anglickým resumé.  

 Vedecké práce Výskumného ústavu lesného hospodárstva vo Zvolene. Začali sa vydávať v roku 1960. Uverejňovali sa 
tu pôvodné práce základného a aplikovaného lesníckeho výskumu s vedeckým prínosom. Práce boli v sloven-
skom jazyku, pripájali sa cudzojazyčné resumé a popisy tabuliek, obrázkov a grafov. Do konca roku 1989 vyšlo 
38 zborníkov.

 Acta Instituti Forestalis Zvolenensis. Vychádzali od roku 1968. Tematickou náplňou, poslaním a rozsahom prí-
spevkov boli obdobné ako Vedecké práce VÚLH. Vydávali sa v niektorom zo svetových jazykov (v angličtine). 
V hodnotenom období VÚLH vydal 7 zborníkov.

 Folia venatoria (Poľovnícky zborník - Myslivecký sborník). Začal sa vydávať v roku 1971. Uverejňoval pôvodné 
vedecké práce, referáty, krátke oznámenia, správy, spoločenskú kroniku a recenzie kníh z odboru poľovníctva 
v slovenskom a českom jazyku, s anglickým resumé. Do konca roku 1989 vyšlo 19 zborníkov.

 Lesnícke štúdie. Vydávali sa od roku 1969. Publikovali sa tu monografické pôvodné vedecké práce, tematicky za-
merané na komplexné riešenie vybranej lesníckej problematiky. Rozsah jednej štúdie bol 130 – 160 rukopisných 
strán (8 AH). Do konca roku 1989 vyšlo 46 čísiel.

 Poľovnícke štúdie. Začali sa vydávať v roku 1973. Uverejňovali monografické pôvodné vedecké práce z poľovníc-
tva. Rozsah jednej štúdie bol 100 – 160 strán. Publikovalo sa v slovenskom jazyku s anglickým resumé. Do konca 
roku 1989 vyšlo 8 čísel.

 Ekonomika a riadenie lesného hospodárstva. Zborník vychádzal od roku 1976 v slovenskom a českom jazyku s an-
glickým resumé. Uverejňoval pôvodné práce, referáty, správy, anotácie a recenzie, stručné výťahy zo záverečných 
správ výskumných úloh, novosti, a preklady najdôležitejších príspevkov zahraničných autorov. Do konca roku 
1989 vyšlo 18 čísiel.

 Lesnícke informácie. Vychádzali od roku 1970. Zhŕňali sa v nich aktuálne poznatky z domáceho a zahraničného 
výskumu a odporúčania pre ich uplatnenie v praxi. Vychádzali v slovenskom jazyku. Pripájalo sa ruské, anglické 
a nemecké resumé. Do konca roku 1989 vyšlo 33 čísiel.

 Odborné lesnícke aktuality. Vydávali sa od roku 1983. Stručnou a zhustenou formou podávali lesníckej verejnosti 
spôsoby uplatňovania vedeckých poznatkov a technologických postupov v praxi. Do konca roku 1989 vyšlo 
9 čísiel.

 Metodiky výskumu na pomoc praxi. Išlo o krátke príspevky z vyriešených výskumných úloh na pomoc realizácii 
výsledkov výskumu v lesnej prevádzke. Vydávali sa v spolupráci s bývalým Ministerstvom lesného a vodného 
hospodárstva SSR. 

 Krátke informácie z lesníckeho výskumu. Vydávali sa v rokoch 1982 – 1992. Boli to 2 – 4 stránkové letáky formátu 
A4. 

 Bulletin VÚLH Zvolen. Vychádzal od roku 1968. Slúžil pre internú potrebu ústavu. 
 Prírastky lesníckej a poľovníckej literatúry. Vychádzali od roku 1971. 
 Súpis záverečných správ vyriešených výskumných úloh. Vydával sa ako interná publikácia od roku 1974.
 Zborníky z konferencií, sympózií a seminárov. Uverejňovali výsledky výskumu a referáty, ktoré sa prezentovali 

a prednášali na vedeckých konferenciách, sympóziách a seminároch. Podľa charakteru príspevkov sa niektoré 
zborníky recenzovali. 

titulov. Veľmi úzka previazanosť v rámci ústavu bola medzi jeho vedeckovýskumnou činnos-
ťou a edičnou a publikačnou činnosťou, ktorá sa vyprofilovala tak, aby smerovala do všetkých 
oblastí rozvoja lesníctva3.
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Vedeckovýskumná činnosť, realizácia výsledkov výskumu v praxi
V tejto publikácii nie je možné podrobne zhodnotiť vedeckovýskumnú činnosť jednotlivých 
pracovísk lesníckeho výskumu v rokoch 1945 – 1989. Ide o veľmi širokú a rozsiahlu proble-
matiku. Dosiahnuté výsledky, ako aj ich využitie v praxi sa však v tomto období systematic-
ky publikovali. Možno ich nájsť v už uvedenej rozsiahlej edičnej činnosti, resp. v súborných 
publikáciách pri výročiach ústavu, prípadne jeho jednotlivých organizácií. Konkrétne knižné 
publikácie o činnosti VÚLH sa vydali pri jeho výročiach: 65 rokov – 1964, 70 rokov – 1968, 
75 rokov – 1973, 80 rokov – 1979, 85 rokov – 1983, 90 rokov – 1988, 95 rokov – 1993. Ob-
dobným spôsobom sa v minulých rokoch zhrnula aj činnosť jednotlivých výskumných staníc 
(VS), napríklad VS Gabčíkovo – v roku 1969, VS Banská Štiavnica 1988. Prehľady organizá-
cie, pracovnej náplne a dosiahnutých výsledkov ústavu sa taktiež od roku 1960 každoročne 
publikovali v rámci Vedeckých prác VÚLH v Banskej Štiavnici, resp. vo Zvolene. 

Napriek predchádzajúcemu konštatovaniu pokúsime sa aspoň uviesť, či zdôrazniť niekto-
ré, podľa nášho názoru najpodstatnejšie skutočnosti. 

Ak sa vrátime do konca 19. storočia, pripomeňme si návrh Vlkolinského-Vadasa, ktorý 
odporúčal lesnícky výskum organizovať na dvoch úrovniach. V rovine výskumu, ktorý by slú-
žil priamo lesníckej praxi a v rovine základného výskumu. S odstupom času možno povedať, 
že takto sa lesnícka veda a výskum na Slovensku organizovala v povojnovom období, najmä 
v druhej jeho polovici. Základný výskum zabezpečovala LF – VŠLD vo Zvolene a ústavy SAV. 
Aplikovaný výskum, výskumné ústavy, resp. výskumný ústav zriadený rezortom, do ktorého 
patrilo lesné hospodárstvo. (Boli samozrejme aj prípady, keď sa pri riešení niektorých aktuál-
nych problémov výskum nedelil na základný a aplikovaný, resp. keď pracoviská aplikovaného 
výskumu riešili aj úlohy základného výskumu a opačne).

Problém bol ako zabezpečiť vzájomnú previazanosť, či nadväznosť medzi základným 
a aplikovaným výskumom. Ale nielen to. Najaktuálnejšie bolo ako zabezpečiť realizáciu vý-
sledkov výskumu v praxi. Slabým článkom bol vývoj, či overovanie výsledkov výskumu a ich 
konkrétna realizácia. Riešilo sa to jednak tým, že rezortný výskum zabezpečoval aj vývoj 
a overovanie výsledkov výskumu v praxi (napríklad v spolupráci s organizáciami štátnych le-
sov sa zriaďovali už uvedené výskumno-demonštračné objekty, ako bol Biely Váh, Vrch Dob-
roč, Komárnik a ďalšie). Taktiež, že sa v lesnej prevádzke vytvárali špecializované rozvojové 
organizácie, ktoré výsledky výskumu overovali, a potom zabezpečovali ich plošnú realizáciu 
(napríklad Rozvojový lesný závod Banská Bystrica). 

V druhej polovici povojnového obdobia sa zaviedla povinnosť, aby sa za každú vý-
skumnú úlohu, okrem spracovania záverečnej správy vypracúval aj realizačný projekt, kde sa 
jednoznačne uvádzali dosiahnuté výsledky výskumu ako aj čo, ako a kde sa bude realizovať. 
Všetko toto bolo predmetom oponentských konaní a dohôd medzi riešiteľom a realizátorom. 
Vývoj dospel do štádia, keď v osemdesiatych rokoch minulého storočia sa výsledky výsku-
mu VÚLH realizovali formou riešiteľsko-realizačných projektov. Za každú výskumnú úlohu 
(koordináciu) aplikovaného výskumu sa v spolupráci s gestorom (realizátorom) spracoval 
plán riešenia a realizácie. Počas riešenia za činnosť zodpovedal riešiteľ (koordinátor) a spolu-
pracoval s ním gestor (realizátor). Po ukončení riešenia, pri realizácii to bolo opačne. Plnenie 
riešiteľsko-realizačných projektov sa každoročne vyhodnocovalo, spresňovali sa úlohy a v prí-
pade potreby sa prijímali opatrenia na odstránenie prípadných nedostatkov. Každé riešenie 
výskumných úloh (koordinácia) malo zabezpečenú realizáciu. Ak tomu tak nebolo, riešenie 
úlohy sa neotvorilo, resp. nemohlo pokračovať.

VÚLH v hodnotenom období usporiadal veľké množstvo vedecko-technických poduja-
tí, ktoré významne pomáhali pri rozvoji výskumnej činnosti a realizácii výsledkov výskumu 
v praxi. Išlo o 26 vedeckých konferencií (napr. v roku 1989 na tému: Technizácia lesného 
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hospodárstva v zmenených ekologických a ekonomických podmienkach), seminárov (napr. 
v roku 1989: Súčasné problémy ochrany lesov, Zdravotný stav lesov, Problematika súčasné-
ho lesníckeho stavebníctva, Skúsenosti s modernizáciou stredísk vedecko-technických infor-
mácií, Oceňovanie funkcií lesa). Z uvedených podujatí sa spracúvali zborníky, ktoré dostali 
účastníci podujatí ako aj príslušné organizácie a inštitúcie. 

Medzinárodná spolupráca
VÚLH rozvíjal v hodnotenom období taktiež spoluprácu so zahraničím. Išlo najmä o štáty 
vtedajšieho socialistického bloku, so Sovietskym zväzom, najmä Gruzínskom, Maďarskom, 
Bulharskom, Poľskom, Rumunskom, Nemeckou demokratickou republikou a Juhosláviou. 
V rámci dvojstrannej a viacstrannej spolupráce sa spoločne riešili niektoré výskumné úlohy, 
zabezpečovala sa výmena literatúry, metodík riešenia, noriem, prognostických materiálov, 
šľachtiteľského materiálu a špecialistov. VÚLH riešil taktiež úlohy v rámci Rady vzájomnej 
hospodárskej pomoci (RVHP). Takto sa v poslednom čase hodnoteného obdobia riešila úlo-
ha Komplexné využitie drevnej suroviny (lesohospodárske, lesotechnické a technologické 
požiadavky, výroba sústavy strojov pre mechanizáciu výchovných ťažieb v mladinách v ro-
vinatých oblastiach, požiadavky bezpečnosti a ergonómie pre technologické procesy lesnej 
ťažby a prostriedky ich mechanizácie, zavedenie technológií a systému strojov s cieľom lep-
šieho využívania biomasy stromu, systém automatického projektovania hydraulických schém 
a zariadení). Spolupracovalo sa na téme Vplyv znečisteného ovzdušia na lesné ekosystémy 
a agrobiocenózy. Pracovníci ústavu sa zúčastňovali taktiež medzinárodných podujatí, vedec-
kých konferencií, konferencií IUFRO, sympózií, seminárov, panelových diskusií a pod. Mno-
hí pracovníci boli členmi v skupinách IUFRO.

Okruhy a témy riešených výskumných úloh
Hlavné okruhy riešenia lesníckych problémov vo výskume boli v hodnotenom období takmer 
stabilné. V podstate išlo o tri kľúčové problémové okruhy, ktoré podmieňovali a aj v súčasnos-
ti podmieňujú funkčnosť lesného hospodárstva. Vychádzalo sa zo skutočnosti, že existenciu 
lesov determinujú rastové procesy drevín a porastov a ich interakcia s prostredím. Preto zá-
kladom lesníckych vied a predmetom výskumu boli a aj budú otázky biologické, resp. vzťah 
medzi drevinami, ich porastmi a prostredím. Druhý okruh tvorili problémy technické, najmä 
výrobné prostriedky, stroje a zariadenia a technologické postupy na obhospodarovanie lesov. 
Tretí okruh predstavovala ekonomika a riadenie lesného hospodárstva, kde patril aj človek 
a starostlivosť o neho (riešilo sa najmä v druhej polovici hodnoteného obdobia). V kratších 
časových úsekoch sa však dôraz na riešenie jednotlivých problémov dosť diferencoval podľa 
toho, ktoré problémy boli v danej etape rozvoja lesného hospodárstva najpálčivejšie. 

V prvých povojnových rokoch biologický výskum dosť stagnoval. Obmedzil sa na analýzu 
vzoriek evidenčného osiva, vystavovanie evidenčných známok. Neskoršie, počnúc 50. rokmi 
sa tento výskum začal intenzívne rozvíjať.

V zmysle vtedajšej koncepcie lesníckeho výskumu sa v rámci bývalého Československa na 
Slovensku začal rozvíjať technický výskum, počnúc drevorubačským náradím, konštrukciou 
a  výrobou dvojmužnej a jednomužnej motorovej píly, pokračujúc mechanizáciou lesných 
prác, komplexnou mechanizáciou výroby dreva a zavádzaním nových technológií v lesnom 
hospodárstve. Riešila sa najmä problematika nakladania a dopravy dreva na skladoch, pre-
prava dreva vozidlami vybavenými hydraulickými nakladacími zariadeniami, manipulácia 
s  rovnaným drevom v jednometrových dĺžkach pri jeho odvoze a vagónovaní, ako aj vý-
skum fyzického zaťaženia a bezpečnosti práce pri odvoze dreva a pri výrobe listnatého dreva 
v predrubných porastoch sortimentovou metódou. Oblasti normovania práce v lese sa týkali 
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racionalizácie normotvornej činnosti využitím systému normatívov pohybov. Ďalej to bola 
klasifikácia výrobných podmienok z hľadiska prírodných pomerov, výskum letnej ťažby buka, 
technológie a technika ťažby a sústreďovania listnatého dreva v rubných porastoch. 

V druhej polovici hodnoteného obdobia (v 70. rokoch) došlo k posilneniu technického 
výskumu na Slovensku. Rozšírilo sa výskumné riešenie o vývoj a konštrukcie strojov a zaria-
dení. Výskumný charakter tu mali práce pri mechanizovaní a automatizovaní prác na skladoch 
a pri skúmaní hydraulických zariadení na nakladanie a skladanie dreva. Konštrukčne sa riešili 
lanové systémy, navijaky, nadstavby na autá na odvoz dreva. Aktuálnou problematikou rieše-
nia bolo meranie dreva vážením. Riešili sa možnosti čo najlepšieho využitia strojov a zariadení 
na ťažbu dreva tak, aby sa dodržali pestovné zásady najmä pri výchove porastov. Optimalizo-
vali sa technológie výroby dreva pre jednotlivé lesné hospodárske celky. Zisťovali sa ekono-
micky výhodné vzdialenosti odvozu dreva vo vzťahu k jeho odberateľom. Zhodnotili sa mož-
nosti výroby a spracovania štiepok. V nasledujúcich rokoch sa riešenie problematiky rozšírilo 

Obrázok 22. Nakladač HON 060 s čelusťovým drapákom pri nakladaní dreva

Obrázok 23. Lanové približovanie dreva
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o výskum využitia vysoko výkonných strojov a zariadení vyrábaných v zahraničí v našich pod-
mienkach. Testovali sa možnosti zavedenia lesných kolesových traktorov do lesnej prevádzky, 
ktoré sa začali sériovo vyrábať na Slovensku. Išlo o ich využitie jednak na približovanie ako aj 
na manipuláciu dreva. Riešila sa rozsiahla problematika odvozu dreva so zameraním na nové 
typy ťahačov a odvozných súprav. Výskumné kapacity sa ďalej sústredili na riešenie otázok 
využitia druhotných zdrojov biomasy stromov. 

V 70. rokoch sa technický výskum rozšíril o stavebnú výrobu. Zisťovali sa základné, naj-
mä geotechnické predpoklady realizácie lesných stavieb, prebiehal výskum stavebných hmôt, 
priepustnosti zemín, stability skalného podložia a pod. Osobitná pozornosť sa venovala sta-
bilizácii podložia pri výstavbe lesnej dopravnej siete vo flyšových oblastiach východného 
Slovenska. V rámci výskumu prípravy a projekcie sa riešila metodika postupov komplexné-
ho sprístupnenia porastov. Vlastné projektovanie lesných ciest sa navrhlo racionalizovať po-
mocou výpočtovej techniky. Úspešné bolo riešenie stabilizácie podložia technológiou oba-
ľovania a kladenia kameniva s asfaltodechtovou emulziou a riedeným asfaltom. Overovala 
sa možnosť použitia menej hodnotného kameniva a priemyselného odpadu pri spevňovaní 
lesných ciest. Osobitná pozornosť sa venovala komplexným technológiám výstavby lesných 
ciest a zahrádzaniu bystrín. Riešili sa tu komplexné zostavy strojov pre stavbu telesa zemných 
ciest, teplotný a vlhkostný režim na lesných cestách, vplyv geologického podložia na cestné 

teleso, konštrukcia vozoviek lesných ciest na viatych pieskoch, náhradné pojivá na obaľova-
nie menej hodnotných materiálov z miestnych zdrojov, ako aj ukazovatele nákladovosti úprav 
bystrinných tokov. Poslednou ukončenou úlohou v tomto období (1988) boli Nové smery 
v lesníckom stavebníctve. Riešilo sa sprístupňovanie lesov vo veľkoplošných chránených úze-
miach, sústavy technicko-hospodárskych ukazovateľov pre vybrané funkčné súbory stavieb 
v lesnom hospodárstve, budovanie lesných ciest bez použitia živicových pojív, úpravy bystrin-
ných tokov so zreteľom na ekológiu a stanovenie kritérií pre plošný rozsah lesných skladov so 
zreteľom na veľkosť ťažby dreva a výrobné technológie.

V 80. rokoch sa technický výskum zameral najmä na technizáciu a racionalizáciu ťažbo-
vo-výrobného procesu v nadväznosti na odberateľov dreva a na výskum ťažby a manipulácie 

Obrázok 24. Úprava bystrinného toku
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dlhého dreva na modelovom veľkokapacitnom sklade. Bola to široká škála ťažbovo-výrobné-
ho procesu, optimalizácia techniky a technológií, výroba a evidencia dreva podľa kooperačno-
-technologickej úrovne dodávateľsko-odberateľských vzťahov v príslušných spádových oblas-
tiach. V druhom prípade sa riešila technológia výroby a dopravy dreva v celých dĺžkach, ďalej 
vybudovanie a overenie modelového veľkokapacitného skladu na manipuláciu tohto dreva 
v Bukóze, n. p., Vranov nad Topľou. Bola to najväčšia výskumná úloha, ktorú VÚLH riešil za 
celú históriu svojej existencie s konkrétnym hmotným realizačným výstupom. Pozostávala 
z riešenia ťažbových technológií, približovania dreva traktormi a ťažkotonážnymi lanovkami, 
manipulácie listnatého dreva a jej automatizácie na veľkokapacitnom sklade, riešenia dodá-
vateľsko-odberateľských vzťahov v rámci tohto procesu. Poslednou úlohou, ktorá sa ukončila 
v roku 1988 bola Technológia ťažbovo-výrobného procesu s racionálnym využitím drevnej 
suroviny. Jej cieľom bolo navrhnúť, rozpracovať a overiť technológie variantov ťažbového vý-
robného procesu pre komplexnejšie zužitkovanie drevnej a zelenej hmoty stromu.

Posilnenie biologického výskumu v 50. a ďalších rokoch vyplynulo najmä z potreby likvi-
dácie holín, potreby lepšieho využitia pôdneho fondu na Slovensku. Riešila sa problematika 
zalesňovania delimitovaných nelesných pozemkov do lesného pôdneho fondu, spustnutých 
pôd, pestovanie rýchlorastúcich drevín, prenos semena lesných drevín, otázky hospodár-
skych spôsobov, prevody a premeny lesných porastov. Pozornosť sa venovala prerezávkam, 
čistkám, prebierkam a obnove lesných porastov. Ďalej dopestovaniu vhodného sadbového 
materiálu – lesným škôlkam. Skúmalo sa stanovenie optimálnej hustoty lesných kultúr a ich 
hnojenie. Predmetom výskumu bolo taktiež zalesňovanie v oblasti hornej hranice lesa. Kon-
com 70. a začiatkom 80. rokov sa pozornosť sústredila na škôlkarstvo (veľkoškôlky) a obhos-
podarovanie lesných porastov. V rámci prvej problematiky išlo o progresívne metódy pestova-
nia sadbového materiálu – pestovanie semenáčikov na substrátoch, optimalizáciu minerálnej 
výživy, racionálnu chemizáciu, pestovanie sadeníc s obalenou koreňovou sústavou. V druhom 
okruhu sa riešili pestovno-produkčné problémy lesov. Výskum sa sústredil na obhospoda-
rovanie listnatých a zmiešaných porastov v 2. – 6. lesnom vegetačnom stupni. Pozornosť sa 

Obrázok 25. Pôdoochranné protierózne opatrenia pri zalesňovaní
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venovala rýchlorastúcim drevinám, výberu vhodných klonov topoľov, ich vegetatívnemu roz-
množovaniu a hľadaniu možností ich pestovania v zmenených ekologických podmienkach. 
Taktiež sa riešila aktuálna problematika – obhospodarovania, resp. rekonštrukcie lesov v dô-
sledku výstavby vodných diel na Dunaji. Komplexný charakter mala úloha Špecifické problé-
my obhospodarovania lesov východného Slovenska.

Osobitná pozornosť sa venovala záchrane a zachovaniu genofondu lesných drevín. Zakla-
dali sa semenné sady, vyhľadávali výberové stromy, uznávali porasty na zber semena, zakladali 
klonové archívy, provenienčné pokusy atď.4 Riešila sa ochrana lesného osiva proti hubovým 

Obrázok 26. Nová technológia pestovania sadbového materiálu v korenáčoch

Obrázok 27. Využitie leteckej techniky v ochrane lesa

4 Na konci hodnoteného obdobia bolo na Slovensku 42 tis. ha génových základní, 52 tis. ha uznaných porastov 
kategórie IIB, 3 900 jedincov výberových stromov, 189,5 ha semenných sadov. Semenné sady sa zakladali najmä 
v oblasti Oravy, stredného Spiša, Jelšavy, Žiaru nad Hronom a Slovenských Beskýd. Súčasťou boli aj výsadby 
z autovegetatívne namnoženého materiálu, banka lesných semien.
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chorobám, jeho skladovanie. Rozvinul sa 
výskum ochrany lesov, najmä v dôsledku 
kalamít, ako bola kalamita mníšky veľko-
hlavej, obaľovača jedľového a smrekovcové-
ho, piadiviek, chorôb topoľov a vŕb. Veľká 
pozornosť sa venovala výskumu lykožrúta 
smrekového, premnoženého na miestach 
postihnutých živelnými kalamitami. Počnúc 
rokom 1969 sa začalo s výskumom ochrany 
lesa proti škodlivému pôsobeniu abiotic-
kých činiteľov, najmä vetra v smrekových 
porastoch a čiastočne aj s výskumom ochra-
ny lesa pred požiarmi. Jednou z hlavných 
úloh ochrany lesov v 70. rokoch bolo rieše-
nie zdravotného stavu dubín, označovaného 
ako hromadné hynutie dubín (HHD). Prob-
lematika sa skúmala komplexne, pričom ko-
ordinácia, či ťažisko bolo v ich ochrane proti 
komplexu škodlivých činiteľov, najmä hubo-
vým chorobám. V ďalšom období sa výskum 
ochrany lesa koncentroval na poškodzova-
nie smrečín imisiami. Aj tu bola snaha túto 
problematiku riešiť komplexne so zapoje-
ním šľachtiteľov, pestovateľov, zariaďovate-
ľov a špecialistov z ďalších vedných odborov.

Výskum hospodárskej úpravy lesov sa 
zameral na vyhotovenie rastových, hmoto-
vých a  sortimentových tabuliek hlavných 
drevín v rámci ČSSR. Riešili sa možnosti 
zisťovania a  zvyšovania bežného prírastku 
dreva v lesných porastoch, problematika 
produkčných ukazovateľov prebierok (druh, 
sila, intenzita), ako aj problematika základ-
ných zákonitostí rastu a drevnej produkcie. 
Osobitná pozornosť sa venovala výskumu 
a realizácii podrastového hospodárskeho 
spôsobu v lesoch Slovenska. Sem sa zaradilo 
aj spracúvanie prognóz a koncepcií lesného 
hospodárstva. Na vypracovaní sa podieľali 
špecialisti všetkých organizačných jednotiek 
ústavu. Vypracovali sa základné analytické 
a  výstupné údaje prognóz vybraných sme-
rov vedecko-technického rozvoja. Samo-
statným a veľmi závažným materiálom, kto-
rý sa v rámci tejto činnosti vypracoval bola 
Stratégia rozvoja lesného hospodárstva. 
V  rámci lesnícko-technických meliorácií sa 
realizoval výskum bioklímy a ekológie, pe-Obrázok 28. Výberový strom – drevina jedľa
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dológie, ochrany pôdy, hydrológie lesa a úprav vodných tokov, vodných nádrží, hospodárenia 
v oblastiach poškodených priemyselnými škodlivinami, ochranného zalesňovania. Veľmi vý-
znamnou problematikou, ktorá sa riešila, boli funkcie lesov, čo vyústilo do koncepcie funkčne 
integrovaného lesného hospodárstva na Slovensku. Rozsiahly bol taktiež poľovnícky výskum. 
Okrem iného sa skúmala úživnosť poľovných revírov, možnosť introdukcie a aklimatizácie 
niektorých druhov zveri, opatrenia na ochranu ohrozených druhov zveri, ekológia a produkti-
vita zveri, rajonizácia hlavných druhov zveri, ako aj opatrenia na zníženie škôd zverou.

Ako sme uviedli ekonomické problémy sa začali hlbšie riešiť až v druhej polovici hod-
noteného obdobia. Išlo najmä o oblasť odvetvovej a podnikovej ekonomiky, matematických 
metód a riadenia lesného hospodárstva, racionalizácie a normovania práce a ergonomické-
ho výskumu. V rámci odvetvovej a podnikovej ekonomiky sa sledovala závislosť medzi ná-
kladmi v  pestovnej a v ťažbovej činnosti a výrobno-ekonomickými podmienkami, faktory 
nákladovosti a výnosovosti v organizačných jednotkách lesného hospodárstva s cieľom po-
skytnúť podklady pre rozhodovanie v otázkach plánovania a financovania. Výskum v rámci 
matematických metód a riadenia lesného hospodárstva sa zameral na racionalizáciu riadenia 
a správy lesného hospodárstva na Slovensku, optimalizáciu druhového zloženia lesov a ich 
oceňovanie. V oblasti racionalizácie a normovania práce sa skúmali metódy snímkovania prá-
ce pri výrobe dreva. Ergonomický výskum pokračoval v nadväznosti na predtým realizovaný 
výskum v rámci techniky. Sledovalo sa fyzické zaťaženie pracovníkov a bezpečnosť práce pri 
výrobe listnatého dreva v predrubných porastoch sortimentovou metódou a pri odvoze dre-
va. Rea lizoval sa sociologický prieskum učňov lesníckych odborných učilíšť a ich podmienok 
pri nástupe do prevádzky.

Interdisciplinárny charakter mala výskumná úloha Riadenie pestovnej činnosti. Rea-
lizáciou výsledkov tohto výskumu sa sledovalo dosiahnuť racionalizáciu všetkých výkonov 
pestovnej činnosti v lesnom hospodárstve na Slovensku tak, aby sa zabezpečila optimálna 
produkcia dreva ako aj plnenie mimoprodukčných funkcií lesov.

Riadenie vedeckovýskumnej činnosti sa postupne zdokonaľovalo. V rámci celého štátu sa 
vypracúval jednotný plán lesníckeho výskumu. Pozostával z úloh základného a aplikovaného 
výskumu. Existovali štátne úlohy rozvoja vedy a techniky, a to buď na úrovni celého štátu, 
alebo Slovenska. Ďalej rezortné a podnikové úlohy. Napríklad aplikovaný výskum hospodár-
skej úpravy lesov bol v štátnom pláne rozvoja vedy a techniky v rámci Československa. Koor-
dinoval ho VÚLH vo Zvolene. Technický lesnícky výskum zabezpečoval taktiež tento ústav 
v rámci štátnych úloh Slovenska. Aby sa vylúčili duplicity bola medzi ústavmi aplikovaného 
výskumu v Čechách a na Slovensku deľba práce, tak napr. biologický a technický výskum v   
ihličnatých porastoch sa zabezpečoval v Čechách, v listnatých a zmiešaných porastoch zase na 
Slovensku. Mechanizácia ťažbovej činnosti sa riešila najmä na Slovensku. Mechanizácia pes-
tovnej činnosti v Česku. Takáto koordinácia, či deľba práce bola aj pokiaľ išlo o realizátorov. 
Časť lesných strojov a zariadení pre celý štát sa vyrábala v Strojárňach štátnych lesov Sloven-
ská Ľupča (napr. hydraulické ruky, manipulačné linky, lanovky), časť v Podniku technického 
rozvoja Olomouc (napríklad nadstavby na nákladné autá). Uvedené podniky boli realizá-
tormi (výrobcami) strojov a zariadení, ktoré navrhli a vyvinuli príslušné rezortné výskumné 
ústavy. Obdobne prebiehala spolupráca medzi technickým lesníckym výskumom na VÚLH 
a Závodmi ťažkého strojárstva Martin, ktoré vyrábali bázové stroje (kolesové traktory, na-
kladače, viacúčelové stroje, harvestory) pre lesné hospodárstvo v štátoch celého vtedajšieho 
východného bloku. VÚLH vypracúval napríklad lesnícko-technické požiadavky na tieto stro-
je, zabezpečoval ich skúšky v prevádzke, navrhoval úpravy, kon štruoval nadstavby na ne, atď. 

Aby sa vylúčilo duplicitné riešenie problematiky bola deľba práce aj medzi vedeckový-
skumnými inštitúciami na Slovensku. Ako sa už uviedlo, základný lesnícky výskum zabez-
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pečovala najmä LF – VŠLD vo Zvolene a ústavy SAV5. Špecifické problémy v národnom 
parku riešila Výskumná stanica Tatranského národného parku Tatranská Lomnica. Inštitúcie 
vzájomne spolupracovali (spoločné riešenie výskumných úloh, využívanie tých istých vý-
skumných objektov, organizovanie spoločných podujatí, edičná a publikačná činnosť a pod.).

Problémy, ktoré sa vo výskume riešili boli obsahom čiastkových výskumných úloh. Tieto 
sa vzájomne zosúladili a zaradili do hlavných úloh. Takto sa vypracúvali aj realizačné výstupy. 
Výskumné úlohy už nemali len odborový charakter, ale tam, kde si to riešenie problemati-
ky, resp. realizácia výsledkov výskumu vyžadovala, mali prierezový (multidisciplinárny), čiže 
komplexný charakter. VÚLH vypracúval návrhy koncepčných zámerov rozvoja celého lesné-
ho hospodárstva na Slovensku. Ich súčasťou boli aj návrhy výskumných úloh, ktorých výsled-
ky slúžili ako východisko pre inováciu či rozvoj jednotlivých oblastí tohto odvetvia.

Ako príklad uvedieme prehľad výskumných úloh, ktorých riešenie sa skončilo v roku 
1988. Išlo o 6 hlavných výskumných úloh, z toho 2 štátnych a 4 rezortných. Boli to tieto úlohy: 
•	 Zdokonalenie metód hospodárskej úpravy vo funkčne integrovanom lesnom hospodár-

stve (5 čiastkových úloh).
•	 Technológia ťažbového výrobného procesu s racionálnym využitím drevnej suroviny 

(6 čiastkových úloh). 
•	 Nové smery v lesníckom stavebníctve (5 čiastkových úloh).
•	 Riadenie ekonomických a sociálnych procesov (5 čiastkových úloh).
•	 Ekonomická efektívnosť lesného hospodárstva (7 čiastkových úloh).
•	 Prognózy a koncepcie lesného hospodárstva do roku 2010 (4 čiastkové úlohy).
V roku 1990 sa ukončilo riešenie všetkých otvorených výskumných úloh v tomto období 
(v počte 14 s celkovým počtom 57 čiastkových výskumných úloh)6.

Výsledky výskumu úspešne realizované v praxi
Nakoniec uvedieme prehľad najvýznamnejších výsledkov výskumu, ktoré sa úspešne reali-
zovali v praxi lesného hospodárstva, prípadne v iných odvetviach národného hospodárstva 
v uvedenom období.

5 V roku 1983 SAV zriadila vo Zvolene Ústav ekológie lesa SAV. Orientoval sa na komplexný základný a teoretic-
ko-metodologický výskum ekológie a biológie introdukovaných a domácich drevín a ďalších organizmov funkč-
ne zviazaných s drevinami a ich ekosystémami. Išlo predovšetkým o poznávanie dlhodobých zmien, procesov 
a stresorov a ich zložiek významných pre stabilitu, štruktúru, produkciu a ochranu ekosystémov.

6   Úlohy, ktorých riešenie sa ukončilo v roku 1990:
•	  Technizácia stavebného procesu v lesnom hospodárstve;
•	  Sociálna starostlivosť o pracovníkov v lesnom hospodárstve;
•	  Ekonomické nástroje rastu efektívnosti v lesnom hospodárstve;
•	  Zdokonalenie riadiacich procesov v lesnom hospodárstve;
•	 Skúšobná prevádzka modelového skladu dreva;
•	 Zdokonaľovanie lanovkového približovania, manipulácie, dopravy a zužitkovania dendromasy;
•	 Nové postupy ochrany lesov proti najzávažnejším škodlivým činiteľom;
•	 Poľovné hospodárstvo v podmienkach zvýšenej antropizácie prírodného prostredia;
•	 Obhospodarovanie lesov v zmenených ekologických podmienkach východného Slovenska;
•	 Zachovanie a využitie a reprodukcia genofondu lesných drevín, najmä v ohrozených oblastiach;
•	 Pestovanie lesov v zmenených ekologických podmienkach;
•	 Vedecko-technický rozvoj v predpokladanom lesníckodrevospracujúcom komplexe ČSSR a komplexné 

spracovanie dreva;
•	 Optimálny rozvoj lesodrevospracujúceho komplexu ČSSR a jeho vplyv na efektívnosť československej 

ekonomiky.
•	  Optimálny rozvoj lesodrevospracujúceho komplexu Slovenska a jeho vplyv na efektívnosť československej 

ekonomiky.
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Rozdelíme ich do troch oblastí: biologickej (pestovanie lesov, ochrana lesov, hospodárska 
úprava lesov, ochrana a tvorba prírodného prostredia a poľovníctvo), lesná technika (stroje 
a zariadenia, technológie výroby dreva, lesnícke stavby), ekonomika a riadenie lesného hos-
podárstva (odvetvová a podniková ekonomika, riadenie lesného hospodárstva, ľudský faktor 
v lesnom hospodárstve).

Biologická oblasť lesného hospodárstva 
•	  Nové technológie pri zalesnení spustnutých pozemkov a do lesného pôdneho fondu deli-

mitovaných pozemkov.
•	  Program záchrany a zachovania genofondu lesných drevín na Slovensku (génové základ-

ne, uznané porasty, výberové stromy, semenné sady, semenné porasty).
•	  Nové technológie predsejbovej prípravy a ochrany semien a dopestovania sadbového ma-

teriálu (testovanie kvality semien, veľkoškôlkarske technológie, skladovanie sadeníc v kli-
matizačných skladoch, ochrana sadbového materiálu v škôlkarskych strediskách, selekcia, 
reprodukcia vyšľachteného materiálu rýchlorastúcich drevín).

•	  Nové technológie v pestovaní lesa na Slovensku, osobitne v oblasti výstavby vodného die-
la Gabčíkovo, pri obhospodarovaní lesov v imisných oblastiach, zakladaní a obhospoda-
rovaní intenzívnych porastov atď.

•	  Biologické a integrované metódy ochrany lesných porastov pred škodlivými činiteľmi (fe-
romónový monitoring listožravých a podkôrnych škodcov, preventívne opatrenia, ochra-
na a obrana proti hlavným škodlivým činiteľom).

•	  Permanentný monitoring zdravotného stavu lesov (využitie informácií na obhospodaro-
vanie lesov).

•	  Rastové, hmotové a sortimentové tabuľky hlavných drevín na Slovensku.
•	  Koncepcia funkčne integrovaného lesného hospodárstva, aplikácia v rámci hospodársko-

-úpravníckeho plánovania a v lesnej prevádzke.
•	  Technologické postupy hospodárskej úpravy lesov – zmena hospodárskeho spôsobu na 

podrastový, aplikácia tohto hospodárskeho spôsobu v lesnej prevádzke.
•	  Komplexné opatrenia na zlepšenie chovu vybraných druhov zveri, najmä raticovej. 

Lesná technika
•	  Výroba strojov a zariadení v Strojárňach štátnych lesov Slovenská Ľupča (hydraulické 

ruky, manipulačné linky, lanovky a iné).
•	  Výroba strojov a zariadení v Podniku technického rozvoja Olomouc (najmä nadstavby na 

nákladné autá).
•	  Výroba strojov a zariadení v Závodoch ťažkého strojárstva Martin (lesné kolesové trakto-

ry, nakladače, viacúčelové stroje a ďalšie).
•	  Inovácie strojov a zariadení používaných v lesnej prevádzke (ekologicky priaznivejšie me-

chanizmy, viacúčelové stroje a zariadenia). 
•	  Optimálne postupy pri výrobe dreva, ťažbe, približovaní, manipulácii a zužitkovaní dreva, 

zavedenie letnej ťažby buka.
•	  Nové technológie na veľkokapacitnom sklade dreva so zvýšením výťaže kvalitnejších sor-

timentov.
•	  Technológie výroby štiepok z biomasy stromov a jej využitie.
•	  Nové technológie pri výstavbe lesnej dopravnej siete a hradenie bystrín.

Ekonomika a riadenie lesného hospodárstva
•	  Stratégia a koncepcia rozvoja lesného hospodárstva.
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•	  Zdokonalené riadenie pestovnej činnosti (modely a technologické postupy pre fázové 
výrobky – zabezpečené mladé lesné porasty, porasty po prvej čistke alebo prerezávke, po-
rasty po prvej prebierke). 

•	  Metódy oceňovania lesných pozemkov, lesných porastov, škôd spôsobených antropogén-
nymi faktormi a stanovenia odvodov za záber lesných pozemkov.

•	  Využitie výpočtovej techniky v riadení lesného hospodárstva.
•	  Optimalizácia riadenia a správy v lesnom hospodárstve.
•	  Racionálne spôsoby normovania práce, optimalizácia výrobných procesov z hľadiska hy-

gieny a bezpečnosti práce.

Zhrnutie a najdôležitejšie výsledky výskumu

Napriek vtedajšej politickej izolácii od vyspelého okolitého sveta a organizácie práce v pod-
mienkach plánovitého hospodárstva a direktívneho systému riadenia, sa darilo lesníckemu 
výskumu v podmienkach Slovenska dosahovať primerané svetové parametre. Výsledky vý-
skumnej činnosti korešpondovali s potrebami spoločenskej praxe tohto obdobia, s tvorivou 
schopnosťou riešiteľov, s kvalitou prístrojového vybavenia. V nemalej miere na ne vplývala 
schopnosť vtedajších riadiacich pracovníkov zargumentovať a v plánoch výskumu presadiť 
riešenie a financovanie lesnícky dôležitých problematík ako aj prestíž, ktorú mali veda a vý-
skum vo verejnosti a vo vládnych a zákonodarných orgánoch. Poprední pracovníci z oblasti 
pestovania lesov, ochrany lesa, hospodárskej úpravy lesov, poľovníctva, lesnícko-technických 
meliorácií, lesnej ťažby a dopravníctva a ďalších vedných odborov dosiahli významné úspechy 
a uznanie aj vo svete. Dosiahnuté výsledky lesnícky orientovaného základného, ale predo-
všetkým aplikovaného výskumu v lesníctve na Slovensku akceptovala a uznávala európska 
vedecká a odborná komunita aj domáca lesnícka prax. 

Taktiež treba uviesť, že výsledky výskumu sa úspešne realizovali v praxi, najmä v lesnej 
prevádzke. Dôkazom toho bol stav lesov a lesného hospodárstva na Slovensku na konci tohto 
obdobia (podstatne sa zvýšila lesnatosť územia, zaviedlo sa diferencované obhospodarovanie 
lesov podľa prevládajúcich funkcií, stúpli porastové zásoby dreva, zvýšili sa etáty ťažby dreva, 
postavili sa cesty a budovy, zaviedli sa nové stroje a zariadenia atď.)7. V porovnaní s pred-
chádzajúcim obdobím došlo k zásadnému obratu v smerovaní lesného hospodárstva. Obme-
dzovalo sa používanie holorubného hospodárskeho spôsobu8, drevinové zloženie porastov 
sa určovalo podľa vlastností stanovišťa9. Nepriaznivý vplyv na stav lesov, najmä v 80. rokoch, 
mali meniace sa ekologické podmienky, najmä priemyslové imisie.

7 Lesnatosť na Slovensku v roku 1946 bola 34,6 %, v roku 1990 40,6 %, lesy osobitného určenia v roku 1946 mali 
výmeru 1 tis. ha (kúpeľné lesy a rezervácie), ochranné 47 tis. ha, v roku 1990 231 tis. ha, resp. 258 tis. ha. Porastové 
zásoby dreva (hrubina s kôrou na pni) v roku 1953 boli 233 mil. m3, v roku 1980 274 mil. m3. Ročný etát ťažby 
dreva (hrubina bez kôry na pni) v roku 1950 bol 4 mil. m3, v roku 1980 5,3 mil. m3. Dĺžka lesných ciest v roku 
1990 bola 20 547 km, zvážnic 14 937 km. Takmer všetky práce v ťažbovej činnosti boli v roku 1990 mechanizo-
vané. Zásluhu na tomto priaznivom vývoji stavu lesov nemal len lesnícky výskum, ale mnoho ďalších faktorov. 
Predovšetkým to, že vtedajšie vládnuce štruktúry akceptovali verejnoprospešný význam lesov, a preto ich rozvoj 
rozličnými spôsobmi podporovali. Nešlo len o podporu lesníckej infraštruktúry, ale taktiež o priamu podporu to-
muto odvetviu poskytovaním nevyhnutných finančných prostriedkov na zveľadenie lesov zo štátneho rozpočtu.

8 Zákon 206/1948 Zb. obmedzil veľkosť a rozsah holorubov, zákon č. 166/1960 Zb., vyhláška č. 17/1961 Zb. stanovili 
základný hospodársky spôsob maloplošný rúbaňový (podrastový). Zákon SNR č. 100/1977 Zb. vyhláška 14/1977 
Zb. pripúšťali maloplošný holorub v šírke na 2 výšky ťaženého porastu a do 3 ha a veľkoplošný holorub do 5 ha.

9 Po druhej svetovej vojne sa vykonal na Slovensku všeobecný stanovištný (typologický) prieskum. Podľa neho sa 
malo znížiť zastúpenie smreka na Slovensku na 13,4 %. V roku 1974 sa cieľové  zastúpenie smreka na Slovensku 
kvantifikovalo vo výške 27 %. Takéto drevinové zloženie bolo aj v roku 1990. 
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LESNÍCKY VÝSKUM OD ROKU 1990 DO 2005 5
Zmeny spoločenského systému po roku 1989 a vznik Slovenskej republiky ovplyvnili aj situ-
áciu v ústave. Negatívny vývoj (tak ako aj v iných nevýrobných odvetviach) bol pri zabezpe-
čovaní financovania lesníckeho výskumu. Z pravidelných päťročných plánovacích cyklov, keď 
väčšina úloh končila rokom „19×0“ a „19×5“ a nové úlohy s plánovaným finančným krytím 
začínali rokom „19×1“, resp. „19×6“, sa šokom prešlo na získavanie prostriedkov cez gran-
tové agentúry, štátne programy výskumu, uzatváranie kontraktov na riešenie výskumných 
úloh a ďalšie práce pre zriaďovateľa, uzatváranie hospodárskych zmlúv na riešenie úloh pre 
iné subjekty. Väčšina výskumných úloh z predchádzajúceho obdobia, finančne vykrytých 
podľa schváleného plánu, ukončila riešenie, ako sa už uviedlo v roku 1990. Nové podmienky 
financovania si nevyhnutne vyžiadali aj zmeny v organizačnej štruktúre, v počte pracovníkov 
a v ďalšej činnosti ústavu.

Zmeny v organizačnej štruktúre

Rok 1990 – 1992
V máji 1991 schválilo Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva SR nový štatút ústavu 
a zmenu jeho názvu na Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ). Dovtedajšia organizačná 
štruktúra platná od roku 1982 sa zmenila len nepatrne. Chod ústavu zabezpečovali úsek ria-
diteľa a dva úseky riadené námestníkmi riaditeľa – úsek výskumný a úsek ekonomiky a správy. 

Výskumná činnosť sa zabezpečovala prostredníctvom 7 odborov. Ich názvy sa upravili, aby 
lepšie vystihovali ich poslanie a výskumné zameranie: odbor zachovania genofondu a šľach-
tenia lesných drevín; zakladania a pestovania lesa; ochrany lesa a poľovníctva; ekonomiky 
a lesníckej politiky; hospodárskej úpravy lesa a monitoringu. Ako odpoveď na stále aktuálnej-
šiu tému zmien ekologických podmienok sa vytvoril odbor ekológie a ekofyziológie lesných 
drevín. V reakcii na klesajúcu spoločenskú objednávku sa zlúčili dva odbory do odboru lesnej 
techniky a stavieb. Vo výskumnom úseku sa zriadil útvar služieb vedy a výskumu, vytvárajúci 
zázemie pre vyhľadávanie, prípravu a podávanie výskumných projektov. Priamo námestníkovi 
pre výskum podliehali ešte oddelenia marketingu, vedecko-technických informácií, výpoč-
tové pracovisko a laboratóriá ústavu. Podľa hlavného zamerania činnosti k odborom patrili 
vonkajšie pracoviská – VS v Liptovskom Hrádku, Gabčíkove, Banskej Štiavnici, Oravskom 
Podzámku, Košiciach a Bratislave. Rozhodnutím ministra lesného a vodného hospodárstva 
SR č. 1086/120-91/1 zo dňa 27. 6. 1991 sa od ústavu odčlenila jedna z bratislavských vý-
skumných staníc, ktorej náplňou bol odvetvový ekonomický výskum, prognózy a koncepcie 
drevárskeho priemyslu a jeho väzby s lesným hospodárstvom a vytvorený z nej samostatný 
štátny podnik Lesoconsult. Úsek ekonomiky a správy zabezpečoval technickú prevádzku ústa-
vu, jeho správu, ekonomickú a obslužnú činnosť, investičnú činnosť, dopravu a pod. 
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Roky 1993 – 2002
V priebehu rokov 1993 – 2002 sa uskutočnilo viacero zmien v organizačnej štruktúre ústa-
vu, najrozsiahlejšia s platnosťou od 1. 2. 1995. Podľa zriaďovacej listiny č. 2633/1995-100 
a štatútu LVÚ Zvolen z 24. 8. 1995 bolo základným poslaním ústavu získavať nové vedecké 
poznatky o lesných ekosystémoch a ich obhospodarovaní. Hlavnou úlohou ústavu bol vý-
skum a vývoj, riešenie úloh štátneho a medzinárodného programu lesníckeho výskumu, re-
zortných, medzirezortných a podnikových úloh, zabezpečenie realizácie nových poznatkov 
v praxi. Okrem toho viac bolo treba reagovať na novú situáciu v lesnom hospodárstve, najmä 
na vznik a zabezpečovanie rozvoja neštátneho sektoru. Čiastočne sa organizačná štruktúra 
upravila k 1. 1. 1998. 

Hlavným cieľom zmien organizačnej štruktúry bolo sprehľadnenie spôsobu financovania 
činností ústavu a oddelenie riadenia činností výskumného a nevýskumného charakteru. Úsek 
ekonomiky a správy sa zrušil. Riadenie činnosti ústavu sa zabezpečovalo v troch úrovniach: 
v úseku riaditeľa, výskumnom úseku a úseku účelových činností a služieb.

V úseku riaditeľa sa zrušila funkcia vedeckého tajomníka. Vytvorené oddelenia ekono-
mické a zahraničných vzťahov a informatiky, ako aj referáty personálny, právny, kontroly, CO 
a BOZP podliehali priamemu riadeniu riaditeľa ústavu. Poradnými orgánmi riaditeľa boli Ve-
decká rada, Ústavná rada a Operatívna rada riaditeľa, špecializovanú činnosť zabezpečovali 
komisie: atestačná, edičná, investičná, inventarizačná, škodová a ďalšie. 

Pod úsek výskumný, riadený námestníkom riaditeľa pre výskum sa zaradili odbor geneti-
ky a šľachtenia lesných drevín (vedúcemu odboru podliehala VS Liptovský Hrádok), odbor 
pestovania lesov (s VS Gabčíkovo), odbor ochrany lesa a poľovníctva (s VS Banská Štiavnica), 
odbor lesného prostredia (s laboratóriom lesného prostredia), odbor ekonomiky a lesníckej 
politiky, odbor hospodárskej úpravy lesa a monitoringu (s VS Košice), odbor lesnej techniky 
a stavieb (s dielňami lesnej techniky a VS Oravský Podzámok). VS Bratislava-Žabí majer, za-
meraná na lesnícke stavby a na sledovanie vplyvu vodného diela (VD) Gabčíkovo na hladinu 
spodných vôd a zmeny v dotknutých lesných ekosystémoch, ukončila svoju činnosť v roku 
1994.

Námestník riaditeľa pre účelové činnosti a služby riadil novovytvorený úsek účelových 
činností a služieb. Pod jeho riadiacu kompetenciu spadali tzv. „účelové činnosti“ – Lesnícka 
ochranárska služba (LOS)10, Semenárska kontrola, Čiastkový monitorovací systém Lesy, Sú-
hrnný lesnícky účet; špecializované oddelenia – oddelenie zalesňovania nelesných pôd, od-
delenie lesníckych noriem, oddelenie štátneho skúšobníctva a metrológie, oddelenie marke-
tingu a poradenstva, oddelenie vedecko-technických informácií; výskumné a demonštračné 
objekty – Arborétum Kysihýbel, Biologická základňa Stráž, Biologická základňa Gabčíkovo, 
Klonový archív Ostrá Lúka, Výskumno-účelový objekt Nižný Komárnik, Výskumná základňa 
Biely Váh, Výskumno-demonštračný objekt Vrch Dobroč, Výskumno-demonštračný objekt 

10 Lesnícka ochranárska služba (LOS) sa konštituovala 1. 1. 1994. Jej činnosť sa riadila štatútom, ktorý schválilo 
MP SR 20. 11. 1993 č. 403/93-700. LOS je v zmysle § 29 zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch „orgánom 
štátnej odbornej kontroly ochrany lesa“. Kontroluje plnenie povinností pri ochrane lesa, účinnosť vykonaných 
opatrení a zdravotný stav lesa. Zabezpečuje monitorovanie zdravotného stavu lesa a výskyt škodlivých činiteľov, 
vypracováva prognózy vývoja škodlivých činiteľov a vydáva signalizačné správy, plní úlohy rastlinolekárskej sta-
rostlivosti na úseku lesného hospodárstva. Vykonáva expertíznu, poradenskú a vzdelávaciu činnosť pri ochrane 
lesa, posudzuje projekty so zameraním na ochranu lesa, ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov pri ochrane 
lesa a poskytuje údaje pre tvorbu informačného systému. (Zriadením LOS sa reagovalo na nové vlastnícke uspo-
riadanie lesov, vracanie lesov pôvodným vlastníkom – vznik neštátneho sektoru). Aktivivity LOS bolo treba viac 
presunúť z ochranárskej kontroly do poradenstva tak, aby neštátni vlastníci získali odbornú pomoc pri riešení 
množstva problémov v ochrane lesa na ich lesnom majetku. Slovenská LOS sa stala príkladom pre vybudovanie 
takejto služby aj v okolitých štátoch – Česko, Maďarsko, čiastočne Poľsko a Srbsko.
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Poľana a pracoviská zabezpečujúce a podporujúce činnosť útvarov ústavu, predovšetkým od-
delenie dopravy a oddelenie hospodárskej správy.

Podľa organizačnej štruktúry z roku 1998 pracoval ústav až do roku 2003 s výnimkou 
troch zmien z roku 2000: ukončila sa činnosť VS v Oravskom Podzámku, zrušilo sa oddele-
nie zalesňovania nelesných pôd, zlúčením dvoch oddelení sa vytvorilo oddelenie lesníckych 
noriem a metrológie.

Roky 2003 – 2005
Zásadná úprava organizačnej štruktúry ústavu sa uskutočnila v roku 2003 po personálnych 
zmenách v jeho vedení. Jej cieľom bolo zracionalizovať výskumné činnosti a zefektívniť pod-
porné a režijné činnosti v ústave. Reagovalo sa tým na prechod k multizdrojovému financova-
niu vedy a výskumu (zdroje štátne, súkromné, medzinárodné – masívny rozvoj medzinárod-
nej spolupráce).

Zjednodušil sa systém personálneho a odborného riadenia výskumu. Znížil sa počet vý-
skumných odborov z pôvodných 7 na 4: odbor ekológie a biodiverzity lesných ekosystémov 
(s podriadenými útvarmi ČMS Lesy, Centrálnymi lesníckymi laboratóriami a VS Košice), 
odbor pestovania lesa a lesníckych technológií (so Strediskom lesníckej semenárskej kontroly 
v Liptovskom Hrádku a VS Gabčíkovo), odbor ochrany lesa a manažmentu zveri (so Stredis-
kom lesníckej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici), odbor lesníckej politiky, ekonomiky 
a hospodárskej úpravy lesov. Námestník riaditeľa pre výskum riadil a koordinoval domáce vý-
skumné aktivity ústavu. Rozvoj medzinárodnej spolupráce, potreba koordinovania týchto ak-
tivít a hľadania zdrojov financovania výskumu zapájaním sa do medzinárodných výskumných 
projektov bola podnetom pre vytvorenie funkcie námestníka riaditeľa pre medzinárodnú 
kooperáciu, ktorému podliehalo oddelenie zahraničných vzťahov. Podľa svojich kompeten-
cií námestníci riadili odbornú činnosť ústavu prostredníctvom koordinátorov a zodpoved-
ných riešiteľov domácich a zahraničných výskumných projektov a prostredníctvom vedúcich 
odborov. Námestník riaditeľa pre ekonomiku a marketing zabezpečoval ekonomický chod 
ústavu. Do jeho kompetencie spadalo ekonomické oddelenie, oddelenie hospodárskej sprá-
vy, oddelenie marketingu a služieb, oddelenie vedecko-technických informácií a biologická 
základňa Stráž. V priamej riadiacej kompetencii riaditeľa ostal útvar riaditeľa a oddelenie in-
formatiky. 

Vývoj počtu pracovníkov, ich štruktúry, riaditelia ústavu 

V období rokov 1990 – 2005 mal počet pracovníkov ústavu klesajúcu tendenciu. Súviselo to 
so zmenou financovania ústavu. Ústav postupne prechádzal na „projektové“ financovanie, pri-
čom najmä v rokoch 1990 – 1995 ešte stále dominantné postavenie mali štátom financované 
úlohy. Až v druhej polovici 90. rokov sa ústav vo väčšej miere začína orientovať aj na mimore-
zortné zdroje. To ale pokles počtu pracovníkov nezastavilo.

Mierne oživenie pozorujeme len v rokoch 1994 a 2005. V roku 1994 to súviselo s po-
stupnou konsolidáciou po rozpade predchádzajúceho zriadenia a so schválením nových 
úloh. V roku 2005 to bolo spojené najmä s riešením štátnych programov výskumu a úspe-
chom pri získavaní mimorezortných zdrojov (najmä z ministerstva školstva). Negatívnu 
úlohu pri znižovaní počtu zamestnancov zohral najmä nezáujem štátu financovať niektoré 
oblasti výskumu, ktoré do roku 1990 patrili medzi priority (lesná technika, lesnícka ekono-
mika, pestovanie lesov a ďalšie). Nedostatku zdrojov priamoúmerne odpovedala redukcia 
zamestnancov11.
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V roku 2004 ústav zaznamenal najnižšiu zamestnanosť v sledovanom období. V roku 2004 
pracovalo v ústave len 136 pracovníkov čo tvorilo iba 39,8 % v porovnaní s rokom 1990 
(341 pracovníkov). 

Na začiatku roka 1990 mal ústav 69 vedeckých pracovníkov. Na konci roka 2005 ich bolo 
37, čo je v porovnaní s rokom 1990 len 54 % z pôvodneho počtu.

Riaditeľom ústavu v roku 1990 bol doc. Ing. Jozef Remiš, CSc. Ešte v tom roku sa stal ria-
diteľom Ing. Jozef Tutka, CSc. V roku 1991 bol znovu riaditeľom doc. Ing. Jozef Remiš, CSc., 
ktorý túto funkciu zastával až do roku 1994. Od roku 1994 do roku 2003 bol riaditeľom 
doc. Ing. Ján Ilavský, CSc. V roku 2003 nastúpil na tento post RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD.

11 Znižovanie výdavkov na vedu a výskum malo negatívny vplyv na ľudské zdroje. Dostali sme sa do situácie, že 
počet kvalifikovaných ľudských zdrojov vo vede a výskume na Slovensku je nízky. Taktiež ich výkonnosť je nízka. 
Bezprostredne to súvisí s hospodárskou politikou štátu. Po roku 1990 väčšina vládnucich štruktúr sa spoliehala 
na to, že všetko vyrieši trh, že štát má čo najmenej zasahovať do vývoja hospodárstva a spoločnosti. Slovensko po-
liticky, ani ekonomicko-právne nereagovalo náležite na otvorenú ekonomiku. Aj keď sa verejne vyhlasovalo, že sa 
budú vytvárať podmienky na uplatnenie znalostnej ekonomiky, náklady na výskum a vývoj zo štátneho rozpočtu 
sa stále znižovali. V lesnom hospodárstve sme sa dostali do situácie, že v dôsledku hospodárskej krízy a osobitosti 
tohto odvetvia (dlhodobý výrobný proces, nedostatok finančných zdrojov na zabezpečovanie verejnoprospeš-
ných služieb) je ťažko získať finančné prostriedky na výskum a vývoj od vlastníkov a užívateľov lesov. Týmto sa 
najmä rezortný výskum dostal do neriešiteľných problémov. Ak mu vládnuce štruktúry nepomôžu, bude to mať 
ďalekosiahle negatívne dôsledky na trvalo udržateľný rozvoj lesov a lesného hospodárstva na Slovensku.

Počet zamestnancov k 31. 12.
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Prameň: Výročné správy Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen.
Obrázok 29. Vývoj počtu pracovníkov v Lesníckom výskumnom ústave Zvolen v rokoch 1990 – 2005

Medzinárodná spolupráca

Súbežne so snahou SR etablovať sa v európskom priestore a integrovať do európskych štruk-
túr vzrastal aj význam medzinárodnej spolupráce. Spoločenské zmeny po roku 1989 zjedno-
dušili a významne ovplyvnili rozvoj tejto oblasti lesníctva.

Lesnícka sekcia MP SR realizovala medzinárodné aktivity a medzinárodnú spoluprácu 
(vrátane medzinárodných projektov) prostredníctvom LVÚ Zvolen. Ústav disponoval kva-
litnými odbornými a jazykovými kapacitami a mohol zabezpečovať odbornú podporu pre 
lesnícku diplomaciu a kreovať medzinárodnú spoluprácu celého lesníckeho odvetvia rezortu 
pôdohospodárstva. 
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Táto sa delila na tri hlavné oblasti:
•	  lesnícka politika a legislatíva, 
•	  veda a výskum,
•	  expertná činnosť.

Lesnícka politika a legislatíva
V rámci lesníckej politiky a legislatívy sa aktivity ústavu orientovali do dvoch okruhov:
•	  Aktívnu účasť na celosvetových lesníckych iniciatívach zastrešovaných najmä OSN. Slo-

vensko sa prostredníctvom svojich zástupcov zapojilo do strategických lesníckych aktivít 
realizovaných prostredníctvom Fóra OSN o lesoch (UNFF – United Nations Forum on 
Forests), ktoré sa považuje za najvyššie celosvetové lesnícke politické fórum. Nemenej 
významné boli aj aktivity Slovenska v Organizácii OSN pre výživu a poľnohospodárstvo 
(FAO UN – Food and Agriculture Organisation of the United Nations). V jej Drevárskom 
výbore (TC) dosiahla slovenská vedecká komunita jeden z najvýznamnejších medziná-
rodných úspechov, keď zástupcovia slovenského lesníckeho výskumu niekoľko volebných 
období pôsobili v jeho riadiacich funkciách a ústav bol poverený organizovaním zasad-
nutia Európskej lesníckej komisie FAO (European Forestry Commission – EFC) v roku 
2006. Významnú úlohu v lesníckych procesoch zohrávajú aj iné aktivity OSN, a to najmä 
CBD UN (Dohovor o biologickej diverzite – lesné ekosystémy), UN FCCC (Rámcový 
dohovor o klimatických zmenách – lesné ekosystémy), TC UN ECE (Európska hospo-
dárska komisia OSN a jej Drevársky výbor), v ktorých ústav pôsobí prostredníctvom svo-
jich expertov.

•	 Slovensko aktívne participovalo na líderstve v európskych lesníckych iniciatívach. Pôso-
bilo v najvyššej európskej lesníckej politickej iniciatíve, ktorou sú Konferencie ministrov 
o ochrane lesov v Európe (MCPFE – Ministerial Conference on the Protection of Forests 
in Európe). Experti ústavu pripravovali podklady a zúčastňovali sa všetkých doterajších 
zasadnutí (Štrasburg – 1990, Helsinki – 1993, Lisabon – 1998, Viedeň – 2003). Exper-
ti ústavu sa významnou mierou podieľali tiež na činnosti ďalších výborov a iniciatív for-
movaných Európskou komisiou. Je to predovšetkým EC DG Agriculture a v jeho rámci 
Standing Forestry Committee (Stály lesnícky výbor). Lesnícka problematika je tiež za-
kotvená v DG Environment, DG Energy, DG Research a DG Development. Ako oficiálni 
zástupcovia Slovenska sa zúčastňovali aj na práci pracovnej skupiny pre lesníctvo Rady 
EÚ (CWGF – Council ad hoc Working Group on Forests). 

Veda a výskum
V oblasti vedy a výskumu orientoval ústav svoju činnosť dvomi smermi:
•	  Medzinárodné vedecké aktivity realizované prostredníctvom Medzinárodnej únie lesníc-

kych výskumných organizácií (IUFRO – International Union of Forest Research Organi-
zations) a Európskeho lesníckeho inštitútu (EFI – European Forest Institute, Joensuu).

•	  Medzinárodné vedeckovýskumné projekty a medzinárodná vedecká spolupráca reali-
zovaná bilaterálne a multilaterálne cez európske a celosvetové inštitúcie a organizácie. 
V  rámci bilaterálnej spolupráce možno vyzdvihnúť predovšetkým spoluprácu s člen-
skými krajinami EÚ, ale aj s krajinami z Balkánu, Škandinávie, s Ruskom a Ukrajinou, 
USA, Kanadou, Japonskom, Čínou, Indiou, Austráliou, Novým Zélandom, Juhoafrickou 
republikou a ďalšími krajinami. Multilaterálna vedecko-technická spolupráca sa realizuje 
najmä v rámci EÚ (DG AGRO, DG ENVIRO, DG RESEARCH, COST, Technologická 
platforma “Forest-base sector”, vedeckovýskumné projekty 7. RP EÚ, Európska lesnícka 
iniciatíva), OSN (FAO, UNFF, UNU, UNDP, CBD, FCCC, IAEA…), EFI (projekto-
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vé centrá CONFOREST, EUFORIC, IEFC, INNOFORCE, MEDFOREX, PHOENIX, 
PROCES), a tiež cez mimovládne organizácie a združenia (IUCN, WWF a pod.).

Z najvýznamnejších medzinárodných projektov realizovaných ústavom v rokoch 1995 – 2005 
možno uviesť tieto:
•	  PHARE – Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov v strednej a východnej Európe. 
•	  OSN IUCN – Obhospodarovanie lesov a biodiverzita v strednej Európe. 
•	  USA (US EPA) – Klimatická zmena US Country study Programme. 
•	  FAO – Ochrana smrečín na Kysuciach.
•	  USA, Kanada – Bioregulovanie početnosti lesných hmyzích škodcov. 
•	  DANCEE (Dánsko) – NATURA 2000 Bridging project.
•	  USA USDA – Biologický boj s hmyzími škodcami. 
•	  OSN IAEA – SIT – Aplikácia technológie sterilného hmyzu v ochrane lesa.
•	  COST – 6 riešených projektov.
•	  SRBSKO – Rozvojová pomoc SR (ODA) (projekty v oblasti LHP, lesnícka ochranárska 

služba, semenárska kontrola).

Expertná činnosť
Ústav sa v medzinárodnej oblasti venoval expertným aktivitám najmä v rámci OSN a v rámci 
Európskej únie. Výskumní pracovníci zastupovali Slovensko vo viacerých komisiách, výbo-
roch, pracovných skupinách ako národní experti:
UN FF (United Nations Forum on Forests) – Fórum OSN o lesoch.
UN ECE (United Nations Economic Commission for Europe) – Európska hospodárska komi-

sia OSN; Drevársky výbor (Timber Committee), pracovné skupiny Markets and Statistics 
a Forest Resource Assessment and Indicators of Sustainable Forest Management in the 
Region.

UN CBD (United Nations Convention on Biological Diversity) – Dohovor o biologickej diver-
zite.

UN FCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) – Rámcový dohovor 
OSN o zmene klímy.

UN FAO (Food and Agricultural Organization of United nations) – Organizácia pre poľnohos-
podárstvo a výživu OSN; EFC – Európska lesnícka komisia (European Forestry Commis-
sion).

UN ECE/FAO Work Programme (Joint FAO/ECE/ILO Experts Network within the Integrated 
UNECE/FAO Work Programme) – Spoločná sieť expertov v rámci Integrovaného progra-
mu práce EHK OSN a FAO.

MCPFE (Ministerial Conferences on the Protection of Forests in Europe) – Ministerské konferen-
cie o ochrane lesov v Európe.

EC SFC (European Commission Standing Forestry Committee) – Stály lesnícky výbor Európ-
skej komisie.

EC DG SANCO Health and Consumers’ Protection (Standing Committee on Reproductive 
Materials in Agriculture, Horticulture and Forestry) – Stály výbor pre množiteľský materiál 
v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve.

EC DG ENVIRO NATURA 2000 – Lesné biotopy.
ICP Forests (International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollu-

tion Effects on Forests) – Medzinárodný kooperatívny program hodnotenia a monitoringu 
vplyvov znečistenia ovzdušia na lesy.

EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) – Európska a stredozem-
ská organizácia na ochranu rastlín.
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OECD Scheme (OECD Scheme for Certification of Forest Reproductive Materials Moving in In-
ternational Trade) – Schéma OECD pre dohľad nad lesným reprodukčným materiálom 
v medzinárodnom obchode.

EUFORGEN (European Programme for Forest Genetic Resources) – Európsky program pre 
ochranu genetických zdrojov lesných drevín.

ISTA (International Seed Testing Association) – Medzinárodné združenie pre testovanie osív. 

Obraz o zvýšených aktivitách ústavu v medzinárodnej spolupráci v rokoch 1998 až 2005 
vyplýva z prehľadu zahraničných pobytov pracovníkov ústavu a o návštevách zahraničných 
hostí na LVÚ Zvolen. Za osem rokov viac ako 1 100 pracovníkov ústavu strávilo v zahraničí 
8 966 dní (priemerne ročne 138 pracovníkov, 1 120 dní). Najintenzívnejšia bola spolupráca 
s bezprostrednými susedmi, resp. so stredoeurópskymi (Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, 
Nemecko…) a škandinávskymi lesníckymi krajinami. Ústav počas týchto rokov prijal 826 za-
hraničných hostí, ktorí tu strávili 3 244 dní (priemerne ročne 103 hostí, 406 dní).

Pri pobytoch pracovníkov ústavu prevládala práca v medzinárodných organizáciách a pl-
nenie spoločných výskumných programov, postupne tiež prezentovanie vlastných výsledkov 
výskumu na medzinárodných konferenciách. Plnenie spoločných programov a vystúpenia na 
vedeckých podujatiach boli aj najčastejšími dôvodmi pobytu zahraničných hostí na ústave. 

Edičná a publikačná činnosť, knižnično-informačné služby,  
výpočtová technika, informatika

Publikovanie vždy bolo a ostáva jedným z najdôležitejších spôsobov odovzdávania výsled-
kov vlastného výskumu a pokroku v obhospodarovaní lesov lesníckej praxi, prostriedkom pre 
spoluprácu výskumných pracovníkov a pracovísk, príležitosťou priblížiť a spopularizovať les-
nícky a poľovnícky výskum verejnosti.

Publikačná činnosť je jedným z hlavných kritérií pre hodnotenie a akreditáciu vý-
skumných a vysokoškolských pracovísk, podmienkou zvyšovania kvalifikácie a získavania 
vedeckých hodností pracovníkov výskumu. 

Ústav počas svojej existencie vydával viacero edičných titulov, ktoré umožňovali jeho pra-
covníkom, ale aj ostatným záujemcom z domácich a zahraničných vedeckovýskumných a vy-
sokoškolských pracovísk, publikovať výsledky zo všetkých oblastí lesníckeho a poľovníckeho 
výskumu.

Z uvedenej edičnej činnosti z predchádzajúcich rokov sa zachovalo vydávanie týchto peri-
odík: Lesnícky časopis, Folia venatoria – Poľovnícky zborník – Myslivecký sborník, Lesnícke 
štúdie, Poľovnícke štúdie, Zborníky z konferencií, sympózií a seminárov. Spoluvydavateľom 
Zpráv lesnického výzkumu bol ústav do roku 2005. Posledné číslo Vedeckých prác Výskumného 
ústavu lesného hospodárstva Zvolen (42) vyšlo v roku 1999, Acta Instituti Forestalis Zvolen (9) 
v roku 1999, Ekonomika a riadenie lesného hospodárstva (21) v roku 1992, Lesníckych informá-
cií (53) v roku 1997, Odborných lesníckych aktualít v roku 2004. Krátke informácie z lesníckeho 
výskumu sa vydávali do roku 1992, Bulletin VÚLH Zvolen do roku 1994, Súpis záverečných 
správ vyriešených výskumných úloh do roku 1992. 

Po roku 1990 sa významne zvýšil počet publikácií vydávaných ústavom mimo tradičných 
edícií. Sú to monografie, vedecké, odborné, alebo populárne práce (spravidla s prideleným 
ISBN). Liberalizácia podmienok edičnej činnosti, vlastné edičné stredisko a široká ponuka 
tlačiarenských služieb tiež zjednodušili a zrýchlili vydávanie týchto knižných titulov vo vlast-
nej réžii. 
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V roku 2004 ústav spracoval analýzu svojej edičnej a publikačnej činnosti a jej koncepciu na 
ďalšie obdobie. Túto prispôsobil kritériám pre periodické hodnotenie výskumných a vývojo-
vých pracovísk a podmienkam pre preraďovanie vedeckovýskumných pracovníkov do vyšších 
kvalifikačných stupňov. Podľa nej ústav v nasledujúcich rokoch sústredil publikačnú činnosť 
do šiestich hlavných kategórií, v ktorých zachoval aj vlastné edičné tituly:
a) Knižné publikácie – Lesnícke štúdie, Poľovnícke štúdie, Lesnícke informácie, iné knižné publi-

kácie;
b) Vedecké práce uverejnené v recenzovaných vedeckých časopisoch a publikáciách – Les-

nícky časopis, Vedecké práce Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen, Acta Instituti Forestalis 
Zvolen, Folia venatoria;

c) Vedecké práce publikované v zborníkoch (recenzované);
d) Odborné práce publikované v recenzovaných zborníkoch;
e) Odborné práce publikované v nerecenzovaných zborníkoch;
f) Iné publikácie – Odborné lesnícke aktuality, Výsledky výskumu a ich realizácia v praxi, Mar-

ketingová ponuka výsledkov výskumu, Súpis záverečných správ a bibliografia zamestnancov, 
propagačné a informačné materiály, iné publikácie.

Prehľad o počte prác, ktoré v rokoch 2000 – 2005 publikovali pracovníci ústavu sa uvádza v ta-
buľke 1. V rokoch 1998 – 1999 sa publikácie zatrieďovali podľa iných kategórií. Impakt faktor 
(IF) ústavu v roku 1998 bol 3,364 a v roku 1999 1,543. Podrobná bibliografia pracovníkov 
ústavu za roky 1958 – 2012 je k dispozícii na priloženom CD. 

Tabuľka 1. Prehľad o počte a druhu publikácií uverejnených pracovníkmi Lesníckeho výskumného ústavu vo Zvolene v rokoch 
2000 – 2005
Druh publikácie 2000 2001 2002 2003 2004 2005
A. Vedecké práce publikované vo vedeckých časopisoch 76,82 30,65 15,98 26,40 61,99 32,95
– v karentovaných časopisoch domácich 0,65 1,00 2,50 3,93 18,40 0,50
– v karentovaných časopisoch zahraničných 1,00 2,25 0,45 1,93 3,15 3,05
– v nekarentovaných časopisoch domácich 36,16 14,95 4,70 9,75 33,61 19,85
– v nekarentovaných časopisoch zahraničných 39,01 12,45 8,33 10,79 6,83 9,55
B. Odborné práce publikované v recenzovaných  
odborných časopisoch 3,33 10,35 61,23 82,74 99,75 86,60

– v domácich časopisoch 2,33 6,10 55,38 79,74 94,75 86,00
– v zahraničných časopisoch 1,00 4,25 5,85 3,00 5,00 0,60
C. Vedecké práce publikované v zborníkoch konferencií 135,88 141,85 149,53 102,12 112,08 127,40
– recenzované zborníky z domácich konferencií 10,70 16,55 6,00 11,00 14,58 17,80
– ostatné zborníky z domácich konferencií 36,41 24,10 38,20 43,25 38,00 55,10
– recenzované zborníky z medzinárodných konferencií 15,33 16,15 35,45 20,46 34,75 13,20
– ostatné zborníky z medzinárodných konferencií 73,44 85,05 69,88 27,41 24,75 41,30
D. Ostatné vedecké a odborné práce 22,66 12,10 12,50 24,46 19,91 13,50
– vedecké monografie publikované v zahraničí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 1,00
– vedecké monografie publikované doma 4,25 0,00 1,40 2,66 1,00 2,00
– odborné knižné publikácie publikované v zahraničí 0,86 0,00 0,00 0,00 1,50 0,60
– odborné knižné publikácie publikované doma 15,50 8,85 9,60 18,80 15,75 9,90
– učebnice knižné 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– učebné texty a skriptá 1,33 3,25 1,50 3,00 1,00 0,00
E. Odborné články publikované v dennej tlači 16,00 13,30 8,00 6,00 2,50 5,00
F. Odborné periodiká vydávané OPVV 2,00 2,00 1,00 3,00 2,00 2,00
Výskumné správy 27,00 28,80 49,67 42,99 41,00 58,05
– správy etapové 0,00 18,00 7,00 6,00 19,00 12,00
– správy čiastkových úloh 22,00 5,00 33,60 24,66 12,00 34,10
– správy úloh a projektov 5,00 5,80 9,07 12,33 10,00 11,95
Vedecké koncepcie, projekty a programy 23,33 24,80 27,00 21,00 8,25 18,75
– na celoštátnej úrovni 10,33 18,80 14,00 6,00 6,25 5,60
– na regionálnej úrovni 2,00 6,00 13,00 9,00 1,00 11,15
– ostatné 11,00 0,00 0,00 6,00 1,00 2,00
Impakt faktor 0,880 2,164 4,166 5,870 8,657 4,654

Prameň: Výročné správy Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen.



| 46 |

Knižnično-informačné služby
V rokoch 1990 až 2005 poskytovalo oddelenie vedecko-tech-
nických informácií (VTI) okrem edičnej a publikačnej čin-
nosti aj knižnično-informačné služby. Oddelenie VTI bolo 
do roku 2003 informačným strediskom a Národným AGRIS/
FAO subcentrom Národného strediska AGRIS/CARIS FAO 
v Nitre. Jeho súčasťou bola špeciálna knižnica, ktorej fondy sa 
budovali od prvej štvrtiny 20. storočia. K 31. 12. 2005 evido-
vala 80 008 knižničných jednotiek. Roku 1994 sa začalo s au-
tomatizovaným spracovávaním fondu knižnice, oddelenie sa 
tým zaradilo k elektronickým knižniciam využívajúcim infor-
mačné technológie na poskytovanie knižnično-informačných 
služieb. Tvorilo súčasť Integrovaného informačného systému 
VTEI rezortu pôdohospodárstva SR. Do roku 1994 budova-
lo databázu záznamov z anglických, amerických, nemeckých, 
rakúskych a švajčiarskych časopisov. Súčasťou spracovanej 
dokumentácie bola aj rešeršná, bibliografická, prekladateľská 
a  informačno-poradenská činnosť. Od roku 1995 sa odde-
lenie podieľalo na tvorbe slovenského príspevku do databáz 
AGRIS/FAO a CARIS/FAO. Po roku 2001 pribudla do 
oddelenia nová činnosť: public relations, spolupráca a styk 
s médiami, spracovanie a zverejňovanie tlačových správ, prá-

ca s  verejnosťou, popularizácia vedy. Oddelenie sa zúčastňovalo na práci siete odborníkov 
EHS a  FAO – lesných komunikátorov (FAO/ECE Forest Communicators Network). Do 
roku 2000 oddelenie zabezpečovalo taktiež reprografiu a výrobu fotografií rôznych druhov. 
V roku 2003 v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov došlo k zrušeniu oddelenia. Jeho 
činnosť sa obmedzila na knižničné činnosti a poskytovanie výpožičiek z knižničných fondov. 
Ostatné aktivity sa nevykonávali, resp. ich časť prešla do oddelení informatiky a zahraničných 
vzťahov.

Obrázok  30. Lesnícky časopis začal 
vychádzať v roku 1955

Obrázok 31. Knižnica a čitáreň
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Výpočtová technika a informatika
Výpočtová technika a informatika prešla v rokoch 1990 – 2005 výraznými technologický-
mi a organizačnými zmenami. Začiatkom 90. rokov sa vybudovala koaxiálna sieť, zakúpili sa 
servery, osobné počítače, začal sa rozvoj GIS aplikácií. V roku 1994 sa LVÚ Zvolen pripojil 
do počítačovej siete SANET realizovanej TU vo Zvolene. Pracovníci oddelenia výpočtovej 
techniky zabezpečovali technickú podporu používateľov, spravovanie pracovných staníc, ser-
verov, mailov, prístup do internetu, podieľali sa na tvorbe podnikového intranetu, správe pod-
nikových databáz, zabezpečovali prepojenie výskumných staníc s centrom vo Zvolene. Základ 
výpočtovej techniky tvorili servery, na ktorých sa nainštaloval unixový OS Solaris, sieťový 
OS Novell NetWare a operačný systém Linux. Servery slúžili ako úložiská dát zamestnancov, 
ďalej slúžili ako GIS server, www server (www.fris.sk), mailový server. V rokoch 2003 – 2004 
sa zmodernizovala počítačová sieť, vybudovala sa štruktúrovaná kabeláž, ktorá vytvorila zá-
klad novej infraštruktúry, zjednotila sa platforma operačných systémov, externé pracoviská 
sa pripojili do lokálnej siete prostredníctvom Virtual private network (VPN) – (prepojenie 
vzdialených zložiek organizácie pomocou internetu cez šifrovaný kanál).

V roku 2001 sa zaviedol dochádzkový systém a v roku 2004 aj registratúra. V tomto ob-
dobí sa začal vytvárať vnútorný informačný systém „intranet“ ako dostupný nástroj na jedno-
duché a zároveň efektívne informovanie pracovníkov. V tom istom roku sa implementova-
lo prostredie Active Directory, čím sa vytvoril základ pre úspešné inštalovanie, spravovanie 
a údržbu sieťového prostredia so systémami Microsoft Windows Server. V roku 2004 sa na 
základe zmluvy so Združením používateľov slovenskej akademickej dátovej siete zvýšila pre-
nosová rýchlosť prostredníctvom počítačovej siete SANET. V rokoch 2004 – 2005 sa investo-
valo do obnovy hardvéru a softvéru. Zakúpili sa nové servery na spravovanie mailov, databáz, 
ďalej databázový softvér MS SQL, softvér na spracovanie a obeh dokumentov Espis. V roku 
2005 sa zaviedol jednotný systém prístupu do elektronickej pošty a intranetu.

Hospodársko-správna činnosť ústavu

Úlohou hospodársko-správnej činnosti bolo vytvárať podmienky pre hlavnú činnosť ústavu, 
predovšetkým na riešenie výskumných úloh a realizáciu dosiahnutých výsledkov výskumu 
v praxi. Išlo o zabezpečovanie financovania jednotlivých aktivít, investičnú činnosť, materiál-
no-technické zabezpečovanie, dopravu, prevádzkovanie budov, stavieb a zariadení, účtovnú 
a štatistickú evidenciu. Osobitná pozornosť sa venovala sledovaniu a odpočtovaniu úloh ústa-
vu z finančného hľadiska, vedeniu agendy práce a miezd, likvidácii platov a ostatných osobných 
údajov, evidencii majetku v zmysle príslušných predpisov, usmerňovaniu a kontrole pokladnič-
nej hotovosti, fakturácii za riešenie výskumných úloh a ostatnej činnosti, účtovnej evidencii 
a vyhotovovaniu štatistických výkazov v stanovených termínoch a hospodáreniu s bytmi.

Ďalšou dôležitou činnosťou z hľadiska výskumu bolo zabezpečovanie nákupu, uskladňo-
vanie a vydávanie materiálu. Nákupy strojov, zariadení a laboratórnych pomôcok. Podstatne 
sa zmenila situácia pokiaľ išlo o stavebnú investičnú činnosť a hospodársku správu.

V dôsledku zníženého rozsahu výskumnej činnosti, objednávok na služby pre cudzie or-
ganizácie, zníženiu počtu pracovníkov, viaceré budovy a zariadenia sa stali prebytočné a bolo 
nevyhnutné ich odpredať, či dať do nájmu cudzím subjektom. 

Ako sa už uviedlo ústav sa po roku 1990 vybavil na pomerne dobrej úrovni výpočtovou 
technikou (hardvérom a softvérom). Zakúpili sa personálne počítače, tlačiarne, skenery 
a pod. Začalo sa s prácou s programami Norton Commander, MS-DOS, Harvard Graphics. 
Neskôr sa prešlo na prácu v prostredí MS Windows, MS Office a na spracovanie údajov v GIS. 
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Realizovali sa viaceré investičné aktivity. Z nich jedna z najväčších bola rekonštrukcia VS 
v Banskej Štiavnici.

Obrázok 32. Zrekonštruovaná budova Výskumnej stanice v Banskej Štiavnici

100 rokov organizovaného lesníckeho výskumu na Slovensku

Osobitne treba uviesť prípravu a priebeh osláv 100. výročia založenia lesníckeho výskumu na 
Slovensku v rokoch 1997 – 1998.

Zhodnoteniu činnosti ústavu sa venovalo augustové číslo časopisu LES (ročník 54, č. 8, 
1998). 

V dňoch 5. – 8. septembra sa uskutočnila na Zvolenskom zámku 5. výročná konferencia 
Európskeho lesníckeho inštitútu (EFI). Predchádzalo jej zasadnutie Vedeckej rady (Scienti-
fic Advisory Board) a Správnej rady (Board) EFI. Zúčastnilo sa jej 65 delegátov z 25 krajín. 
V rámci exkurzie navštívili Banskú Štiavnicu a Osrblie.

V priestoroch Stredného odborného učilišťa lesníckeho v Banskej Štiavnici od 9. do 
13. septembra rokovali účastníci medzinárodného seminára „Zlepšovanie pracovných pod-
mienok a zvyšovanie produktivity v lesníctve“. Seminára sa zúčastnilo 45 odborníkov zo 16 
krajín sveta. Organizátorom bol Spoločný výbor pre lesnú techniku, riadenie a odborný vý-
cvik Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo OSN, Európskej hospodárskej komisie 
OSN a Medzinárodnej organizácie práce ( Joint FAO/ECE/ILO Commitee on Forest tech-
nology, Management and Training). Po seminári sa 14. – 16. septembra na Zvolenskom zám-
ku uskutočnilo jeho výročné zasadnutie. 

Oslavy storočnice LVÚ Zvolen vyvrcholili jubilejnou medzinárodnou vedeckou kon-
ferenciou „Lesy a lesnícky výskum pre tretie tisícročie“. Konala sa v priestoroch Technickej 
univerzity vo Zvolene v dňoch 11. až 14. októbra. Po slávnostnom plenárnom zasadnutí po-
kračoval program v piatich sekciách: 
1. Genetika a pestovanie lesov (prednesených bolo 30 referátov). 
2. Integrovaná ochrana lesov (20 príspevkov, 3 postery). 
3. Teória a prax trvalého obhospodarovania lesných zdrojov (33 príspevkov, 2 postery).
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4. Lesná technika, technológia a zužitkovanie produktov lesa (30 príspevkov).
5. Ekologické zmeny lesného prostredia (20 príspevkov).
Z konferencie bol vydaný dvojdielny zborník referátov s rozsahom 747 strán (ISBN 80-
88853-19-2).

Súbežne s jubilejnou konferenciou prebiehala v areáli Zimného štadióna vo Zvolene kon-
traktačno-prezentačná výstava LES – DREVO ’98 za účasti 36 domácich a zahraničných fi-
riem.

V divadle J. G. Tajovského vo Zvolene sa 15. októbra uskutočnilo „Stretnutie súčasných 
a bývalých pracovníkov Lesníckeho výskumného ústavu“.

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene pripravilo v svojich priestoroch výstavu 
„100 rokov lesníckeho výskumu na Slovensku“.

Na záver roka osláv storočnice sa v dňoch 3. – 4. 12. 2008 v Banskej Štiavnici uskutočnilo 
XIII. valné zhromaždenie členov Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, s odbornou 
rozpravou na tému „Súčasný stav a perspektívy lesníctva na Slovensku“. Nosné referáty sú 
uverejnené v Zborníku SAPV č. 16.

V spolupráci so Správou CHKO Štiavnické vrchy sa podarilo zo Štátneho fondu životné-
ho prostredia získať prostriedky na obnovu oplotenia arboréta v Kysihýbli, výrobu a osadenie 
menoviek ku drevinám a rekonštrukciu chatky v arboréte.

V rokoch 1997 – 1998 sa v rekordne krátkom čase, za 12 mesiacov, uskutočnila kom-
plexná rekonštrukcia historickej budovy ústavu v Banskej Štiavnici. Mimoriadne pochopenie, 
podporu a pomoc pri realizácii tohto zámeru dostal ústav od vtedajšieho ministra pôdohos-
podárstva Petra Baca a generálneho riaditeľa lesníckej sekcie Jozefa Konôpku, ktorí odovzdali 
budovu do užívania 11. 9. 1998 za účasti popredných predstaviteľov ministerstva, mesta, les-
níckych inštitúcií a zahraničných hostí.

Zhrnutie a najdôležitejšie výsledky výskumu

Spoločensko-politické zmeny v roku 1989 podstatným spôsobom ovplyvnili ďalší vývoj nie-
len celého hospodárstva , ale aj vedy a výskumu. V nadväznosti na túto zmenenú situáciu pre-
behli v LVÚ Zvolen viaceré reorganizácie. Došlo k preorientovaniu činnosti ústavu na nové 
podmienky, na aktivity, o ktoré bol záujem, resp. na ktoré bolo možné získať finančné pros-
triedky. Nakoniec sa štruktúra ústavu relatívne ustálila tak, že z pôvodných 7 odborov zostali, 

Obrázok 33. Otvorenie výstavy „100 rokov lesníckeho vý-
skumu na Slovensku“ v Lesníckom a drevárskom múzeu 
vo Zvolene 3 . 9. 1998

Obrázok 34. V rámci 100-ročného jubilea lesníckeho výsku-
mu na Slovensku sa 11. 9. 1998 uviedla do užívania zrekon-
štruovaná historická budova ústavu v Banskej Štiavnici



| 50 |

resp. sa vytvorili 4. Takmer úplne zanikol výskum v oblasti lesných stavieb a lesnej techniky 
(prestalo sa, resp. sa obmedzili stavebné aktivity v lesnej prevádzke, zanikla výroba strojov 
a zariadení pre lesné hospodárstvo na Slovensku – takmer všetko sa dováža zo zahraničia). 
So zreteľom na to, že pod vplyvom novej situácie poklesol záujem rezortu ako aj správcov 
a obhospodarovateľov lesov o výskumné riešenie aktuálnych problémov obhospodarovania 
lesov (najmä tých, ktoré neprinášajú okamžitý efekt), ústav presmeroval niektoré aktivity do 
základného výskumu, kde bola väčšia možnosť získať finančné prostriedky na riešenie vý-
skumných úloh z mimorezortných, prípadne zahraničných zdrojov. Rezort svoje požiadav-
ky spravidla formuloval ako krátkodobé úlohy, ktoré potreboval pre riadenie odvetvia. Väčší 
dôraz kládol na zabezpečovanie odvetvových služieb, ktoré ak by sa nerealizovali, ohrozovalo 
by to funkčnosť celého lesného hospodárstva. Treba uviesť, že LVÚ Zvolen spracoval celý rad 
koncepčných materiálov. Ich realizácia ako aj aplikácia mnohých výsledkov výskumu strosko-
távala najmä na nedostatku finančných prostriedkov. Napriek tomu možno povedať, ako to 
vyplynulo z vykonaného rozboru, že niektoré výsledky výskumu sa úspešne realizovali v les-
nom hospodárstve na Slovensku. Významný pokrok sa dosiahol v spolupráci vo vede a výsku-
me so zahraničím. Ukázalo sa, že pokiaľ ide o získanie finančných prostriedkov, aj v budúc-
nosti sa bude treba ešte viac orientovať na zahraničné zdroje, najmä EÚ.

Napriek finančným problémom a skutočnosti, že lesnícku problematiku sa nepodarilo 
zakotviť do žiadneho z otváraných štátnych programov výskumu, v priebehu hodnoteného 
obdobia riešil ústav viacero dôležitých, komplexne zameraných výskumných programov 
a projektov. Medzi najvýznamnejšie možno zaradiť: Záchrana lesov a ich obhospodarovanie 
v zmenených ekologických podmienkach; Výskum metód obhospodarovania horských lesov 
na princípe trvalo udržateľného rozvoja; Ekologické sústavy obhospodarovania lesov v me-
niacich sa prírodných a ekonomických podmienkach; Optimalizácia rozmiestnenia lesných 
a poľnohospodárskych pozemkov na základe ekologicko-ekonomickej kvantifikácie produkč-
ných a verejnoprospešných funkcií lesov; Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Sloven-
ska; Rekonštrukcie nepôvodných lesných spoločenstiev ohrozených zmenou prírodných 
podmienok na ekologicky stabilnejšie ekosystémy; Výskum ekonomických metód a nástrojov 
pre trvalé obhospodarovanie lesov; Energetické využívanie biomasy produkovanej v rezorte 
pôdohospodárstva a ďalšie.

Zo správ o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike vyplynulo, že výmera lesných 
pozemkov sa v porovnaní s rokom 1990 zvýšila o 29 tis. ha (1,5 %). Výmera lesov osobit-
ného určenia a ochranných lesov výrazne stúpla o 134 tis. ha (27 %), porastová zásoba dre-
va (hrubina bez kôry) sa taktiež podstatne zvýšila, o 90 mil. m3 (26 %), dĺžka lesných ciest 
stúpla o 646 km (3,1 %). Podrastový hospodársky spôsob sa v roku 2005 plánoval na ploche 
51,5 %. Veľmi negatívny bol vývoj náhodných ťažieb dreva. Tieto v roku 1990 boli v objeme 
2,5 mil. m3, v roku 2005 až 6,5 mil. m3 drevnej suroviny. 

V rokoch 2005 – 2006 sa realizovala na Slovensku Národná inventarizácia a monito-
ring lesa (NIML). Vyplynulo z nej, že niektoré ukazovatele lesov nie sú priaznivé. Poklesla 
starostlivosť o lesy, najmä o ich obnovu, výchovu a ochranu. Prekračovali sa únosné ťažby 
dreva, absentovali investície do sprístupňovania lesov, pretrvávali taktiež ďalšie problémy. 
Viaceré z nich vyplynuli z rozdrobenosti vlastníctva a poklesu financií do lesného hospodár-
stva. Nezanedbateľný vplyv na lesy malo aj prijatie silného zákona o ochrane prírody (Zákon 
o ochrane prírody a krajiny – č. 543/2002 Z. z.), ktorý rozdelil územie Slovenska do piatich 
stupňov ochrany a významne limitoval vykonávanie lesníckych opatrení v niektorých z nich. 
Ďalší negatívny dopad na lesníctvo mal aj neúmerne vysoký tlak vyvíjaný politickou mocou 
na ziskovosť štátneho podniku Lesy SR, š. p. a politické vplyvy, ktoré deformovali ceny dreva 
a dodávateľsko-odberateľské vzťahy. 
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Ako z uvedeného vidno, nie vo všetkých ukazovateľoch stavu lesa a lesného hospodárstva bol 
vývoj pozitívny. Treba uviesť, že túto skutočnosť ovplyvnili mnohé faktory.

Bolo by chybou, ak by sme príčinu videli len v samotnom lesnom hospodárstve, či v les-
níckom výskume.

Úlohy, činnosti a pracovníci odborov

Odbor ekológie a biodiverzity lesných ekosystémov

Vznik odboru, vedúci odboru
Ekologický výskum sa do roku 1991 realizoval v rámci odboru hospodárskej úpravy lesov 
a monitoringu (OHÚLaM). V roku 1991 sa vytvoril odbor ekológie a ekofyziológie lesných 
drevín (OEELD), ktorého vedúcim bol doc. Ing. Vladimír Čaboun, CSc. (1991 – 1995) a zá-
stupcom Ing. Stanislav Štrba, CSc. Od roku 1995 sa zmenil jeho názov na odbor lesného 
prostredia (OLP), pričom sa počet jeho riešiteľov zredukoval len na štyroch. Vedením od-
boru bol poverený Ing. Ladislav Tužinský, CSc. (1995 – 1997). Od roku 1997 sa odbor po-
stupne rozšíril o ďalších pracovníkov a vedúcim odboru bol RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD. 
(1997 – 2003). 

V súvislosti s výraznými organizačným zmenami na LVÚ Zvolen sa v roku 2003 zmenil 
názov odboru na odbor ekológie a biodiverzity lesných ekosystémov (OEBLE). Jeho vedú-
cim sa stal Dr. Ing. Tomáš Bucha (2003 – 2004) a zástupcom vedúceho Ing. Tibor Priwi-
tzer, PhD. Po odchode vedúceho na pracovisko Spojeného výskumného centra ( JRC) v Ispre, 
bol vedúcim Ing. Tibor Priwitzer, PhD. a jeho zástupcom Ing. Pavel Pavlenda, PhD.

K odboru patrila aj výskumná stanica Košice, ktorá sa zaoberala problematikou lesnícke-
ho výskumu na východnom Slovensku. V období rokov 2003 – 2005 boli súčasťou odboru 
špecializované lesnícke laboratóriá LVÚ Zvolen.

 
Zameranie a poslanie odboru
Odbor od svojho vzniku zabezpečoval riešenie výskumných projektov a úloh základného 
a aplikovaného výskumu v oblasti ekológie a ekofyziológie lesných drevín. Primárne sa zame-
riaval na hodnotenie lesného prostredia, ekológiu lesa, procesy prebiehajúce v lesných eko-
systémoch a fyziologické prejavy lesných drevín. 

Kvalitatívny krok sa zaznamenal vybudovaním Výskumno-demonštračného objektu Po-
ľana – Hukavský grúň v Biosférickej rezervácii Poľana (1991 – 1993) s hlavným zameraním 
na riešenie problematiky pestovania lesov a ekológie lesa. Tento objekt s 36 m vysokou pozo-
rovacou vežou a 8 trvalými výskumnými plochami sa zahrnul do siete európskych objektov 
pre dlhodobý ekosystémový výskum (ILTER).

Dominantnou úlohou odboru bolo získavať, vysvetľovať a aplikovať poznatky o podmien-
kach, vlastnostiach a funkciách lesných ekosystémov. Súbor získaných relevantných poznat-
kov mal prispievať k tvorbe ekologicky stabilných ekosystémov, umožňujúcich napĺňanie 
konceptu multifunkčného lesného hospodárstva.

Kým začiatkom 90. rokov sa pozornosť venovala najmä imisnej problematike a vývoju 
lesov v podmienkach imisnej záťaže, v posledných 20 rokoch sa výskum sústredil najmä na 
vplyv globálnej zmeny klímy a antropogénnych aktivít na lesné ekosystémy.

Nevyhnutnou súčasťou týchto aktivít bolo dlhodobé získavanie, analyzovanie, hodno-
tenie a interpretácia údajov o rôznych parametroch lesných ekosystémov v rámci ich dlho-
dobého monitoringu. Preto sa zriadilo Stredisko Čiastkového monitorovacieho systému Lesy 
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(ČMS Lesy), ako jedného z 10 čiastkových monitorovacích systémov pre informačný systém 
o životnom prostredí SR. Monitoring stavu lesov na Slovensku bol súčasťou programov mo-
nitoringu lesov v Európe (ICP Forests, Forest Focus). Od pôvodného zamerania na vplyv 
znečisteného ovzdušia na lesy sa postupne rozvinul do komplexného monitoringu vrátane 
hodnotenia indikátorov biodiverzity a vplyvov klimatickej zmeny na lesy. 

Samostatnou oblasťou výskumu v odbo-
re bol vývoj a využívanie techník získavania, 
spracovania a analýzy údajov o lesoch, vyu-
žitím nástrojov geografických informačných 
systémov (GIS) a diaľkového prieskumu 
Zeme (DPZ). 

Okrem výskumnej a vedeckej práce 
odbor vypracúval odborné projekty, štúdie 
a  posudky v oblasti ozdravných opatrení, 
hnojenia, ochrany pôdy a ďalších oblastí 
podľa zamerania odboru. 

Vedeckovýskumná činnosť
Vedeckovýskumná činnosť odboru sa realizovala prostredníctvom domácich – či už rezort-
ných alebo mimorezortných, ale aj medzinárodných výskumných projektov. Domáce projek-
ty sa financovali najmä zo zdrojov štátneho rozpočtu prostredníctvom MP SR a Agentúry na 
podporu vedy a techniky (neskoršia APVV).

V rokoch 1990 – 2005 sa v odbore koordinovali a riešili tieto výskumné projekty: 

Štátne, rezortné a iné domáce vedecko-technické projekty
•	  Ozdravenie lesov v oblasti Jelšava – Lubeník
•	  Narušenie a možnosti ovplyvnenia ekologickej stability a funkcií lesa a jeho zložiek
•	  Ekologický výskum v Biosférickej rezervácii Poľana
•	  Ekologický výskum v lesných ekosystémoch oblasti Jelšava – Lubeník
•	  Gradient koncentrácií ozónu v profile zmiešaného porastu 
•	  Meranie depozície ozónu nad zmiešaným lesným porastom na Slovensku 
•	  Racionálne obhospodarovanie a využívanie územia Biosférickej rezervácie Poľana z kra-

jinno-ekologických a lesnícko-ekologických aspektov
•	  Zhodnotenie vplyvu zníženého emisného zaťaženia ovzdušia na lesné porasty
•	  Národný klimatický program SR
•	  Hodnotenie stavu biodiverzity lesov (čiastkový projekt VTP Zachovanie biodiverzity vy-

braných lesných spoločenstiev a ich integrovaná ochrana)
•	  Ekologická stabilita lesných spoločenstiev (v rámci VTP Zachovanie biodiverzity vybra-

ných lesných spoločenstiev a ich integrovaná ochrana)
•	  Výskum fyziológie lesných stromov
•	  Výskum metód a prostriedkov monitoringu ekológie a zdravotného stavu lesov
•	  Národný kooperatívny program monitorovania a vyhodnotenia vplyvu znečisteného 

ovzdušia na lesné ekosystémy
•	  Klimatická zmena, jej dôsledky a adaptačné opatrenia v lesnom hospodárstve
•	  Výskum metód obhospodarovania horských lesov na princípe trvalo udržateľného rozvo-

ja (čiastkové projekty Hospodárska úprava horských lesov z hľadiska ekologizácie lesného 
hospodárstva; Ekologické zmeny lesného prostredia a ich vplyv na funkčný potenciál hor-
ských lesov Slovenska)

0brázok 35. Pre potreby diaľkového prieskumu Zeme ústav 
využíval vlastné lietadlo
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•	  Prebiehajúce klimatické zmeny a ich dopady na rozvoj spoločnosti (čiastková úloha Dô-
sledky klimatickej zmeny na lesy a lesné ekosystémy a adaptačné opatrenia zahrňujúce 
pestovateľské princípy obhospodarovania lesov) – projekt v koordinácii Hydromeliorácie

•	  Tvorba základnej údajovej bázy projektu, hodnotenie zdravotného stavu záujmových po-
rastov a riešenie kauzálneho aspektu hynutia smrečín vo vzťahu k podmienkam prostredia 
na regionálnej a národnej úrovni (čiastkový projekt v rámci projektu Rekonštrukcie nepô-
vodných lesných spoločenstiev ohrozených zmenou prírodných podmienok na ekologic-
ky stabilnejšie ekosystémy)

•	  Výskum a klasifikácia funkcií lesov a ich využívania v krajine (čiastkový projekt v rámci 
projektu Výskum vodnej bilancie lesných ekosystémov s ohľadom na očakávané klimatic-
ké zmeny)

•	  Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska
•	  Dôsledky klimatickej zmeny na lesné ekosystémy (čiastkový projekt v rámci VTP Vplyv 

globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska)
•	  Monitorovanie bilančných zmien uhlíka v lesných ekosystémoch (čiastkový projekt 

v rámci VTP Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska)
•	  Vplyv rastlinných spoločenstiev na odtokové pomery z povodia
•	  Možnosti prevodu antropogénne ovplyvnených lesov na lesy blízke prírode
•	 Ekológia, štruktúra a diverzita lesných ekosystémov v meniacich sa podmienkach pros-

tredia

Ďalšie projekty riešené za účasti odboru 
Výskum a využitie biotechnológií v melioráciách a pestovaní lesov (čiastkový projekt VTP 
Výskum a využitie biotechnológií v lesnom hospodárstve); Výskum a využitie biotechnológií 
v ochrane lesov proti biotickým škodcom (čiastkový projekt VTP Výskum a využitie bio-
technológií v lesnom hospodárstve); Zalesňovanie a meliorácie pôdy v rôznych imisne ekolo-
gických podmienkach; Štruktúra a biodiverzita drevinovej vegetácie líniových biokoridorov 
Zvolenskej kotliny; Definovanie zásad hospodárenia a nápravných opatrení ako modelov hos-
podárenia v lesných oblastiach Slovenska (čiastkový projekt v rámci VTP Ekologické sústavy 
obhospodarovania lesov v meniacich sa prírodných a ekonomických podmienkach); Zhod-
notenie podmienok hospodárenia v lesných oblastiach Slovenska (čiastkový projekt v rámci 
VTP Ekologické sústavy obhospodarovania lesov v meniacich sa prírodných a ekonomických 
podmienkach); Štúdium parametrov prostredia, fyziologických a  porastových parametrov 
a škodlivých činiteľov ovplyvňujúcich chradnutie smrečín a mechanizmu ich synergického 
pôsobenia na úrovni stromu a porastu (čiastkový projekt v rámci projektu Rekonštrukcie ne-
pôvodných lesných spoločenstiev ohrozených zmenou prírodných podmienok na ekologicky 
stabilnejšie ekosystémy).

 
Projekty podporené grantovými agentúrami 
(APVV a iné)
•	  Výskum zásob a bilancie uhlíka v horskej 

krajine 
•	  Výskum bukových lesných ekosystémov 

z hľadiska pôdnych pomerov a biodiver-
zity

•	  Reakcia diverzity lesných fytocenóz na 
zmenu edaficko-klimatických podmie-
nok Slovenska

Obrázok 36. Využívanie diaľkového prieskumu Zeme pre 
účely lesníctva (okolo roku 1995) 
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•	  Analýza príčin a návrh opatrení proti hromadnému odumieraniu smrečín v pohraničných 
oblastiach severného Slovenska (projekt APVV koordinovaný ÚEL SAV) 

•	  Výskum vodnej bilancie lesných ekosystémov s ohľadom na očakávané klimatické zmeny 

Medzinárodná spolupráca a projekty
V rámci medzinárodnej spolupráce sa pracovníci odboru zapojili do riešenia projektov 
a programov (COST) na bilaterálnej alebo multilaterálnej úrovni.  
•	  Revitalizácia lesov v oblasti Jelšava-Lubeník (slovensko-švajčiarsky projekt)
•	  Measurements of O3 fluxes over mixed forest (beech and spruce) in Slovakia (v rámci En-

vironmental research programme: Deposition of ozone and nitrogen dioxide to European 
forest) 

•	  Forest BIOTA – Forest Biodiversity Test-phase Assessment – demonštračný projekt 
v rámci schémy Forest Focus (koordinácia BFH Hamburg)

•	  BioSoil – demonštračný projekt v rámci schémy Forest Focus (koordinácia JRC Ispra)
•	  Projekt PHARE MERA Mapovanie lesných ekosystémov (koordinovaný JRC v Ispre)
•	  Regionálny environmentálny plán obhospodarovania povodia Hrona (koordinovaný ja-

ponskou medzinárodnou kooperačnou agentúrou – JICA)
•	  US Country study projekt
•	  Medzinárodný kooperatívny program monitorovania a hodnotenia vplyvov znečisteného 

ovzdušia na lesy – ICP Forests (koordinácia BFH Hamburg)
•	  Monitoring lesov a environmentálnych interakcií v Európe – Forest Focus (koordinácia: 

Joint Research Centre of the European Commission ( JRC) Ispra)
•	  CECILIA – Central and Eastern Europe Climate Change Impacts and Vulberability As-

sessment (projekt 6. rámcového programu EÚ) 
•	  MASCAREF – Developing harmonized Methods for ASsessing CARbon sequestration 

in European Forests

Obrázok 37. V rámci čiastkového monitorovacieho systému 
Lesy sa sledovali rôzne charakteristiky prírodného prostredia 

•	  Nové metódy monitorovania a hod-
notenia jednotlivých zložiek lesných 
ekosystémov z pohľadu vplyvu znečis-
tenia ovzdušia a globálnych zmien klímy 
(NOMEKO) – česko-slovenský projekt

•	  COST E6 Eurosilva
•	  COST E39 – Forests, Trees and Human 

Health and Wellbeing
•	  COST E43 – Harmonisation of Natio-

nal Inventories in Europe: Techniques 
for Common Reporting 

•	  COST E47 – European network for 
vegetation management: Towards envi-
ronmental sustainability

•	  COST E52 – Evaluation of Beech Gene-
tic Resources for Sustainable Forestry

•	  COST 639 2 Greenhouse-gas budget of 
soils under changing climate and land 
use
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Pedagogická, vzdelávacia a iná vedecko-výchovná činnosť 
Pracovníci odboru spolupracovali s akademickými inštitúciami ako oponenti a konzultanti, 
boli členmi komisií pre záverečné štátne skúšky, pre obhajoby dizertačných prác a habilitač-
ných komisií, poskytovali špecializované prednášky a pod. 

Doc. Ing. Vladimír Čaboun, CSc. okrem toho prednášal na fakultách TU vo Zvolene, 
UMB Banská Bystrica, SPU v Nitre, ČZU v Prahe (predmety: všeobecná ekológia; základy 
ekológie; ekológia lesa; ekológia pre biológov; autekológia; dendrológia). 

Ing. Jozef Vladovič, PhD. okrem iného prednášal a viedol vybrané cvičenia na TU vo Zvo-
lene z predmetu ekológia lesa. Recenzoval diplomové práce, projekty a dizertačné práce. Bol 
členom komisií pre dizertačné skúšky na TU vo Zvolene.

RNDr. Tomáš Hlásny, PhD. vykonával pedagogickú činnosť na UMB Banská Bystrica. 
Zabezpečoval výučbu predmetov GIS odborov environmentálna chémia a geografia. Vyvíjal 
pedagogické aktivity v ČZU v Prahe a v TU v Košiciach. 

Pracovníci odboru sa formou prednášok a exkurzií k problematike monitoringu a konta-
minácie lesných ekosystémov pravidelne podieľali na vzdelávaní študentov TU vo Zvolene, 
UMB Banská Bystrica a SPU Nitra.

 
Spolupráca s odbornými inštitúciami a štátnou správou
Odbor spolupracoval najmä s inými vedeckovýskumnými inštitúciami zameranými na lesy 
a lesníctvo a s inštitúciami v rezorte životného prostredia. Išlo najmä o spoluprácu: 
•	  s expertmi najmä z LF – TU vo Zvolene (VDO Poľana-Hukavský grúň),
•	  s rezortnými výskumnými ústavmi, najmä Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany 

pôdy (ČMS Pôda, projekt BioSoil), 
•	  so Štátnou ochranou prírody SR, 
•	  v rámci NATURA 2000 – pomoc pri implementačnom procese,
•	  na príprave zonácie NP a CHKO,
•	  pri fotoleteckom monitoringu zdravotného stavu lesov v NP Slovenský raj, 
•	  pri posudzovaní vhodnosti ponechania vybraných porastov na autoreguláciu (časti NPR 

Belianske Tatry a PR Pálenica), 
•	  pri spracúvaní stanoviska k návrhu na rozšírenie PR Udava, 
•	  pri klasifikácii drevinového zloženie lesov Slovenska a klasifikácii poškodenia lesov Slo-

venska. Atlas krajiny SR, 2000. MŽP SR a ESPRIT, s. r. o., Banská Štiavnica,
•	  pri klasifikácii drevinového zloženia lesov Slovenska. Projekt Koncepcie územného roz-

voja SR. AUREX, s. r. o., Bratislava, 2000.
Pre potreby štátnej správy, najmä MP SR odbor zabezpečoval, prípadne spolupracoval pri 
týchto aktivitách:
•	  Čiastkový monitorovací systém Lesy. 
•	  Prehľad poškodenia lesných pôd imisiami. 
•	  Overenie kalov z mestských čističiek odpadových vôd pri pestovaní sadbového materiálu 

a pri zalesňovaní ako podklad pre vypracovanie právnej normy zásad aplikácie kalov. 
•	  Analýz súčasného stavu identifikácie poškodenia lesných porastov pre potreby vymáha-

nia škôd.
•	  Metodický postup vymedzovania imisných pásiem ohrozenia lesov v hospodársko-

-úpravníckom plánovaní. 
•	  Vypracovanie všeobecne záväzného právneho predpisu k zákonu o hnojivách pre pod-

mienky lesného hospodárstva. 
•	  Zisťovanie pôdnych vlastností lesných pozemkov s aplikáciou hnojív. 
•	  Lesné oblasti Slovenska. 
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•	  Výskumno-demonštračný objekt Poľana – ekologický a ekofyziologický objekt so sledo-
vaním kvality ovzdušia, výživy v lesnom ekosystéme a priebeh fotosyntézy.

•	  Prehodnotenie cieľového zloženia lesných drevín s dôrazom na využívanie prirodzenej 
obnovy. 

•	  Analýzu rozvoja lesníctva.
•	  Prognózy a koncepcie.
•	  Rozpracovanie a plnenie medzinárodných záväzkov (rezolúcia S5: Rozšírenie siete Euro-

silva pre výskum fyziológie drevín. Rezolúcia S6: Európska sieť pre výskum lesných eko-
systémov).

Realizácia výsledkov výskumu a spolupráca s lesnou prevádzkou 
Prevažná časť výsledkov výskumu realizovaných v odbore bola a je súčasťou realizačných 
výstupov riešených výskumných projektov, prostredníctvom ktorých sa uplatňovali v praxi. 
Z mnohých realizovaných foriem spolupráce s lesnou prevádzkou je možné uviesť:
•	  Analýza príčin vzniku veternej kalamity v oblasti Horehronia. 
•	  Posúdenie vplyvu pôdnych vlastností a iných abiotických faktorov na stav a odumieranie 

lesných porastov (vo viacerých oblastiach).
•	  Vyhodnotenie účinkov melioračných opatrení na pôdne vlastnosti, úroveň výživy drevín 

a stav lesa (pre mnohé lokality, štátne aj neštátne subjekty).
•	  Vyhodnotenie vlastností pôd a návrh hnojenia (spolu pre 128 lesných škôlok, semenných 

sadov a iných plôch v štátnom aj neštátnom sektore). 
•	  Znalecké posudky s určením rozsahu a intenzity imisného poškodenia na lesných poras-

toch (vypracovanie 58  posudkov alebo rozptylových štúdií pre vlastníkov a užívateľov 
lesov).

•	  Plán rekultivácie dočasne vyňatej pôdy 
v lokalite Skalka na realizáciu vodohos-
podárskej stavby Kremnica-Skalka.

•	  Stanovisko k vlastnostiam dnových se-
dimentov z nádrže Hronček.

•	  Posúdenie zdravotného stavu drevín 
v Parku M. R. Štefánika v Trenčíne.

•	  Hodnotenie environmentálnej záťaže 
les ných porastov v okolí emisných zdro-
jov (štúdie pre ENO, EVO, EJB, SCP 
Ružomberok). 

•	  Monitoring vplyvu diaľnic na lesné eko-
systémy. 

Obrázok 38. Monitorovacia veža na Poľane
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Program ďalšieho rozvoja a činnosti odboru
Koncepcia ďalšieho rozvoja sa odvíjala od hlavných riešených projektov v posledných rokoch, 
ktoré sformovali personálne obsadenie odboru. Ako perspektívne problematiky, na riešenie 
ktorých sa mal odbor zameriavať v ďalšom období, sa stanovili: 
•	  dopady klimatických zmien na lesné ekosystémy, 
•	  výskum disturbančného režimu lesa, 
•	  sekvestrácia uhlíka v lesoch, zmeny v zásobách uhlíka a ich bilancia, 
•	  výskum štruktúry a biologickej diverzity lesných ekosystémov, 
•	  prehĺbenie poznatkov o funkciách lesa,
•	  rozvoj výskumu jednotlivých zložiek lesných ekosystémov z hľadiska aktuálnych environ-

mentálnych problémov a komplexný ekologický monitoring lesa,
•	  využitie a rozvoj technológie GIS a diaľkového prieskumu Zeme pre potreby zisťovania 

a hodnotenia údajov o lese, 
•	  intenzívnejšie využitie existujúcich informačných báz (výsledky monitoringu lesa, NIML, 

národnej inventarizácie lesa, trvalých reprezentatívnych plôch).
Pri ďalšom smerovaní a rozvoji odboru sa pokladalo za potrebné rešpektovať úlohy Národ-
ného lesníckeho centra (NLC) z hľadiska plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúce 
z medzinárodných dohovorov (Kjótsky protokol, FCCC – Rámcový dohovor o zmene klímy, 
CBD – Konvencia o biologickej diverzite a pod.). 

Za dôležité sa pokladalo participovať na európskom monitoringu lesov so zdôraznením 
environmentálnych aspektov lesníctva. Ďalej využívanie a vývoj techník získavania, spracova-
nia analýz lesa, využívanie nástrojov GIS a DPZ. 

V záujme zvýšenia ekonomickej stability odboru sa plánovalo získať finančné zdroje z do-
mácich vedeckých agentúr a rámcové projekty EÚ. 

Zoznam pracovníkov odboru s funkčným zadelením a zameraním (k 31. 12. 2005)
Dr. Ing. Tomáš Bucha, výskum a aplikácie diaľkového prieskumu Zeme v lesníctve: inventari-

zácia lesov, monitoring lesov, lesnícke tematické mapovanie. 
Prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc., ekológia lesných ekosystémov a ich zložiek, ekologická sta-

bilita lesných ekosystémov, funkcie lesa v krajine, možnosti ich ovplyvnenia a využitia, 
klimatické zmeny, ich očakávaný dopad na lesy, meliorácie, revitalizácia, rekultivácia a re-
naturalizácia narušenej krajiny. 

RNDr. Tomáš Hlásny, PhD., geoinformatika, dopady zmeny klímy na lesné ekosystémy. 
Ing. Jozef Ištoňa, fytocenológia, lesnícka typológia, stav prostredia a lesných spoločenstiev 

Slovenska, znalecká činnosť v oblasti imisných dopadov.
Ing. Jozef Pajtík, monitoring lesov, dendromasa drevín. 
Ing. Pavel Pavlenda, PhD., lesnícka pedológia, výživa a hnojenie drevín, monitoring lesov, 

ekológia lesa, vplyv imisií na lesné pôdy. 
Ing. Hana Pavlendová, PhD., kvalita ovzdušia, vplyv plynných polutantov na lesné ekosysté-

my, vplyv prízemného ozónu na lesné ekosystémy, meteorológia. 
Ing. Tibor Priwitzer, PhD., ekofyziológia lesných drevín, monitoring lesov, bilancia emisií 

skleníkových plynov, zásoby a zmeny zásob uhlíka v krajine. 
Ing. Rastislav Raši, PhD., aplikácie leteckého a kozmického diaľkového prieskumu Zeme 

v lesníctve, inventarizácia a monitoring stavu lesov, analýza a spracovanie údajov v pro-
stredí GIS. 

Prof. Ing. Štefan Šmelko, DrSc., lesnícka štatistika, dendrometria. 
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Ing. Jozef Vladovič, PhD., ekológia lesa, ekologická stabilita, lesné oblasti a regionalizácia, 
druhová a štrukturálna biodiverzita, lesnícka typológia, stav a vývoj lesov, tematické ma-
povanie, oblastné krajinno-ekologické a hospodársko-úpravnícke plánovanie.

Ing. Anna Vodálová, fytocenológia, lesnícka typológia, biodiverzita lesov. 

Technickí pracovníci: Milan Konôpka, Danica Trangošová, Milan Meňuš, Ivan Pôbiš, Ján Šul-
ko. 

Centrálne lesnícke laboratóriá 
Centrálne lesnícke laboratórium (CLL) prešlo viacerými etapami svojho vývoja. V roku 1991 
došlo k vytvoreniu samostatného laboratória, ktoré svojimi službami uspokojovalo potreby 
riešiteľov v rámci celého LVÚ Zvolen a tiež poskytovalo služby pre iné právnické i fyzické sub-
jekty, predovšetkým v lesnom hospodárstve na celom Slovensku. CLL viedol Ing. František 
Obr, neskôr Ing. Jarmila Zahornadská a Ing. Anna Stančíková. Od roku 2003 do roku 2005 
boli organizačnou jednotkou v rámci OEBLE.

V uvedenom období v CLL dominovali chemické analýzy, len v menšom rozsahu aj sta-
novenia fyzikálnych vlastností. Analyzovali sa vzorky všetkých zložiek lesných ekosystémov 
(vzorky pôd, zrážkových vôd, pôdneho roztoku, rastlinných orgánov – listov, ihličia, kôry, 
dreva, koreňov, živočíšnych tkanív), ale aj iné vzorky, napr. odpadové vody, popol, kaly z ČOV 
a pod. Získané výsledky sa využívali vo vedecko-technických projektoch s národnou a medzi-
národnou pôsobnosťou, v účelových činnostiach, ale aj pre lesnú prevádzku. Hlavným výstu-
pom CLL sú výsledky laboratórnych analýz pre monitoring lesov (ČMS Lesy/ICP Forests/
Forest Focus). Všetky údaje sa uvádzali s vopred deklarovanou presnosťou a správnosťou tak, 
aby ich využitie v praxi bolo zmysluplné a viedlo k zveľaďovaniu, ochrane a optimalizácii vy-
užívania lesných ekosystémov.  

Zoznam pracovníkov Centrálneho lesníckeho laboratória s funkčným zadelením a zameraním 
(k 31. 12. 2005) 
Ing. Jana Ďurkovičová, vedúca laboratória, chemik – analytik, operátor ICP-AES.
Ing. Anna Stančíková, chemik – analytik, operátor AAS – ETA.
Ing. Gabriela Kalmárová, chemik – analytik, operátor ICP-AES. 
Ing. Dana Kyslá, chemik – analytik, operátor IC, AMA.
Marcela Spírová, Anna Ľalíková, príprava vzoriek, výluhov, digerátov, mineralizátov a iné fy-

zikálno-chemické metódy.

Výskumná stanica Košice
Pracovníci VS sa venovali najmä hodnoteniu vplyvu ľudskej činnosti na lesné ekosystémy 
a hľadaniu možností eliminácie jej dopadu na zdravotný stav lesov. Bola sídlom regionálneho 
inšpektora lesníckej semenárskej kontroly s pôsobnosťou na východnom Slovensku.

Prevažne išlo o aplikovaný výskum v oblasti ekológie lesa a monitoringu vplyvov ľudských 
aktivít na prírodné prostredie. VS okrem toho poskytovala poradenstvo pre lesnícke subjekty, 
samosprávu a priemyselné podniky pri využívaní európskych fondov pre lesníctvo a životné 
prostredie.

V rámci medzinárodnej spolupráce participovala na projekte Sufalnet – INTERREG IIIC 
pre podporu lesníckych rekultivácií uzatvorených skládok odpadov, projektoch Európskeho 
sociálneho fondu, príprave európskych projektov lesníckych rekultivácií území poškodených 
banskou, resp. priemyselnou činnosťou.
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Najvýznamnejšie riešené problematiky
•	  Optimalizácia využívania krajiny a komplexný ekologický monitoring okolia VSŽ, a. s., 

Košice.
•	  Monitoring zdravotného stavu lesov v okolí Kovohuty Krompachy.
•	  Hodnotenie vplyvu prevádzky elektrární EVO Vojany a ENO Nováky na okolité lesné 

ekosystémy.
•	  Znalecké posudky o škodách spôsobených imisiami na lesných porastoch v lokalitách 

Spiš a Jelšava-Lubeník.
•	  Energetické využitie biomasy produkovanej v rezorte pôdohospodárstva v SR, výskum 

využitia drevného popola ako hnojiva.
•	  Recyklácia drevného popola – odpadu vzniknutého v procese energetického využitia 

biomasy, využitie hnojivého potenciálu, aplikácia do pôdy, sledovanie a vyhodnotenie 
účinkov (Mondi SCP Ružomberok, Handlovská energetika, SES Tlmače, Dubnica nad 
Váhom, Lesy SR, š. p., Banská Bystrica).

•	  Výskum hnojivých vlastností oceliarenskej trosky v súlade s legislatívou o odpadoch 
a hnojivách (US Steel Košice).

•	  Lesnícka semenárska kontrola v regióne východného Slovenska.
•	  Monitoring depozície, monitoring zdravotného stavu lesov, program Forest Focus.
•	  Medzinárodný projekt SUFALNET (Sustainable use of former and abandoned landfills), 

Lesnícke rekultivácie uzatvorených skládok odpadov. 

Medzinárodná spolupráca 
Medzinárodný projekt SUFALNET – Trvalo udržateľné využívanie uzatvorených skládok od-
padov – schválený v rámci podpory INTERREG IIIC pre obdobie 2005 – 2007. 

Spolupráca s odbornými inštitúciami a štátnou správou
Spolupráca s VÚC Prešov a VÚC Košice pri riešení medzinárodného projektu ROBIN-
WOOD (Interreg III C), ktorý venoval pozornosť úlohe lesov pri zachovaní a podpore eko-
nomickej prosperity vidieckych komunít. Poradenstvo v oblasti lesníckeho plánovania, certi-
fikácie lesov a využitia biomasy ako obnoviteľného zdroja energie.

Spolupráca s regionálnymi rozvojovými agentúrami v oblasti pestovania energetických 
porastov v chránených územiach, príprava analytických údajov pre optimalizáciu využitia 
biomasy na regionálnej úrovni.

Poradenstvo
Možnosti financovania projektov v oblasti lesníctva a životného prostredia – pre vlastníkov 
a obhospodarovateľov lesov, ako aj pre firmy, ktorých aktivity ovplyvňujú zdravotný stav le-
sov. Možnosti využitia hnojivého potenciálu a aplikácia pri pestovaní lesov.

Pestovanie lesných drevín v škôlkach a aplikácia chemických prípravkov pri ochrane sadbo-
vého materiálu pred škodlivými činiteľmi – pre producentov lesného reprodukčného materiálu.

Program ďalšieho rozvoja a činnosti
Počítalo sa s pokračovaním výskumu v rámci doterajších aktivít VS, ako aj so zapojením sa do 
úloh riešených v rámci odboru ekológie lesa a krajiny. 

Veľký dôraz sa kládol na prehlbovanie spolupráce s obhospodarovateľmi lesov, odborný-
mi inštitúciami a samosprávou pri príprave nových projektov v oblasti ekológie lesa, výskumu 
využitia drevného popola ako hnojiva, monitorovaní dopadov ľudských aktivít na prírodné 
prostredie. 
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Zoznam pracovníkov VS s funkčným zadelením a zameraním (k 31. 12. 2005)
RNDr. Slávka Tóthová, PhD., vedúca VS Košice, aplikovaný výskum v oblasti ekológie lesa, 

využitia drevného popola pri pestovaní lesov, monitoring depozície v lesných ekosysté-
moch. 

Ing. Vlasta Bradovková, zástupkyňa vedúcej VS, regionálny inšpektor Lesníckej semenárskej 
kontroly, spolupráca v projektoch Európskeho sociálneho fondu.

Alena Krištofčíková, Marian Rabatin – technickí pracovníci. 

Odbor pestovania lesa a lesníckych technológií

Vznik odboru, vedúci odboru
Do konca roku 1990 bol odbor pestovania lesov samostatnou organizačnou jednotkou. 
V roku 1991 sa jeho názov zmenil na odbor zakladania a pestovania lesov. Odbor pestovania 
lesa a lesníckych technológií (OPLaLT) sa na LVÚ Zvolen vytvoril 1. 10. 2003 v rámci novej 
organizačnej štruktúry. Vznikol spojením bývalých odborov: genetiky a šľachtenia lesných 
drevín; pestovania lesa; lesnej techniky a stavieb, resp. časti odboru hospodárskej úpravy le-
sov a monitoringu (OHÚLaM). Z uvedeného dôvodu bolo aj odborné zameranie OPLaLT 
rozsiahle a rôznorodé. 

Do OPLaLT sa začlenilo aj Stredisko kontroly lesného reprodukčného materiálu 
(SKLRM) s dvoma pracoviskami, a to v Liptovskom Hrádku, ktorého hlavnou pracovnou ná-
plňou bolo zabezpečovanie výkonu semenárskej kontroly v zmysle zákona č. 217/2004 o les-
nom reprodukčnom materiáli a zmene niektorých zákonov, resp. vyhlášky č. 571/2004 (regis-
ter producentov, oznámenia o zmenách zdrojov lesného reprodukčného materiálu, evidencia 
o jeho zbere a skladovaní, evidencia oddielov v semennej banke). Druhým pracoviskom bola 
VS v Gabčíkove, ktorá sa zaoberala problematikou rýchlorastúcich drevín.

Do 30. 9. 2003 bol vedúcim odboru 
pestovania lesa Ing. Martin Kamenský, CSc. 
a jeho zástupcom do 31. 12. 1997 Ing. Vin-
cent Chlepko, CSc., od 1. 1. 1998 do 30. 9. 
2003 bol zástupcom vedúceho odboru Ing. 
Igor Štefančík, CSc., od 1. 10. 2003 bol ve-
dúcim odboru Ing.  Igor Štefančík, CSc. 
a jeho zástupcom Ing. Milan Oravec, CSc.

Zameranie a poslanie odboru
OPLaLT zabezpečoval riešenie výskumných 
projektov a úloh základného a aplikovaného 
výskumu v oblasti genofondu, genetickej 
diverzity, ochrany a využitia reprodukčných 
zdrojov lesných drevín, šľachtenia a overo-
vania šľachteného reprodukčného materiá-
lu lesných drevín, škôlkarskej technológie, 
zalesňovania a zakladania lesných porastov, 
pestovania lesa, ťažby, vrátane obnovných 
a dopravných technológií, využitia biomasy 
na energiu a priemyselné účely, rastu a pro-
dukcie lesných drevín a lesných porastov.

Obrázok 39. Zachovanie genofondu sa prioritne realizuje 
prostredníctvom uznaných porastov pre zber semena a vý-
berových stromov
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V rámci jednotlivých problematík sa riešila 
v odbore táto problematika:
Genetika a šľachtenie lesných drevín 
•	  Identifikácia a charakterizácia lesných 

genetických zdrojov, vrátane výskumu 
adaptačnej schopnosti lesných drevín 
a dedičnej podmienenosti ich tolerancie 
ku škodlivým činiteľom

•	  Výskum postupov zachovania a repro-
dukcie lesných genetických zdrojov

•	  Podpora dlhodobo rozpracovaných 
programov šľachtenia lesných drevín

•	  Zdokonalenie postupov uchovávania 
a identifikácie reprodukčného materiálu lesných drevín

•	  Rozmnožovanie lesných drevín technológiami in vitro

Pestovanie lesa 
•	  Optimalizácia obnovného zloženia a foriem zmiešania pri zakladaní porastov v závislosti 

od požadovanej funkcie porastov
•	  Výskum nových technologických postupov a metód pri umelej a kombinovanej obnove 

lesných porastov
•	  Optimalizácia diferencovaných metód výchovy zmiešaných a nezmiešaných porastov 

podľa stanovištných a porastových pomerov s ohľadom na požadované funkcie lesa
•	  Vypracovanie koncepcie pestovania (obhospodarovania) lesov s ohľadom na zmenené 

ekologické podmienky (najmä klimatické)
•	  Vypracovanie kritérií na posudzovanie kvality vykonaných výchovných zásahov pre jed-

notlivé porastové typy diferencované podľa stanovištných podmienok vrátane funkčného 
zamerania, porastových pomerov, stupňa ohrozenosti škodlivými činiteľmi a potenciál-
nych výnosov

•	  Pestovné opatrenia a technologické postupy pri rekonštrukciách lesných spoločenstiev na 
ekologicky stabilnejšie ekosystémy

•	  Obhospodarovanie lesov zamerané na zachovanie a rozvoj ich funkčného potenciálu
•	  Prehlbovanie základných poznatkov o štruktúre, raste a produkcii nezmiešaných porastov 

smreka, jedle, duba a buka na podklade opakovaných meraní existujúcich dlhodobých 
trvalých výskumných plôch

Lesnícke technológie a komplexné využite lesnej dendromasy 
•	  Výskum ťažbových technológií z hľadiska znižovania poškodzovania pôdy, stojacich stro-

mov, úniku ropných a minerálnych látok a bezpečnosti práce
•	  Výskum výrobných postupov z hľadiska optimalizácie pomeru výrobných nákladov a vý-

ťažnosti produkcie drevnej hmoty
•	  Výskum technologických postupov pri obhospodarovaní porastov drevín na nelesných 

pôdach
•	  Výskum postupov zberu, rozmerovej úpravy, dopravy a skladovania drevnej biomasy 

z porastov na lesných a nelesných pôdach, vhodnej na energetické využitie
•	  Výskum postupov výroby energie z drevnej biomasy z hľadiska jej energetických vlastnos-

tí a technologickej náročnosti jej prípravy
•	  Výskum vplyvu energetického využívania drevnej biomasy na životné prostredie

Obrázok 40. Laboratórium pre výskum in vitro technológií
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•	  Optimalizácia energetického využívania drevnej biomasy z hľadiska rozmiestnenia jej 
zdrojov a miest jej možného využitia v podmienkach Slovenska

Okrem výskumných úloh a projektov OPLaLT zabezpečoval aj poradenskú činnosť. Vypra-
cúvali sa projekty ozdravných opatrení, v rámci čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fon-
dov EÚ.

Okrem toho sa zabezpečovalo aj odborné usmerňovanie obhospodarovania porastov na 
trvalých výskumných plochách založených v rámci celého Slovenska. Do odboru patrila tak-
tiež Biologická základňa Stráž a Klonový archív Ostrá Lúka.

Vedeckovýskumná činnosť 
V období rokov 1990 – 2005 sa vedeckovýskumná činnosť odboru uskutočňovala na úrovni 
zahraničných projektov, resp. na úrovni koordinácie domácich vedeckých projektov, hlavne 
z Agentúry na podporu vedy a techniky (neskoršia APVV) a výskumných úloh riešených 
v rámci kontraktu s MP SR. 

Štátne, rezortné a iné domáce vedecko-technické projekty
•	  Ekologické sústavy obhospodarovania lesov v meniacich sa prírodných a ekonomických 

podmienkach
•	  Zachovanie biodiverzity vybraných lesných spoločenstiev a ich integrovaná ochrana
•	  Výskum metód obhospodarovania horských lesov na princípe trvalo udržateľného roz-

voja
•	  Ekologická a ekonomická racionalizácia primárnej rastlinnej produkcie
•	  Vývoj technológií dopestovania krytokorenného sadbového materiálu prípravných 

drevín

Obrázok 41. Výskum sa okrem iného zameriaval aj na využitie hydrogélov v umelej obnove
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•	  Dôsledky klimatickej zmeny na lesné 
ekosystémy

•	  Rekonštrukcie nepôvodných lesných 
spoločenstiev ohrozených zmenou prí-
rodných podmienok (najmä klímy) na 
ekologicky stabilnejšie ekosystémy

•	  Zakladanie a pestovanie lesných spo-
ločenstiev na pôvodných a zmenených 
poľnohospodárskych pozemkoch

•	  Prebiehajúca klimatická zmena a jej do-
pady na rozvoj spoločnosti (Hydrome-
liorácie, š. p.)

•	  Sledovanie vývoja drevinovej vegetácie 
v  lokalite pod Jamským plesom postih-
nutej veternou kalamitou

•	  Projekt revitalizácie lesných ekosysté-
mov na území Vysokých Tatier postih-
nutom veternou kalamitou 19. 11. 2004

•	  Výskum šľachtenia lesných drevín pre 
zhoršené ekologické podmienky

•	  Zachovanie biodiverzity vybraných les-
ných spoločenstiev a ich integrovaná 
ochrana

•	  Výskum metód obhospodarovania horských lesov na princípe trvalo udržateľného roz-
voja

•	  Výskum ekonomických metód a nástrojov pre trvalé obhospodarovanie lesov
•	  Výskum inovácií v lesníctve a ich vplyvu na rozvoj vidieka
•	  Energetické využívanie biomasy produkovanej v rezorte pôdohospodárstva
•	  Možnosti využitia genetických zdrojov pri riešení problémov súvisiacich so zmenou 

klímy
•	  Intenzifikácia využitia obnoviteľných a druhotných zdrojov energie
•	  Energetické využívanie biomasy produkovanej v rezorte pôdohospodárstva
•	  Podpora zdravia pri prácach v lesnom hospodárstve
•	  Výskum inovácií v lesníctve a ich vplyv na rozvoj vidieka
•	  Rozpracovanie opatrení vyplývajúcich z podpisu Kjótskeho protokolu pre sektor lesného 

hospodárstva

Projekty podporené grantovými agentúrami (APVV a i.)
•	  Výskum vplyvu výchovy na vývoj SM – JD – BK porastov
•	  Výskum základných ekologických aspektov prirodzenej autovegetatívnej obnovy smreka 

na hornej hranici lesa
•	  Výskum odolnosti krytokorenného sadbového materiálu lesných drevín na sucho
•	  Vplyv energetického využitia biomasy na životné prostredie

Obrázok 42. Výsledky výskumu výchovy bukových porastov 
potvrdili opodstatnenosť uplatňovania úrovňových pozitív-
nych prebierok
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Medzinárodná spolupráca a projekty 
V rámci medzinárodnej spolupráce sa viacerí vedeckí pracovníci zapojili do riešenia uvede-
ných vedeckých projektov na bilaterálnej alebo multilaterálnej úrovni. Okrem toho mali aj vý-
znamné aktivity v rámci Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo OSN (UN FAO), resp. 
jej Európskej lesníckej komisie (European Forestry Commission – EFC). Niektorí výskumní 
pracovníci pôsobili ako národní experti vo výboroch, komisiách a pracovných skupinách, kde 
zastupovali Slovenskú republiku. Išlo o OECD Scheme (OECD Scheme for Certification of 
Forest Reproductive Materials Moving in International Trade) – Schéma OECD pre dohľad 
nad lesným reprodukčným materiálom v medzinárodnom obchode; EUFORGEN (Europe-
an Programme for Forest Genetic Resources) – Európsky program pre ochranu genetických 
zdrojov lesných drevín, ISTA (International Seed Testing Association) – Medzinárodné zdru-
ženie pre testovanie osív, COST (Cooperation in Science and Technology) – Medzinárodný 
rámec pre európsku spoluprácu v oblasti vedy a techniky a ConForest – (The question of 
Conversion of pure secondary Norway spruce Forests on sites naturally dominated by bro-
adleaves for sustainable fulfilment of society’s needs) – Problematika premien nepôvodných 
ihličnatých lesov na prirodzených stanovištiach listnatých drevín pre trvalo udržateľné plne-
nie ich spoločenských funkcií.
•	  Projekt Warm (6. RP): Wildland-urban Area Fire Risk Management (kooperácia s Tech-

nickou univerzitou vo Zvolene)
•	  Výskum aplikácie hydrogelov STOCKOSORB 500 Powder a Micro v škôlkarskej výrobe 

a pri umelej obnove lesa
•	  Maďarsko: Saniplant Biotechnological R&D Ltd. „Testovanie pôdnych kondicionérov 

v lesníckych technológiách“
•	  Maďarsko: ARO.bio Hungary Ltd. „Vývoj pôdnych kondicionérov pre lesnícke účely“
•	  Česko: Biotechnology – Chomutov, „Overovanie mykorizovaných preparátov v umelej 

obnove lesa“
•	  Česko: STREIT – Bruntál, „Progresívne technológie v umelej obnove lesa“
•	  Príprava medzinárodného lesníckeho programu Phare
•	  Biologický monitoring v karpatských lesoch
•	  Biodiverzita v Karpatoch – vplyv znečisteného ovzdušia na genofond karpatských lesov
•	  Dlhodobé vplyvy znečistenia ovzdušia na genofond vybraných ekosystémov Tatier (Zá-

padné Karpaty), ČP Grantu USDA FG-PO-401
•	  INDUFOR – Prístupová štúdia k EÚ – národná správa
•	  Dynamika biodiverzity lesných drevín: spojenie genetických, paleogenetických a paleon-

tologických metodických prístupov (FOSSILVA)
•	  Audit certifikácie lesov FSC – FSC Oaxaca, Mexiko
•	  Posilnenie kapacít a infraštruktúry pre ochranu a obnovu lesov v Srbsku 
•	  TreeBreedEx – modelová sieť pre šľachtenie lesných drevín pre konkurencieschopné mul-

tifunkčné a trvalo udržateľné lesné hospodárstvo
•	  Založenie Európskeho informačného systému lesných genetických zdrojov
•	  Decentralizovaná výroba elektrickej energie z biomasy
•	  Pomoc pri harmonizácii legislatívy a stratégie rozvoja lesníckeho sektora
•	  Náhrada fosílnych palív biomasou na Slovensku
•	  Plnenie dohody medzi vládou SR a vládou Nórskeho kráľovstva o projekte náhrady fosíl-

nych palív biomasou v zmysle spoločného plnenia záväzkov podľa rámcového dohovoru 
OSN o zmene klímy

•	 Rozvoj trhu s biomasou v EÚ, rozvojový plán pre strednú Európu
•	 Rekonštrukcia kotolne ŠLP so zmenou palivovej základne – uhlia na biomasu



 | 69 |

•	  Ochrana smrekových porastov
•	  Trvalo udržateľné využitie spustnutých pôd – SUFALNET
•	  Produkcia a energetické využitie biomasy rýchlorastúcich drevín z rekultivovaných plôch 

bane Nástup

Pedagogická, vzdelávacia a iná vedecko-výchovná činnosť
V rámci tejto činnosti sa niektorí zamestnanci odboru podieľali na pedagogickom procese na 
Lesníckej fakulte TU vo Zvolene ( J. Ilavský, R. Petráš, R. Longauer, I. Štefančík), resp. boli 
konzultantmi diplomových prác, doktorandských prác a tiež členmi komisií pre obhajobu 
doktorandských prác vo vednom odbore genetika a šľachtenie lesných drevín (R. Longauer) 
a hospodárska úprava lesov (R. Petráš). 

 
Spolupráca s odbornými inštitúciami a štátnou správou
Pri riešení výskumných projektov alebo poradenskej činnosti viacerí zamestnanci boli členmi 
medzinárodných vedeckých tímov, resp. sú zapojení do projektov, ktorých riešenie je koordi-
nované na iných pracoviskách. Taktiež úzko spolupracovali s orgánmi štátnej správy na rôz-
nych úrovniach pri poradenskej činnosti.

Realizácia výsledkov výskumu a spolupráca s lesnou prevádzkou
Veľmi významnou činnosťou v tomto zmysle bolo veľké množstvo uzatvorených hospodár-
skych zmlúv so štátnymi i neštátnymi subjektmi, kde ich hlavným záujmom je testovanie, 
resp. možnosti zlepšenia ujatosti sadeníc pri umelej obnove lesa prostredníctvom nových 
technologických postupov vrátane aplikácie vhodných prípravkov (pôdnych kondicionérov 
a hydroadsorbentov). 

Ďalšou dôležitou aktivitou v rámci spolupráce s praxou boli školenia pre odborných les-
ných hospodárov, resp. zamestnancov lesných správ (pestovateľov), ktorých cieľom je oboz-
námiť odborný personál s najnovšími poznatkami a spôsobmi obhospodarovania lesa.

Osobitnou formou spolupráce s lesnou prevádzkou bolo vypracovanie Projektov ozdrav-
ných opatrení pre konkrétne subjekty, ktoré sa podávajú v rámci výzvy z programov financo-
vaných štrukturálnymi fondmi EÚ.

Pracovníci OPLaLT sa významne podieľali aj na vypracovaní koncepčných a strategic-
kých dokumentov a materiálov akými sú Národný lesnícky program, Zelená správa, tvorba 
zákonov a legislatívy.

V rámci spolupráce s odbornými inštitúciami a lesnou prevádzkou, resp. poradenstvom sa 
v rokoch 1990 – 2005 realizovalo 29 zmlúv o dielo.

Výber z edičnej a publikačnej činnosti  
V rámci edičnej činnosti sa v roku 1994 vydali zborníky Obhospodarovanie bukových a zmie-
šaných porastov (Editor: M. Kamenský) a Možnosti využitia taxónov duba v lesnom hospo-
dárstve (Editor: I. Štefančík).

Vedecké príspevky v karentovaných vedeckých časopisoch a vo vedeckých časopisoch s im-
pakt faktorom
Casolo, V., Petrussa, E., Krajňáková, J., Vianello, A., Macri, F., 2005: Involvement 

of the mitochondrial K+
ATP channel in H2O2- or NO-induced programmed cell death 
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a produkčné charakteristiky listov buka (Fagus sylvatica L.) z oblastí s rozdielnou imisnou 
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Vedecké príspevky v recenzovaných vedeckých časopisoch bez impakt faktora
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modelových území v Nízkych Tatrách a Strážovských vrchoch. Lesnícky časopis – Fo-
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Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
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Greguss, L., 1996: Genetické základy šľachtenia lesných drevín na odolnosť. 1. vyd. Bratisla-

va: Slovak Academic Press. 191 s. (Lesnícke štúdie; 53).
Halaj, J., Bortel, J., Grék, J., Mecko, J., Midriak, R., Petráš, R., Sobocký, E., Tutka, J., 



| 72 |
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Program ďalšieho rozvoja a činnosti odboru
Program ďalšieho rozvoja a činnosti OPLaLT vychádzal z Koncepcie rozvoja výskumu v od-
bore pestovania lesa a lesníckych technológií, ktorý sa vypracoval na základe „Hlavných sme-
rov a priorít lesníckej vedy a výskumu na Slovensku pri vstupe do 21. storočia“, ktoré sa for-
mulovali v roku 2003, a ktoré vymedzili tieto tri hlavné smery:
1.  Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, zachovanie ich biodiverzity a funkčnosti.
2.  Ekologizácia lesníckych činností s využitím biotechnológií.
3. Komplexné začlenenie lesníckeho sektoru do makro- a mikroekonomických štruktúr štátu.
Pri určovaní hlavných priorít výskumu v najbližšom období sa navrhovalo zohľadniť stav a vý-
voj lesov v súčasnosti, resp. faktory, ktoré ho môžu výrazne ovplyvňovať. Je to najmä vplyv 
globálnych zmien atmosféry (zvyšovanie priemernej teploty, skleníkový efekt, zmeny zráž-
kových pomerov a pod.), vplyv antropogénnych činností (imisie) na lesné ekosystémy, a tiež 
ohrozenie lesných porastov komplexom škodlivých činiteľov. Možno konštatovať, že uvedené 
vplyvy majú dopad na každú z uvedených kľúčových problematík OPLaLT, z čoho sa vychá-
dzalo aj pri formulovaní koncepcie výskumu. Jej základným princípom je trvalo udržateľné 
obhospodarovanie lesov, ktoré je dané správou a využívaním lesov a lesnej pôdy takým spôso-
bom a v takom rozsahu, aby sa zachovala ich biodiverzita, produkčná schopnosť, regenerač-
ná kapacita, vitalita a schopnosť plniť v súčasnosti i v budúcnosti zodpovedajúce ekologické, 
ekonomické a sociálne funkcie na miestnej, národnej a globálnej úrovni, ktoré nepoškodzujú 
ostatné ekosystémy.
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Zoznam pracovníkov odboru s funkčným zadelením a vedeckým zameraním (k 31. 12. 2005)
Ing. Igor Štefančík, CSc., vedúci odboru, výchova listnatých a zmiešaných porastov.
Ing. Milan Oravec, CSc., zástupca vedúceho odboru, komplexné spracovanie a využitie bio-

masy.
Ing. Alexander Halák, technologické postupy umelej obnovy lesa.
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc., výskum prirodzenej obnovy lesných porastov.
Ing. Martin Kamenský, CSc., výchova ihličnatých porastov, prirodzená a kombinovaná obno-

va lesa, rekonštrukcie máloproduktívnych porastov.
RNDr. Jana Krajňáková, CSc., šľachtenie lesných drevín.
Ing. Alžbeta Lengyelová, výskum technológií in vitro.
Ing. Roman Longauer, CSc., výskum genetickej štruktúry lesného reprodukčného materiálu.
Ing. Vladimír Nociar, výskum rastových procesov a produkcie drevín.
Ing. Marián Pacalaj, pestovanie potomstiev šľachtených drevín a provenienčné pokusy les-

ných drevín.
Doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc., výskum rastových procesov a produkcie drevín.
Ing. Marián Slamka, výskum ťažbovo-približovacích technológií pri výchovných ťažbách.
Ing. Elena Takáčová, lesné škôlkarstvo.
Ing. Anna Tučeková, PhD., výskum nových technologických postupov umelej a kombinova-

nej obnovy lesa.

Technickí pracovníci: Ľubica Hanušková, Ján Mihál, Igor Klein, Renáta Šníderová.

Stredisko kontroly lesného reprodukčného materiálu
Do 30. apríla 1990 bol vedúcim VS v Liptovskom Hrádku Ing. Ján Hoffmann, CSc. Po ňom 
doc. Ing. František Simančík, CSc. a Ing. Ján Liška. Od roku 1999 bola vedúcou Ing. Miriam 
Sušková. 

K 31. 3. 1993 pracovalo na VS šesť vedeckých pracovníkov a štyria asistenti so stredo-
školským vzdelaním. Postupne však starší pracovníci odchádzali. K 1. 4. 1998 ostali na VS iba 
traja inžinierski pracovníci, z toho jedna vedecká pracovníčka a jeden inžiniersky pracovník. 

Súčasťou pracoviska bolo aj laboratórium na zisťovanie kvality semien, ktoré bolo od 
r. 1997 akreditované v Medzinárodnom združení pre testovanie osív ISTA, čo ho oprávňovalo 
vystavovať medzinárodné certifikáty o kvalite osiva. 

Zameranie a poslanie výskumnej stanice
Hlavnou náplňou pracoviska bolo zabezpečovanie úloh v oblasti lesného semenárstva, evi-
denciu a uznávanie porastov a výberových stromov na zber semena, kontrolu zberu a kvalita-
tívne rozbory semien, technológie uskladňovania, ošetrovania, predsejbovej prípravy semien, 
zakladanie semenných sadov a semenných porastov, problematiku záchrany genofondu v ce-
lej svojej šírke a semenársku kontrolu v rámci lesníctva Slovenska.

Činnosť výskumnej stanice 
Hlavnou činnosťou pracoviska bola kontrolná činnosť v oblasti lesného reprodukčného mate-
riálu v rámci platnej legislatívy. Išlo najmä o:
•	  Vedenie národného registra zdrojov reprodukčného materiálu a jeho aktualizáciu. 
•	  Schvaľovanie zdrojov lesného reprodukčného materiálu a vystavovanie uznávacích listov. 
•	  Vypracovanie požiadaviek na uznávanie a obhospodarovanie zdrojov lesného reprodukč-

ného materiálu pri obnove LHP.
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•	  Registráciu semena, semenáčikov, sadeníc a producentov lesného reprodukčného mate-
riálu.

•	 Kontrolu dodržiavania zásad obhospodarovania uznaných zdrojov lesného reprodukč-
ného materiálu, kontrolu evidencie uznaných zdrojov, kontrolu nakladania so semená-
čikmi z prirodzeného zmladenia, kontrolu produkcie a evidencie semenáčikov a sadeníc 
v lesných škôlkach, kontrolu dodržiavania zásad horizontálneho a vertikálneho prenosu 
lesného reprodukčného materiálu a kontrolu kariet pôvodu obnovovaných lesných po-
rastov.

•	  Kontrolu zberov semennej suroviny, spracovania, skladovania a vedenia evidencie semien 
a plodov lesných drevín. Kontrolu zberu, spracovania, skladovania a kvality semena pre 
banku semien lesných drevín. Ústrednú kontrolu kvality semien lesných drevín v akredi-
tovanom laboratóriu.

•	  Kontrolu genetickej identity klonov, zmesí klonov a multiklonálnych variet.
•	  Vydávanie potvrdení o pôvode reprodukčného materiálu lesných drevín a osvedčení na 

zalesňovanie lesných pozemkov semenami a sadenicami dovezenými zo zahraničia. Spra-
covanie evidencie súvisiacej s obchodnou výmenou lesného reprodukčného materiálu 
a vypracovávanie súhlasu na dovoz reprodukčného materiálu.

Okrem hlavnej kontrolnej činnosti sa VS podieľala aj na výskume v oblasti lesného semenár-
stva, škôlkarstva, predsejbovej prípravy semien a problematike záchrany genofondu. 

Projekty
•	  Zachovanie genetických zdrojov a biodiverzity lesných drevín
•	  Metodický postup pre zakladanie, obhospodarovanie a využívanie genetických zdrojov 
•	  Návrh reštrukturalizácie banky semien lesných drevín
•	  Výskum metód obhospodarovania horských lesov na princípe trvalo udržateľného rozvoja 
•	  Harmonizácia činností semenárskej služby zabezpečovaných v SR s krajinami EÚ
•	  Uplatnenie schémy OECD pre lesný reprodukčný materiál
•	  Vypracovanie paragrafového znenia vyhlášky k zákonu o reprodukčnom materiáli lesných 

drevín
•	  Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska
•	  Vypracovanie realizačných projektov na odstraňovanie následkov veternej kalamity 

z 19. 11. 2004
•	  Diagnóza a súčasný výskyt karanténnych húb z rodu Mycosphaerella (Scirrhia) na ihličí 

borovíc na Slovensku
•	  Výskum odolnosti krytokorenného sadbového materiálu lesných drevín na sucho

Stav pracovníkov VS s funkčným zadelením a vedeckým zameraním (k 31. 12. 2005)
Ing. Miriam Sušková, vedúca VS, semenárska kontrola.
Ing. Dagmar Bednárová, zástupkyňa vedúcej VS, semenárska kontrola.
Mgr. Gabriela Debnárová, semenárska kontrola.
Ing. Elena Foffová, CSc., fytopatológia semenárstva, semenárska kontrola.
Ing. Ján Líška.

Technickí pracovníci a laborantky: Ján Krajči, Ivan Bobrík, Anna Zapaľačová, Ľubica Šípošová, 
Anna Kráľová, Eva Pelachová.
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Výskumná stanica Gabčíkovo
Vedúcim stanice bol do 15. 8. 2003 Ing. Ladislav Varga, CSc. Od 1. 10. 2003 do 31. 5. 2004 bol 
vedúcim Ing. Štefan Neštický. Od 1. 6. 2004 do 31. 5. 2006 bol vedúcim stanice Ing. Vladimír 
Bajcar. 

Zameranie a poslanie výskumnej stanice
Špecializovala sa na výskum pestovania a šľachtenia topoľov, vŕb, agátu a iných rýchlorastú-
cich drevín a na šľachtenie a rozmnožovanie najproduktívnejších klonov pre prax. 

Činnosť výskumnej stanice
Hlavnou činnosťou bolo riešenie problematiky pestovania lesov v oblastiach so zmenenou 
a meniacou sa hladinou podzemných vôd, obnovenia funkcií lesa v poľnohospodárskej kra-
jine a v okolí priemyselných podnikov. Okrem toho zabezpečovala záchranu genofondu, 
uznávanie a evidenciu porastov a výberových stromov rýchlorastúcich drevín. Pracovníci VS 
zároveň vykonávali od roku 1996 monitoring lesných ekosystémov pre potreby plnenia me-
dzivládnej dohody z 19. apríla 1995 medzi SR a Maďarskom.

Vedeckovýskumná činnosť
Zahraničné projekty:
•	  Konzultačná, poradenská a technická pomoc pre rekultivačnú akciu „Lesnická rekultivace 

Březno XI – topolová výsadba“
•	  Odborné usmernenie pestovných prác pri biologických rekultiváciách na OLP Březno, 

Spořice, resp. v teritóriu Severočeské doly, a. s., Chomutov

Domáce projekty:
•	 Monitorovanie prírodného prostredia v oblasti vplyvu VD Gabčíkovo
•	 Monitorovanie lesných ekosystémov pre potreby plnenia medzivládnej dohody
•	 Rajonizácia topoľov a vŕb

Z hľadiska vecného plnenia úloh VS treba uviesť, že sa obnovil klonový archív, aby sa zabezpe-
čil dostatok kvalitného lesného reprodukčného materiálu pre potreby výskumu v budúcnosti. 
Išlo najmä o klony, ktoré by sa adaptovali na očakávanú klimatickú zmenu, resp. na zmenené 
hydrologické podmienky v oblasti VD Gabčíkovo. Poslaním klonového archívu bolo plnenie 
funkcie centrálnej matečnice, ktorá slúži na dopestovanie reprodukčného materiálu pre zalo-
ženie oblastných matečníc. 

Získavali sa aj nové klony topoľov, predovšetkým výmenou zo zahraničia. Dovezený re-
produkčný materiál (odrezky) sa vysadili do „školničnej“ plochy a v ďalšej etape sa pristúpilo 
k ich overovaniu na pokusných plochách (populetách) s ohľadom na ich rastové vlastnosti 
a odolnosť voči chorobám. 

Pedagogická, vzdelávacia a vedecko-výchovná činnosť
Vedúci zamestnanci VS sa podieľali na procese výučby formou exkurzií v areáli klonového 
archívu stanice, resp. v lesoch VD Gabčíkovo pre študentov LF – TU vo Zvolene, SPU v Nitre 
a MZLU v Brne.

Spolupráca s odbornými inštitúciami a štátnou správou
Pracovníci VS úzko spolupracovali s orgánmi štátnej správy na rôznych úrovniach pri pora-
denskej činnosti.



| 76 |

V spolupráci s lesnou prevádzkou sa založilo viacero výskumných plôch aj keď to bolo pod-
statne ťažšie ako predtým, pretože väčšina pestovných činností na odštepných závodoch Le-
sov SR sa vykonávala dodávateľským spôsobom. 

Realizácia výsledkov výskumu a spolupráca s lesnou prevádzkou
Väčšina výsledkov výskumu uskutočňovanom pracovníkmi VS bola súčasťou realizačných 
výstupov riešených výskumných projektov, prostredníctvom ktorých našli svoje uplatnenie 
v praxi. 

Veľmi významnou činnosťou v tomto zmysle bolo veľké množstvo uzatvorených hospo-
dárskych zmlúv so štátnymi i neštátnymi subjektmi, kde ich hlavným záujmom bolo testo-
vanie, resp. možnosti zalesnenia rôznych háld, skládok a výsypiek z predchádzajúcej banskej 
činnosti prostredníctvom použitia vhodných druhov (klonov) sadeníc lesných drevín a tiež 
nových technologických postupov vrátane aplikácie vhodných prípravkov (pôdnych kondi-
cionérov a hydroadsorbentov). 

Pracovníci VS sa významne podieľali aj na vypracovaní koncepčných a strategických do-
kumentov a materiálov (Národný lesnícky program, Zelená správa, tvorba zákonov a legisla-
tívy).

Program ďalšieho rozvoja a činnosti
Prvoradou úlohou výskumnej stanice v Gabčíkove bolo overovanie introdukovaných a do-
mácich rýchlorastúcich drevín na pestovanie v prírodných podmienkach Slovenska. Išlo 
o dreviny a ich klony pre intenzívne alebo menej intenzívne pestované plantáže na produk-
ciu drevnej hmoty vyšších kategórií, než je palivo alebo energeticky využívaná biomasa, resp. 
dendromasa. Takéto rýchlorastúce dreviny sa v prípade domácich drevín v minulosti získavali 
v rámci riešenia výskumných úloh výberom z pôvodných alebo čiastočne aj následných popu-
lácií na území Slovenska.

V poslednom období z dôvodu ochrany prírody, ale aj zmeny stanovištných podmienok, 
nadobúdajú stále väčší význam spomedzi rýchlorastúcich drevín domáce topole. Popri čier-
nych sú to, napriek ťažšiemu množeniu no vyššej odolnosti a využiteľnosti na širokom spektre 
stanovíšť, najmä domáce biele a sivé topole. Ich overovanie bolo rovnako dôležité ako v prí-
pade šľachtených topoľov.

Zoznam pracovníkov VS s funkčným zadelením a vedeckým zameraním (k 31. 12. 2005)
Ing. Vladimír Bajcar, vedúci VS, monitoring podzemných vôd.

Technickí pracovníci: Ondrej Csóka, Andrea Ambrušová, Joachim Csiba.

Odbor ochrany lesa a manažmentu zveri 

Vznik odboru, vedúci odboru
Vedúcim odboru od júla 1989 do apríla 1990 bol Ing. Jozef Paulenka, CSc. Jeho zástupcom 
Ing. Dušan Brutovský, CSc. (v tejto funkcii pôsobil od 1. 5. 1981 až do 31. 1. 2004). Po po-
litických zmenách v roku 1990 sa stal vedúcim odboru Ing. Slavomír Finďo, CSc., ktorý túto 
funkciu vykonával do decembra 1995. Od januára 1996 do septembra 2003 bol vedúcim od-
boru prof. Ing. Július Novotný, CSc. K posilneniu ochrany lesa došlo konštituovaním Les-
níckej ochranárskej služby (LOS) v Banskej Štiavnici v roku 1994 (štatút MP SR z 20. 11. 
1993 pod č. 403/93-70). Od októbra 2003 bol vedúcim odboru Ing. Milan Zúbrik, PhD. Jeho 
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zástupcom od 1. 2. 2004 bol Ing. Peter Kaštier. V týchto rokoch sa veľká pozornosť venovala 
situácii po rozsiahlej veternej kalamite z júla 1996 (Horehronie), resp. júna 1999 (najmä v Po-
važskom Inovci). Koncom uvedeného obdobia sa hlavné úsilie pracovníkov odboru zameralo 
na riešenie problémov v smrečinách po rozsiahlej veternej kalamite z novembra 2004, s hlav-
ným dôrazom na potenciálne premnoženie podkôrneho hmyzu vo Vysokých Tatrách.

Zameranie a poslanie odboru
Ako vyplynulo z názvu odboru v podstate išlo o dve prioritné problematiky: ochranu lesa 
a poľovníctvo, resp. manažment zveri. Týmito dvomi oblasťami, a to na úrovni základného 
ako aj aplikovaného výskumu, sa zaoberali vedecké projekty, či iné odborné a poradenské 
aktivity. Pritom prenos nových vedeckých poznatkov zabezpečovali duálne kompetencie pra-
covníkov – jednak ako vedeckých pracovníkov, ale aj ako inšpektorov, či špecialistov LOS.

V rámci ochrany lesa sa činnosť odboru zameriavala na tieto škodlivé činitele, resp. pre-
venciu a boj proti nim:
•	  skupina abiotických činiteľov (fyziologicky pôsobiace – hlavne sucho, extrémne teploty; 

mechanicky pôsobiace – najmä vietor, sneh, námraza),
•	  skupina biotických činiteľov (hmyz – prevažne podkôrny, resp. drevokazný, listožravý 

a cicavý; patogénne huby; nežiaduca vegetácia – burina, poľovná zver),
•	  skupina antropogénnych činiteľov (imisie, lesné požiare, inherentné javy klimatickej zme-

ny). 
Výskum abiotických škodlivých činiteľov sa zameriaval najmä na pôsobenie vetra, snehu, 
námrazy, prípadne sucha na lesné porasty. Išlo napríklad o analýzy príčin a podmienok vzni-
ku rozsiahlych kalamít, stanovenie ukazovateľov statickej stability (resp. hodnotenie stupňa 
ohrozenia) lesných porastov, kvantifikáciu smerov nebezpečných vetrov, či výskum koreňo-
vých systémov vzhľadom na ukotvenie stromu, resp. stresové javy akými sú sucho alebo za-
kyslenie pôdy. 

Obrázok 43. Druhá najväčšia veterná kalamita na Slovensku vznikla v novembri roku 2004
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Špecialisti na hmyz sa zaoberali najmä gradáciami listožravcov, prevažne mníšky veľkohlavej. 
Jej početnosť gradovala v rokoch 1993 – 1995 a 2004 – 2006. Ďalej išlo o výskum prirodze-
ného bioregulačného komplexu, vplyvu predátorov, parazitov a parazitoidov, ako aj vplyvu 
chemických a biotechnických ochranných prípravkov na spomalenie až zastavenie gradácie 
mníšky veľkohlavej. V rámci ochrany proti podkôrnemu hmyzu sa pozornosť venovala najmä 
boju pomocou feromónov. Činnosť v odbore výrazne ovplyvnila kalamita v smrekových po-
rastoch zo dňa 19. 11. 2004. MP SR poverilo LVÚ Zvolen, TU vo Zvolene a niektoré ďalšie 
inštitúcie vypracovaním projektov zameraných na obnovu vetrom poškodených území. Pra-
covníci odboru koordinovali úlohu „Projekt ochrany lesa na území ŠL TANAP-u po veternej 
kalamite zo dňa 19. 11. 2004“. Riešenie tejto problematiky pokračovalo aj v ďalšom období. 
Syntentizujúcou témou bola integrovaná ochrana proti pôsobeniu kalamitných škodcov.

Fytopatológovia sústreďovali pozornosť na tracheomykózne ochorenie drevín, rakovino-
vé ochorenie buka, hynutie smreka a ochorenie koreňového systému na infekciu podpňov-
kami. Pozornosť venovali taktiež biologickým metódam ochrany drevín v lesných škôlkach 
a kultúrach biopreparátmi, najmä pred infekciami koreňových patogénov. V rámci ochrany 
kultúr sa skúmali možnosti využívania chemických a mechanických metód obrany v rôznych 
podmienkach lesných škôlok a kultúr. 

Osobitná pozornosť sa venovala problematike imisného zaťaženia lesného prostredia 
a lesných porastov, najmä smrečín imisiami z domácich ako aj zahraničných zdrojov (formou 
diaľkového prenosu). Táto téma v sledovanom období postupne strácala na závažnosti (po 
roku 1990 sa výrazne znížila emisia škodlivín, najmä SO2). Postupne na aktuálnosti naberala 
problematika klimatickej zmeny a jej možných následkov na kondíciu lesných drevín, resp. 
potenciálne modifikácie životných podmienok škodcov. Preto sa začiatkom 21. storočia pra-
covníci odboru sústredili aj na analýzu očakávaných problémov v ochrane lesa v súvislosti 
s priamymi, či nepriamymi vplyvmi klimatickej zmeny.

V rámci poľovníctva sa činnosť odboru orientovala predovšetkým na lesnú zver a to 
v problematike: manažment raticovej zveri a chránených druhov, úživnosť poľovných revírov 
a jej zvyšovanie, škody spôsobované zverou a ochrana pred nimi, morfometria a reprodukcia, 
genetika, helmintofauna zveri, monitoring vplyvu výstavby diaľnic na zver. V náväznosti na to 
sa riešila otázka vytvárania podmienok pre znižovanie kolízií dopravných prostriedkov s les-
nou zverou a vytvárania prechodových koridorov pre zver cez cestnú sieť.

Vedeckovýskumná činnosť
  
Štátne, rezortné a iné domáce vedecko-technické projekty
Štátne programy vedy a výskumu
•	  Fytopesticídy pre biologickú ochranu lesa

Riešilo sa nahradenie chemických pesticídov prírodnými, ekologicky akceptovateľnými 
preparátmi na báze fytoproduktov. Išlo o oblasť boja s hmyzími škodcami, s hubovými 
chorobami lesných drevín a o ochranu lesných porastov proti poškodzovaniu veľkými 
stavovcami (lesnou zverou). Overovala sa schopnosť vodných výluhov vybraných rastlín 
v ochrane proti hmyzu, využiteľnosť huby Trichoderma spp. proti antagonistickým hubám 
a viaceré receptúry vyrobené z čisto prírodných produktov na ochranu sadeníc lesných 
drevín.

•	  Optimalizácia manažmentu a zlepšovanie biotopu raticovej zveri
Výskum sa zameral na analýzu doterajších spôsobov manažmentu raticovej zveri v reví-
roch na našom území. Zisťovali sa príčiny nežiaducich javov. Riešenie vyústilo do návrhu 
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zásad optimalizácie manažmentu a zlepšovania biotopu jelenej zveri v jeleních oblastiach, 
návrhu zásad optimalizácie manažmentu a zlepšovania biotopu srnčej zveri v srnčích ob-
lastiach, návrhu zásad optimalizácie manažmentu a zlepšovania biotopu diviačej zveri 
v jeleních a srnčích oblastiach.

Výskumné úlohy zadané Ministerstvom pôdohospodárstva SR
•	  Integrovaná ochrana lesov v meniacich sa ekologických podmienkach

Riešila sa ochrana lesov proti antropogénnym, rastlinným, hmyzím a mechanicky pô-
sobiacim škodlivým činiteľom. Ďalej ochrana lesov proti poškodzovaniu zverou, ako aj 
komplexné overovanie náchylnosti a odolnosti perspektívnych drevín a ich integrovaná 
ochrana. V rámci tejto úlohy sa aj zabezpečovala kontrola a vypracovala krátkodobá prog-
nóza výskytu škodlivých činiteľov.

•	  Ekologické sústavy obhospodarovania lesov v meniacich sa prírodných a ekonomických pod-
mienkach
Odbor sa do riešenia zapojil najmä v oblasti výskumu zdravotného stavu ihličnatých po-
rastov horských lesov pod vplyvom imisií. Spracovala sa emisná a imisná situácia v najviac 
ohrozených regiónoch, vrátane rozptylových štúdií. Vykonali sa chemické a mikrosko-
pické analýzy asimilačných orgánov. Osobitná pozornosť sa venovala vplyvu vybraných 
vlastností prostredia na ohrozenie lesných porastov škodlivými činiteľmi. 

•	  Zachovanie biodiverzity vybraných lesných spoločenstiev a ich integrovaná ochrana
V rámci úlohy odbor riešil vplyv antropogénnych, abiotických a biotických škodlivých 
činiteľov a ochranu proti nim. Najväčšia pozornosť sa venovala skonštruovaniu modelov 
integrovanej ochrany lesných spoločenstiev proti pôsobeniu komplexu škodlivých čini-
teľov. Išlo o základné modely ochrany hlavných lesných drevín proti najnebezpečnejším 
skupinám škodlivých činiteľov, ktoré sa diferencovali podľa rastových fáz. Ďalej o schémy 
submodelov nadväzujúcich na základné modely.

•	  Výskum metód obhospodarovania horských lesov na princípe trvalo udržateľného rozvoja
Riešili sa možnosti zatrieďovania lesných porastov v horských oblastiach do stupňov ich 
ohrozenia abiotickými činiteľmi a následne na to diferenciácia pestovno-ochranných 
opatrení. Ďalej sa analyzoval pretrvávajúci vplyv imisií (hlavne v dôsledku akumulácie 
škodlivín v pôde) na zdravotný stav lesných porastov. Osobitná pozornosť sa venovala 
aktivizácii hmyzích škodcov, hubových patogénov a nežiaducej vegetácii a optimalizácii 
ochranných a obranných opatrení proti tejto skupine škodcov. Taktiež sa riešilo zefektív-
nenie metód ochrany lesných porastov proti škodám zverou.

Obrázok  44.  Fotoeklektory v ktorých prebiehajú pokusy s umelým chovom hmyzu a ich parazitoidov
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•	  Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska
V rámci tejto úlohy odbor riešil stratégiu ochrany lesa proti komplexu škodlivých čini-
teľov v podmienkach klimatickej zmeny. Nanovo, v podmienkach klimatickej zmeny, sa 
prehodnocovalo priestorové ohrozenie lesných porastov abiotickými škodlivými činiteľ-
mi. Sledovali sa zmeny vo vývoji modelových druhov škodcov v podmienkach klimatic-
kej zmeny. Taktiež sa prikročilo k telemetrickému monitorovaniu jelenej zveri s využitím 
GPS.

•	  Rekonštrukcie nepôvodných lesných spoločenstiev ohrozených zmenou prírodných podmienok 
na ekologicky stabilnejšie ekosystémy
Problematika sa riešila prevažne na odštepnom závode Čadca. Zosumarizovali sa dote-
rajšie poznatky o hynutí smrečín v tejto oblasti. Založili pokusy s rekonštrukciou týchto 
porastov. V rámci problematiky ochrany smrečín sa hlavná pozornosť sústredila na pod-
kôrny hmyz a hubové patogénny (prevažne niektoré druhy podpňovky). 

•	  Vypracovanie zásad a konkrétneho postupu pri ochrane gaštana jedlého a duba voči karantén-
nym parazitickým hubám
Mapoval sa výskyt karanténnej huby Cryphonectria parasitica, ktorá spôsobuje rakovinu 
gaštana jedlého. Overovala sa účinnosť hypovirulentných kmeňov C. parasitica pôvodom 
z Francúzska v ochrane už napadnutých gaštanov jedlých.

•	  Výskum hubových patogénov a hmyzích škodcov podieľajúcich sa na kalamitnom hynutí smre-
kovcových mladín a vypracovanie návrhu ochranných opatrení
Rozsiahle hynutie smrekovcových mladín sa zistilo na Horehroní na plochách po veternej 
kalamite z roku 1996. Skúmalo sa spektrum patogénnych húb vyskytujúcich sa na odu-

Obrázok 45.  Výskum chorôb smreka: a – presvetlenie koruny je častokrát príznakom ochorenia koreňovej sústavy, b – ronenie 
živice na báze kmeňa je reakciou stromu na šírenie sa infekcie pod kôrou, c – syrrócium podpňovky sa šíri vejárovite z koreňov 
ku kmeňu pod kôrou, d – pod kôrou, na ktorej je vyronená živica, je možné nájsť biele blanité syrrócium podpňovky Armillaria 
spp., e – v poraste sa ochorenie vyskytuje ohniskovite, f – v pokročilom štádiu ochorenia je drevo koreňov a bázy kmeňa zhnité. 
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mierajúcich stromoch. K najvýznamnejším z nich patrilo Fusarium subglutinans. Zistilo sa 
významnejšie poškodenie smrekovcov.

•	  Modely obhospodarovania hlavných druhov raticovej zveri v meniacich sa lesných ekosystémoch
Výskum sa sústredil na analýzu destabilizácie lesa jeleňou zverou v CHKO Poľana a srn-
čou zverou v CHKO Štiavnické vrchy. Ďalej na škody spôsobené raticovou zverou na 
poľnohospodárskych kultúrach a na ochranu proti nim. Osobitná pozornosť sa venova-
la rajonizácii, bonitácii a plánovaniu v poľovníctve, ako aj obhospodarovaniu populácie 
medveďa v Západných Karpatoch.

•	  Výskum veľkoplošného ekologického manažmentu hlavných a chránených druhov zveri v poľov-
ných oblastiach a lokalitách a ochrana jej genofondu
V poľovných oblastiach a lokalitách sa analyzoval súčasný stav zveri, navrhli sa jej cieľo-
vé početnosti a opatrenia, ktoré treba realizovať na dosiahnutie zámerov. Vypracoval sa 
návrh koncepcií poľovníckeho hospodárenia v jednotlivých oblastiach a lokalitách. Kon-
krétne išlo o 71 poľovných oblastí: 34 pre jeleniu, 23 pre srnčiu a 14 pre malú zver, 37 po-
ľovných lokalít: 22 pre danieliu a 15 pre mufloniu zver. Týmto spôsobom sa pokrylo celé 
územie – poľovná plocha SR.

•	  Monitoring vzácnych druhov zveri – medveď hnedý, vlk obyčajný, rys ostrovid, tetrov hôľny
Zhodnotila sa početnosť, geografická distribúcia a lov veľkých šeliem, rozsah škôd, ktoré 
spôsobujú a ich zaťaženosť ťažkými kovmi a chlórovanými uhľovodíkmi. Navrhli sa opat-
renia na zreálnenie ich cenzusu a na zlepšenie ich ochrany a manažmentu, resp. ochra-
ny v súlade s medzinárodnými dohovormi. Zistila sa početnosť a geografická distribúcia 
tetrova hôľneho a navrhli sa opatrenia na zreálnenie jeho cenzusu a zintenzívnenie jeho 
ochrany in situ.

•	  Rozvojové projekty a ekonomická analýza poľovníckeho obhospodarovania poľovných revírov 
a koncepcia poľovnej oblasti J – XVIII Poľana
Úloha sa zamerala na ekonomickú analýzu poľovníckej činnosti vo vybraných režijných 
revíroch a koncepciu manažmentu poľovníctva v jelenej poľovnej oblasti J – XVIII Po-
ľana. Súčasťou sú návrhy metodických postupov na zisťovanie ekonomickej efektívnosti 
poľovníctva, vypracovávanie rozvojových programov pre poľovné revíry a inventarizácia 
poľovných revírov obhospodarovaných organizáciami lesného hospodárstva.

Obrázok 46. Rajonizácia Slovenska na poľovné oblasti pre jeleniu zver – J, srnčiu zver – S a malú zver – M
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•	  Overovanie a zavádzanie veľkoplošného manažmentu zveri vo vytypovaných poľovných oblas-
tiach SR
Vyhodnotili sa poznatky a výsledky z overovania a zavádzania návrhov koncepcií a systé-
mu veľkoplošného obhospodarovania v jeleních oblastiach J – XVIII Poľana, J – XXXIII 
Tribeč, J – XXVI Nízke Beskydy v podmienkach okresu Bardejov a danielej lokality D7 
Pata. Inicioval sa začiatok činnosti srnčej oblasti S – VII Štiavnické pohorie a oblasti pre 
malú zver M – VIII Nitra v podmienkach okresu Šaľa. Na základe dosiahnutých výsledkov 
sa vypracoval návrh a zásady zmien legislatívnych predpisov pre zavedenie veľkoplošného 
obhospodarovania do súčasnej právnej úpravy.

•	  Návrh odporúčaného nájomného poľovných revírov
Analyzovali sa podmienky poľovníckeho hospodárenia na Slovensku. Porovnala sa výška 
nájomného a princípy jej stanovenia v okolitých krajinách. Vypracoval sa návrh odporú-
čaného nájomného za lesné a poľné poľovné pozemky pri zohľadnení bonitácie poľovnej 
plochy, početností a druhovej skladby zveri, produkčného a ekonomického potenciálu 
poľovných revírov podľa poľovných oblastí Slovenska.

Projekty podporené grantovými agentúrami (APVV a i.)
•	  Štúdium bionómie masového chovu a rádiosenzitivity vrtivky mediteránnej (kmeň tsl) a mníš-

ky veľkohlavej a ich využitie v technike sterilného hmyzu
Uskutočnili sa laboratórne experimenty – chov laboratórnych húseníc mníšky veľkohla-
vej, ktoré pochádzajú z pracoviska USDA – APHIS Methods Development Centre, OTIS 
v štáte Massachussets v USA. Vajíčka mníšky veľkohlavej sa ožarovali gama radiáciou 
(dávkou 10, 50 a 199 Gy).

•	  Realizácia optimálneho manažmentu a zlepšovania biotopu raticovej zveri vo vybraných zver-
niciach Lesov SR, š. p., Banská Bystrica
Išlo o zavedenie optimálneho manažmentu a zlepšovania biotopu raticovej zveri vo vy-
braných zverniciach Lesov SR, š. p., Banská Bystrica, OZ Topoľčianky, Smolenice, Kriváň 
a Rimavská Sobota.

 
Medzinárodná spolupráca a projekty
Odbor rozvíjal plodnú spoluprácu najmä s Univerzitou prírodných zdrojov a biologických 
vied (University of Natural Resources and Life Sciences – BOKU) vo Viedni, OSN a viace-
rými pracoviskami USDA v USA. Realizovalo sa niekoľko pracovných ciest do Kanady, USA 
a Japonska, Dobrá spolupráca bola aj so susednými výskumnými ústavmi najmä lesníckym 
výskumným ústavom v Prahe, Krakove a Budapešti. Pracovníci z univerzít a rezortných pra-
covísk z USA, Nemecka a Bulharska sa podieľali na spoločných pokusoch uskutočnených na 
území Slovenska. 

V rámci medzinárodnej spolupráce sa riešil celý rad čiastkových problémov najmä v ob-
lasti vplyvu imisií a biologického boja so škodcami lesných drevín.
•	  Depozície ozónu a NO2 v európskych lesoch

Podľa jednotnej metodiky sa vyhodnotili merania v teréne o depozícii ozónu a NO2 na 
Slovensku a odovzdali koordinačnému pracovisku TNO (Institute of Environmental 
Sciences) v Delft v Holandsku. 

•	  Atmosférická depozícia ťažkých kovov v Európe – hodnotenie na základe analýzy machov 
a humusu
Spracovali sa údaje o obsahu prvkov Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V a Zn v machoch, v po-
kryvnom humuse a v asimilačných orgánoch smreka na Slovensku. Porovnali sa výsledky 
medzi rokmi 1991 a 1995.
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•	  Vplyv znečisteného ovzdušia na aktivizáciu podkôrnikov v karpatských lesoch
Na vybraných trvalých výskumných plochách, umiestnených v imisných oblastiach na 
strednom a západnom Slovensku sa sledovala populačná hustota lykožrúta smrekového. 
Výsledky sa porovnali so situáciou v obdobných neimisných oblastiach.

•	  Hynutie lesov v podunajskom regióne
Spracovali sa údaje o hynutí dubov v podunajskom regióne. Výsledky sa odovzdali koor-
dinačnému pracovisku GSF Neuherberg (Nemecko).

•	  Populačná dynamika mníšky veľkohlavej a jej bioregulačný cyklus 
Realizovali sa experimenty s chovom húseníc mníšky veľkohlavej na umelej potrave a ná-
sledne i chovy jej húseníc po parazitárnej expozícii v biotopoch. Výskum sa realizoval 
v spolupráci s BOKU Viedeň (Rakúsko).

•	  Využiteľnosť mikrosporídií v klasickej biologickej ochrane lesa
Vykonala sa pozemná maloplošná aplikácia mikrosporídie Nosema sp. a sledovalo sa ší-
renie a intenzita infekcie v biotope mníšky veľkohlavej. Kooperujúcim pracoviskom bol 
USDA Forest Service Hamden (USA). 

•	  Vývoj ekologických metód boja s lesnými škodcami založenými na SIT (modelový druh 
Ips typographus L.)
Zozbieral sa podkôrny hmyz v teréne, ktorý sa ožiaril kobaltovým žiaričom. Sledovalo 
sa jeho prežívanie, fertilita, rozmnožovacia schopnosť, z čoho sa predložila informačná 
správa koordinačnému pracovisku International Atomic Energy Agency Viedeň (Ra-
kúsko).

•	  Entomopatogény významných motýlích škodcov lesa
Prebehli laboratórne pokusy s použitím vyšších dávok mikrosporídii. Spracoval sa prehľad 
dosiahnutých výsledkov a odovzdal sa zadávateľovi Univerzite Illinos (USA).

•	  Microsporidická transmisia v populácii mníšky veľkohlavej
Uskutočnili sa terénne pokusy infikovania mníšky veľkohlavej mikrosporídiami v špeciál-
nych chovných boxoch umiestnených v dubových porastoch. Vypracovala sa správa pre 
koordinátora BOKU Viedeň (Rakúsko).

•	  Rozvoj ekologických metód boja s hmyzími škodcami lesa založených na využití SIT a parazi-
toidov (modelový hmyz mníška veľkohlavá)
Prebehli opakované laboratórne chovy F1 lariev mníšky veľkohlavej pochádzajúcich od 
rodičov ožarovaných dávkami 20, 30, 80, 100 Gy. Výsledky experimentov sa odovzdali 
koordinačnému pracovisku International Atomic Energy Agency Viedeň (Rakúsko).

•	  Genetika jelenej zveri
V spolupráci s Dr. G. B. Hartlom z Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie 
der Veterinärmedizinchen Universität Wien (Rakúsko) sa riešila problematika genetic-
kého výskumu jelenej zveri s cieľom potvrdiť, alebo poprieť existenciu dvoch poddruhov 
Cervus elaphus hippelaphus a C. e. carpathicus a získať poznatky o variabilite a diferenciácii 
jeleních populácií na Slovensku.

Pedagogická, vzdelávacia a iná vedecko-výchovná činnosť
Pracovníci odboru sa podieľali na pedagogickom procese na TU vo Zvolene, resp. boli kon-
zultantmi diplomových prác, doktorandských prác, a tiež členmi komisií pre obhajobu dok-
torandských prác. 

Napríklad Pavel Hell pôsobil ako docent a hosťujúci profesor na Lesníckej fakulte TU vo 
Zvolene, gestor odborných poľovníckych predmetov, vedúci diplomových a doktorandských 
prác, člen štátnicových komisií a komisií pre obhajobu doktorandských prác. Prednášal tiež 
na zahraničných univerzitách a ústavoch.
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Jozef Konôpka pôsobil ako hosťujúci docent na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene. Ďalej ako 
docent a hosťujúci profesor na Fakulte ekológie a environmentalistiky v Banskej Štiavnici. Bol 
členom vedeckej rady TU vo Zvolene a jej Lesníckej fakulty, predsedom štátnicovej komisie 
pre obhajoby diplomových prác. 

Július Novotný pôsobil ako docent a profesor na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene, vedúci 
diplomových a doktorandských prác, člen štátnicových komisií a komisií pre obhajobu dok-
torandských prác. Bol členom vedeckej rady TU vo Zvolene a jej Lesníckej fakulty.

Spolupráca s odbornými inštitúciami a štátnou správou
Lesné hospodárstvo (ochrana lesov a lesnícka politika)
Išlo najmä o vypracovanie, či spoluprácu pri vypracúvaní návrhov:
•	  Koncepčných materiálov: Stratégia, koncepcia rozvoja lesníctva na Slovensku; Zásady 

štátnej lesníckej politiky na Slovensku; Správy o lesnom hospodárstve v SR. 
•	  Nových zákonov a vykonávacích predpisov, resp. ich noviel: zákon č. 131/1991 Zb. o Štát-

nom fonde zveľaďovania lesa SR (ŠFZL SR); vykonávacie vyhlášky (o ochrane lesného 
pôdneho fondu, o hospodárskej úprave lesov; o odbornom lesnom hospodárovi; o lesnej 
stráži; o podmienkach poskytovania a používania prostriedkov ŠFZL SR; o poľovníctve 
a ďalšie), vládne nariadenia (napr. o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov), 
zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

•	  Inštrukcií, metodík, expertných posudkov: Integrovaná ochrana lesov v meniacich sa 
ekologických podmienkach; Mimoriadne ohrozenie východoslovenských lesov; Návrh 
na využitie výsledkov zdokonaleného riadenia pestovnej činnosti v riadiacej a kontrolnej 
činnosti; Hodnotenie stavu ihličnatých porastov horských oblastí pod vplyvom imisií; 
Identifikácia patogénov podieľajúcich sa na hynutí smrečín (napr. ŠL TANAP, LM Spiš-
ská Belá); Posúdenie stavu lesov v užívaní rozličných subjektov a návrh opatrení (napr. vo 
VLM Kežmarok).

•	  Rozvojových programov a usmernení: Ekologické obhospodarovanie lesov v SR (projekt 
pre Svetovú banku); Program zalesňovania pôd nevyužiteľných na poľnohospodársku 
výrobu; Realizačný program na odstraňovanie škôd spôsobených antropogénnou čin-
nosťou, najmä imisiami na lesných ekosystémoch; Projekt rozvoja lesníctva; Pomoc pri 
harmonizácii lesníckej stratégie rozvoja lesníckeho sektoru (FAO); Návrh nového progra-
mu nápravných opatrení v lesoch poškodených imisiami; Realizácia vládneho nariade-
nia o ujme (zákon č. 543/2002 Z. z.); Modelové overovanie metodického predpisu pre 
projektantov prieskumov a rozborov územného plánu obce Banská Štiavnica a Štiavnické 
Bane.

Poľovníctvo
Išlo najmä o vypracovanie, či spoluprácu pri vypracúvaní návrhov: 
•	  Nových zákonov a vykonávacích predpisov, resp. ich noviel: Novela zákona č. 23/1962 

o poľovníctve; novela vyhlášky č. 172/1975 Zb. o ochrane, čase, spôsobe a podmienkach 
lovu niektorých druhov zveri; novely výnosov k zákonu z poľovníctva (o skúškach z po-
ľovníctva, poľovne upotrebiteľných psoch, chovateľských prehliadkach trofejí).

•	  Poľovníckej rajonizácie, poľovníckej bonitácie, poľovníckeho plánovania, poľovníckej šta-
tistiky a výkazníctva. 

•	  Inštrukcií, metodík, expertných posudkov: Monitoring poľovnej zveri (diaľnice Važec – 
Mengusovce, Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom).

•	  Analýza manažmentu zveri vo zvernici Biela Skala a návrh na jeho riešenie. 
•	  Spoluúčasť na organizovaní sčítania veľkých šeliem vo vybraných orografických celkoch, 
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najmä v zostavení metodiky sčítania a jeho vyhodnotenia, školenia osôb zúčastnených na 
sčítaní a organizácie sčítania.

•	  Spracúvanie rezortnej štatistiky o poľovníctve (každoročne).

Realizácia výsledkov výskumu a spolupráca s lesnou prevádzkou
Riešitelia výskumných úloh z ochrany lesov permanentne odovzdávali najnovšie výsledky vý-
skumu lesnej prevádzke prostredníctvom LOS v rámci ňou organizovaných seminárov (hlav-
ne „Aktuálne problémy v ochrane lesa“), školení, ale najmä priamo poradensky pri riešení 
jednotlivých problémov ochrany lesa v prevádzke.

Osobitne treba uviesť, že výsledky výskumu sa realizovali najmä pri vypracúvaní a realizá-
cii projektov. Z nich spomenieme tie najvýznamnejšie. Išlo napríklad o zabezpečenie:
•	  Nápravných opatrení v lesoch poškodených antropogénnou činnosťou, najmä imisiami 

v minulom období.
•	  Ochranných a obranných opatrení proti poškodeniu podkôrnym a drevokazným hmy-

zom po živelných kalamitách, najmä v roku 1996 na Horehroní a v roku 2004 vo Vysokých 
Tatrách.

•	  Leteckých aplikáciách biologických prípravkov proti listožravému hmyzu v dubinách.
•	  Monitoringu nových inváznych škodcov na Slovensku, napr. lykožrúta severského.
Pokiaľ ide o poľovníctvo, tu sa výsledky výskumu uplatnili najmä pri vypracovaní návrhov:
•	  Poľovníckeho obhospodarovania hlavných druhov zveri vo voľnej prírode.
•	  Poľovníckeho obhospodarovania danielej a muflonej zveri vo zverniciach.
•	  Monitoringu vzácnych druhov zveri – medveď hnedý, vlk obyčajný, rys ostrovid a tetrov.
•	  Aktualizácii stavu poľovných revírov.
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Program ďalšieho rozvoja a činnosti odboru
Vedeckovýskumná činnosť v ochrane lesov sa mala orientovať na riešenie tejto problematiky: 
•	  Komplexný vplyv hlavných abiotických činiteľov na lesné ekosystémy a koncepčné obme-

dzenia, resp. zmierňovanie ich vplyvu.
•	  Komplexný vplyv hlavných antropogénnych škodlivých činiteľov na lesné ekosystémy 

a koncepčné obmedzenia, resp. zmierňovanie ich vplyvu.
•	  Komplexný vplyv hlavných biotických škodlivých činiteľov, ovplyvňujúcich vitalitu les-

ných porastov a ekologizácia metód ich regulovania (okruh: hmyz a jeho vplyv na vývojo-
vé štádia lesa).

•	  Komplexný vplyv hlavných biotických škodlivých činiteľov, ovplyvňujúcich vitalitu les-
ných porastov a ekologizácia metód ich regulovania (okruh: autotrofné rastliny a ich 
vplyv na vývojové štádia lesa).

•	  Komplexný vplyv hlavných biotických škodlivých činiteľov, ovplyvňujúcich vitalitu les-
ných porastov a ekologizácia metód ich regulovania (okruh: zver ako významný faktor 
ovplyvňujúci obnovu a biodiverzitu lesa).

V nadväznosti na tieto dlhodobé zámery sa bližšie špecifikovali úlohy na najbližšie obdobie 
jednak vo vede a výskume ako aj v praxi lesného hospodárstva.

Obdobným spôsobom sa spracovali zámery a úlohy v oblasti poľovníctva. Dlhodobo sa 
mala veda a výskum orientovať na:
•	  biológiu a chov raticovej zveri,
•	  biológiu a chov malej zveri,
•	  ochranu a manažment vzácnej zveri.
V krátkodobom horizonte išlo taktiež o manažment uvedených skupín zveri. Ďalej o starost-
livosť o zdravie zveri, ekonomiku poľovníctva a poľovnícku legislatívu.

Zoznam pracovníkov odboru s funkčným zadelením a zameraním (k 31. 12. 2005)
Ing. Milan Zúbrik, PhD., vedúci odboru, listožravý a cicavý hmyz, ochrana lesa v chránených 

územiach, inšpektor LOS.
Ing. Peter Kaštier, zástupca vedúceho odboru, manažment poľovnej zveri, špecialista LOS.
Ing. Andrej Kunca, PhD., vedúci LOS, odborník na patogénne huby, inšpektor LOS.
Ing. Juraj Varínsky, CSc., zástupca vedúceho LOS, metódy boja proti nežiaducej vegetácii, 

použitie pesticídov.
Riešitelia odboru:
Ing. Jozef Bučko, manažment poľovnej zveri, ekológia poľovnej zveri.
Ing. Dušan Brutovský, CSc., podkôrny hmyz a využitie feromónových lapačov, inšpektor LOS.
Ing. Slavomír Finďo, CSc., ochrana lesa proti škodám poľovnou zverou, ekológia zveri, in-

špektor LOS.
Dr. Ing. Bohdan Konôpka, abiotické činitele, koreňové systémy drevín, špecialista LOS.
Doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc., integrovaná ochrana lesa, analýzy a prognózy, štátna lesnícka 

politika, špecialista LOS.
Ing. Roman Leontovyč, ochrana lesa proti patogénnym hubám, inšpektor LOS.
Ing. Valéria Longauerová, ochrana lesa proti požiarom, ochrana v lesných škôlkach, inšpek-

torka LOS. 
Doc. Ing. Július Novotný, CSc., integrovaná ochrana lesa, biologický boj proti hmyzím škod-

com, špecialista LOS.
Ing. Marek Turčáni, PhD., ochrana lesa proti podkôrnemu hmyzu, biologické metódy boja, 

inšpektor LOS.
Ing. Jozef Vakula, metódy ochrany lesa proti podkôrnemu hmyzu, inšpektor LOS.
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Technickí pracovníci odboru:
Ľuboš Ivanič, Lýdia Kostrecová, Miroslav Lipnický, Radoslav Nigríni, Anna Pôbišová.

Lesnícka ochranárska služba
Po zmene spoločenských pomerov v Československu (1989) a postupnom prinavracaní lesov 
ich pôvodným vlastníkom, vznikla potreba šíriť odborné znalosti o ochrane lesa aj medzi tieto 
stredne veľké a malé novovzniknuté subjekty. Preto MP SR, sekcia lesnícka zriadila Lesnícku 
ochranársku službu (LOS) s účinnosťou od 1. 1. 1994. Jej činnosť sa riadi štatútom, ktorý 
schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva SR 20. 11. 1993 pod č. 403/93-700.

Vyhláškou MP SR č. 41/2002 Z. z. sa ustanovili podrobnosti o výkone rastlinolekárskej 
starostlivosti. Výnosom MP SR č. 3322/3/2001-100 sa ustanovili podrobnosti o prípravkoch 
na ochranu rastlín. 

Prevažná časť inšpektorov a špecialistov LOS pracovala vo Výskumnej stanici v Banskej 
Štiavnici. Vedúcim ochranárskej kontroly (názov útvaru do konštituovania LOS) do roku 
1993 bol Ing. Dušan Surovec, CSc. Následne, až do roku 2005 vykonával túto funkciu Ing. Ju-
raj Varínsky, CSc. 

Zameranie a poslanie Lesníckej ochranárskej služby
LOS je v zmysle § 29 zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch „orgánom štátnej odbornej 
kontroly ochrany lesa“. K úlohám LOS vyplývajúcim z tohto zákona patrí kontrola plnenia 
povinností pri ochrane lesa, účinnosti vykonaných opatrení a kontrola zdravotného stavu 
lesa. LOS ďalej zabezpečuje monitorovanie zdravotného stavu lesa a výskyt škodlivých či-
niteľov, vypracováva prognózy vývoja škodlivých činiteľov a vydáva signalizačné správy, plní 
úlohy rastlinolekárskej starostlivosti na úseku lesného hospodárstva podľa zákona NR SR č. 
193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, vykonáva expertíznu, poradenskú a vzdeláva-
ciu činnosť pri ochrane lesa, posudzuje projekty so zameraním na ochranu lesa, ukladá opat-
renia na odstránenie nedostatkov pri ochrane lesa a poskytuje údaje pre tvorbu informačného 
systému. 

Každoročne v apríli – mesiaci lesov, organizuje odborný seminár o zdravotnom stave 
lesov. Najprv išlo o stretnutia výskumných pracovníkov za účelom prezentácie vedeckých 
výsledkov a výmeny poznatkov v tejto oblasti. Po roku 1989 a reštitučnom navrátení lesov 
pôvodným vlastníkom, bolo nevyhnutné rozšíriť cieľovú skupinu a informovať aj nových 
vlastníkov o škodlivých činiteľoch a prognóze ich vývoja. Z tohto dôvodu sa od roku 1992 
týchto seminárov zúčastňuje široká odborná lesnícka verejnosť, zamestnanci štátnej správy, 
vlastníci, obhospodarovatelia a správcovia lesov, špecialisti z univerzít, SAV a LVÚ Zvolen. 
Odznelo tu a uverejnené bolo v zborníkoch 472 príspevkov. Celkove sa seminárov zúčasnilo 
2 601 záujemcov.

Do roku 1991 sa spracúvali elaboráty o výskyte škodlivých činiteľov na Slovensku a ich 
prognózy vo forme manuskriptov. Počnúc rokom 1992 LVÚ Zvolen každoročne zverejňoval 
účelové elaboráty o výskyte škodlivých činiteľov a ich prognóze na nasledujúci rok vo forme 
zborníkov, ktoré boli k dispozícii všetkým záujemcom16. Okrem toho sa každoročne vydávali 
zborníky z uvedených seminárov (Aktuálne problémy v ochrane lesov)17.

16 Výskyt škodlivých činiteľov za rok… a ich prognóza na rok…: Surovec, D. et al.: 1990 až 1993; Varínský, J. 
et al.: 1994 až 2005.

17 Aktuálne problémy v ochrane lesov: Surovec, D., Martinický, S. et al.: 1992, 1993; Novotný, J., Turčáni, 
M. et al., 1994, 1995, Varínský, J. et al.: 1996 až 2004; Zúbrik, M., 2001, Kunca, A. et al.: od r. 2005. 
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Odbor lesníckej politiky, ekonomiky a manažmentu lesných zdrojov

Vznik odboru, vedúci odboru
Do roku 1991 bol názov tohto útvaru odbor ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva 
(OEaRLH). Jeho vedúcim bol Ing. Július Ďurkovič, CSc. a zástupcom vedúceho odboru 
Ing. Jozef Tutka, CSc. Po politických a sociálno-ekonomických zmenách došlo v roku 1991 
k menším organizačným úpravám odboru. Jeho pôvodný názov sa zmenil na odbor ekonomi-
ky a lesníckej politiky (OEaLP). V rámci neho sa na určitú dobu vytvorilo oddelenie lesníc-
kej politiky. Vedúcim odboru bol Ing. Július Ďurkovič, CSc. a jeho zástupcami doc. Ing. Mi-
lan Voško, CSc., Ing. Jozef Tutka, CSc. a Ing. Milan Lacko, CSc. Od roku 2003, keď sa zrušil 
OHÚLaML prešla časť jeho pracovníkov do odboru ekonomiky a lesníckej politiky. Zároveň 
sa zmenil jeho názov na odbor OLPEaHÚL. Jeho vedúcim sa stal Ing. Martin Moravčík, CSc. 
a zástupcom Ing. Július Ďurkovič, CSc. V roku 2005 došlo k ďalšej zmene názvu na OLPEa-
MLZ. Vedúci pracovníci odboru sa nezmenili. 

Činnosť OLPEaMLZ sa zhodnotila tak, že sa sem zahrnulo pôsobenie odboru OEaRLH 
(do roku 1991), OEaLP (1991 – 2003), OLPEaHÚL (2003 – 2004), OLPEaMLZ (2005). 
Pôsobenie a činnosť odboru s rozličnými názvami do roku 2003, sa v ostatných rokoch rozší-
rilo o aktivity pracovníkov, ktorí sem prišli z OHÚL v roku 2003. Ich mená sa uvádzajú taktiež 
v zozname pracovníkov odboru k 31. 12. 2005.

Zameranie a poslanie odboru 
Odbor sa zaoberal riešením výskumných projektov a úloh v oblasti ekonomiky produkčných 
a mimoprodukčných funkcií lesov, technológií hospodárenia v lesoch, ľudského činiteľa a ná-
strojov riadenia v lesnom hospodárstve. Ďalej sa zaoberal výskumom legislatívnych, ekono-
mických, organizačných a informačných nástrojov lesníckej politiky. V rámci činnosti odboru 
sa skúmali metódy a postupy riadenia a hodnotenia účinnosti ekonomických a legislatívnych 
nástrojov na úrovni odvetvia a lesných podnikov a vyhotovovali sa analýzy stavu a prognózy 
vývoja lesov, produktov a služieb lesníctva. Tvorili sa koncepcie, stratégie a programy lesníc-
kej politiky a rozvoja vidieka. Zabezpečovali sa úlohy súvisiace s adaptáciou odvetvia lesného 
hospodárstva na podmienky európskej integrácie a globalizácie, ako aj analytické a informač-
né potreby štátnej správy. Pracovníci odboru spolupracovali s medzinárodnými a zahranič-
nými organizáciami pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich z medzinárodných dohôd, doho-
vorov a programov pre lesníctvo v oblasti pôsobnosti odboru. Hlavnou pracovnou náplňou 
odboru v oblasti hospodárskej úpravy lesov a monitoringu lesa bolo riešenie výskumných 
projektov a úloh základného a aplikovaného výskumu v oblasti inventarizácie a monitorova-
nia stavu a vývoja lesa. Takisto poradenská, expertízna, edukačná činnosť v oblasti monitoro-
vania stavu a vývoja lesov

Vedeckovýskumná činnosť 
Štátne, rezortné a iné domáce vedecko-technické projekty
•	  Výskum ekonomických metód a nástrojov pre trvalé obhospodarovanie lesov

Analyzovali sa a zhodnotili ekonomické a lesnícko-politické nástroje na zabezpečenie 
efektívneho využívania lesného majetku; na ekonomické hodnotenie ekologizácie lesov 
(ich ekologického obhospodarovania); interakcia lesníctva, spracovania dreva a životné-
ho prostredia na trvalosť obhospodarovania lesov; optimalizácia marketingových metód 
v lesníctve; lesníctvo a rozvoj vidieka.

•	  Ekonomické nástroje a nástroje štátnej lesníckej politiky pre trvalé obhospodarovanie lesov
Odvodila sa úradná hodnota lesných pozemkov a porastov, algoritmy marginality a jed-
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notnej hodnoty lesného majetku, algo-
ritmy stanovenia ujmy na lesnom ma-
jetku a aktualizovalo sa nariadenie vlády 
o odvodoch za vyňatie lesného pozem-
ku z lesného majetku.

•	  Výskum metód obhospodarovania hor-
ských lesov na princípe trvalo udržateľného 
rozvoja 
Riešila sa široká problematika horských 
lesov so zapojením všetkých vedných 
odborov LVÚ Zvolen, najmä ekolo-
gických zmien lesného prostredia a ich 
vplyvu na funkčný potenciál horských 
lesov; pestovanie horských lesov; ich 
ochrany proti pôsobeniu hlavných škod-
livých činiteľov; výskumu a vývoja me-
tód techniky a technológií pestovných 
a ťažbových procesov; ekonomiky ob-
hospodarovania a hospodárskej úpravy 
horských lesov z  hľadiska ekologizácie 
lesného hospodárstva.

•	  Ekonomika obhospodarovania horských 
lesov 
Cieľom projektu bolo navrhnúť nástroje 
štátnej lesníckej politiky (ekonomické 
a stimulačné) na racionálne obhospoda-
rovanie horských lesov a zabezpečenie ich verejnoprospešných funkcií. Riešili sa najmä 
otázky potenciálnej a skutočnej hodnoty produkčnej funkcie a efektov verejnoprospeš-
ných funkcií lesov; ekonomiky hospodárskych spôsobov, obhospodarovania horských 
lesov a ekologických technológií ich obhospodarovania.

•	  Podpora zdravia pri prácach v lesnom hospodárstve
Projekt sa zameriaval na zdokumentovanie a analýzu aktuálnej úrovne ochrany zdravia 
a dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v štátnych a neštátnych 
lesných podnikoch. Zanalyzoval aktuálne legislatívne, ekonomické a riadiace opatrenia. 
V  rámci riešenia sa navrhli postupy preventívnych zdravotných prehliadok, učebné os-
novy a postupy výučby v danej oblasti na lesníckych odborných školách všetkých kvalifi-
kačných stupňov, ako aj celoživotného vzdelávania dospelých. Vypracoval sa návrh novej 
vyhlášky ku zabezpečeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v lesnom hospodárstve.

•	  Kvantifikácia vplyvu prírodno-výrobných faktorov na výnosovosť lesného majetku
V rámci riešenia projektu sa analyzovali a zhodnotili hraničné stavy faktorov prírodno-
-výrobných podmienok, ako marginálnych podmienok lesnej výroby. Definoval sa po-
jem marginálnosti v zmysle hraničnej užitočnosti, nákladovosti a výnosovosti. Odvodili 
sa hodnoty potenciálneho a efektívneho marginálneho výnosu v Sk.ha-1 v rubnej dobe 
a ekonomickej bonity podľa lesných hospodárskych celkov a lesných oblastí. Odvodili 
sa hodnoty marginálneho výnosu obnovnej ťažby a ťažbového výnosu výchovnej ťažby 
priemerného decenálneho roka. Navrhli sa racionálne pestovné technológie obhospo-
darovania lesov v prípade hospodárskych súborov lesných typov s nulovým a záporným 
marginálnym výnosom.

Obrázok 47. Zásady a postupy hospodárskej úpravy a ob-
hospodarovanie horských lesov smrekového vegetačného 
stupňa (Obal zo štúdie Moravčík, M. a kol., 2005: Lesnícke 
štúdie, 58/2005, Lesnícky výskumný ústav Zvolen, ISBN 
80-88853-91-5, 141 s.)
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•	  Posúdenie finančnej a ekonomickej rubnej zrelosti hlavných drevín v podmienkach trhovej eko-
nomiky a trvalej udržateľnosti 
Analyzovala sa podstata rozdielov medzi použitými ekonomickými a finančnými ukazo-
vateľmi pri odvodení finančnej rubnej zrelosti v direktívnej a trhovej ekonomike, odvodila 
sa finančná rubná zrelosť hlavných drevín a kvantifikoval sa vplyv možnej zmeny rubnej 
doby na pridanú hodnotu a hrubého domáceho produktu lesníctva.

•	  Vplyv integrácie na socioekonomické podmienky lesníctva
Projekt sa riešil ako samostatná čiastková úloha v rámci štátneho programu výskumu 
v projekte Rozvoj a zmeny v potravinových vertikálach v kontexte integrácie SR do EÚ 
(riešiteľské pracovisko Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva 
Bratislava). Riešenie projektu sa zameralo na výskum a predikciu socioekonomických 
podmienok lesníctva pri vstupe do EÚ. V projekte sa porovnávali domáce a zahraničné 
metodické prístupy k oceňovaniu verejnoprospešných funkcií lesov, identifikovali sociál-
ne problémy obyvateľov horských oblastí SR vo väzbe na lesnícku činnosť v týchto loka-
litách a porovnala sa táto problematika s poznatkami v zahraničí. Vypracovala sa stredno-
dobá prognóza úlohy lesníctva pri rozvoji slovenského vidieka v podmienkach členstva 
v EÚ.

•	  Ekologizácia a ekonomická racionalizácia rastlinnej výroby
Riešila sa čiastková úloha Produkčná a ekonomická výkonnosť systémov rastlinnej výro-
by a vecná etapa: Zalesnenie ako alternatíva diverzifikácie, resp. zmeny spôsobu využíva-
nia poľnohospodárskej pôdy (riešiteľské pracovisko: Výskumný ústav rastlinnej výroby 
Piešťany). Išlo o výskum optimalizácie alokácie pozemkov z hľadiska ich využívania na 
poľnohospodársku, resp. lesnú výrobu. Kvantifikovali sa vplyvy lesných ekosystémov na 
agroekosystémy, zhodnotili sa úlohy drevinovej vegetácie v poľnohospodárskej krajine. 
Vypracovali sa diferencované postupy zakladania a pestovnej starostlivosti o porasty na 
zalesnených pozemkoch a vyselektovali sa vhodné klony drevín na zakladanie energetic-
kých porastov, ako aj technológie ich rozmnožovania metódou in vitro.

•	  Rozpracovanie opatrení vyplývajúcich z podpisu Kjótskeho protokolu pre sektor lesného hospo-
dárstva
Išlo o čiastkový projekt v rámci rezortnej úlohy výskumu a vývoja Vplyv globálnej klima-
tickej zmeny na lesy Slovenska. V rámci jeho riešenia sa navrhol systém lesníckych opat-
rení na znižovanie skleníkových plynov a zadefinovali sa opatrenia na ich znižovanie v ob-
lasti lesníckej politiky. Navrhli sa postupy realizácie mitigačných a adaptačných lesníckych 
opatrení v hospodárskej úprave a pri obhospodarovaní lesov. V oblasti projektovania les-
níckych opatrení za účelom zachovania, uskladnenia a nahradenia uhlíka sa vypracoval 
návrh inštitucionálneho zabezpečenia a rámcovej štruktúry lesníckych projektov v súlade 
s potrebami ich hodnotenia. Riešila sa problematika redukcie emisií skleníkových plynov 
náhradou fosílnych palív dendromasou produkovanou na lesnej a nelesnej pôde. Ďalej 
sa kvantifikovali dopady klimatických zmien na výnosy a náklady lesnej produkcie pri 
rôznych scenároch zastúpenia drevín. Odvodili sa modely spotreby času pestovnej a vy-
braných výkonov ťažbovej činnosti. Stanovila sa ročná hodnota uskladnenia emisií CO2 
v lesoch a v sušine trvalých výrobkov z dreva. Spracovali sa poznatky o obchode s uhlíkom 
a o možnostiach a nástrojoch zapojenia odvetvia lesníctva do existujúcich systémov ob-
chodu.

•	  Národná inventarizácia a monitoring lesov SR
V rámci riešenia úlohy sa vypracoval projekt nového systému Národnej inventarizácie 
a monitoringu lesov Slovenska (NIML SR), ktorý bol koncipovaný v súlade s najnovšími 
domácimi i zahraničnými vedeckými poznatkami a praktickými skúsenosťami. Jeho sú-



 | 99 |

časťou bola aj metodika terénneho zberu údajov pre NIML SR, ktorá sa publikovala vo 
forme pracovných postupov. V roku 2005 sa realizovalo overovanie a kompletizácia bázy 
údajov z terénneho zisťovania. Týkalo sa to údajov charakterizujúcich viac ako 100 znakov 
a veličín na 775 založených inventarizačných plochách (52 % z celkového plánovaného 
počtu) a 81 kontrol.

Úlohy odbornej pomoci
•	  Koncepčné práce pre MP SR a úlohy vyplývajúce zo záverov vedenia MP SR a sekcie 

lesníckej MP SR 
V rámci tejto úlohy odbor v spolupráci s ďalšími lesníckymi odborníkmi každoročne zabez-
pečoval riešenie najvýznamnejších lesnícko-politických úloh pre rozhodovanie ústredného 
orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Išlo najmä o tieto úlohy:
•	  Vypracovanie návrhu zákona o lesoch. 
•	  Návrh vykonávacích predpisov k návrhu zákona o lesoch. 
•	  Návrhy zákonných predpisov súvisiacich s oceňovaním lesných zdrojov a kvantifikáciou 

náhrady z obmedzenia obhospodarovania lesov (NV SR č. 24/2002 Z. z.; NV č. 184/2003 
Z. z. a NV č. 438/2005 Z. z.). 

•	  Vypracovanie jednotného metodického postupu na uplatnenie nariadenia vlády SR 
č. 4/2002 Z. z. subjektmi obhospodarovania lesov a jeho uplatnenie v modelových úze-
miach. 

•	  Vypracovanie národných kritérií a ukazovateľov trvalo udržateľného obhospodarovania 
lesov. 

•	  Každoročne sa vyhotovujú podklady do národných účtov hospodárstva SR za LH SR 
a podklady do Štatistickej ročenky LH SR.

•	  Organizačné zabezpečovanie technickej normalizácie v odvetví lesného hospodárstva.
•	  Vypracovanie správ o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike (zelené správy)

V správach sa každoročne predkladali 
základné informácie o stave a vývoji le-
sov, lesného hospodárstva a lesníctva na 
Slovensku.

•	  Vypracovanie súhrnného lesníckeho ekono-
mického účtu 
V správach sa každoročne uvádzali vý-
sledky súhrnného lesníckeho ekono-
mického účtu od roku 1997. Uvádzali 
sa účty produkcie, tvorby dôchodkov, 
podnikového zisku a kapitálové účty za 
príslušné referenčné obdobie v bežných 
cenách a stálych cenách bázického roku 
1997.

Projekty podporené grantovými agentúrami 
(APVV a i.)
•	  Výskum inovácií v lesníctve a ich vplyv na 

rozvoj vidieka 
Na základe prieskumu podnikateľských 
subjektov sa skúmali potenciálne mož-
nosti implementácie inovácií v lesnom 

Obrázok 48. Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej re-
publike 2004 – Zelená správa
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hospodárstve Slovenskej republiky. Pomocou dotazníkového prieskumu a osobného 
interview množiny skupín zamestnancov a inštitúcií sa získali poznatky, ktoré možno 
využiť na tvorbu pracovných príležitostí a rozvoj podnikania v lesníctve a vo vidieckom 
priestore. Prispel k zefektívneniu systému podpory podnikania v lesnom hospodárstve, 
rozvoju inovácií, k posilneniu účinnosti štátnej lesníckej politiky, tvorbe právnych nástro-
jov a využitiu podporných fondov najmä v sektore neštátneho lesa a zámerov zachovania 
životného prostredia.

•	  Rodovým výskumom k rovnosti v zamestnateľnosti v podmienkach horských vidieckych oblastí 
Slovenska
Tento výskumný projekt sa zameral na vypracovanie stratégie uplatňovania rodového 
hľadiska (gender mainstreamingu) pre zamestnávateľov pôdohospodárskych podnikov 
v horských vidieckych oblastiach Slovenska. V rámci projektu sa vytvorila databáza úda-
jov za jednotlivé oblasti rovnosti príležitostí žien a mužov pôdohospodárskych podnikov 
a efektívne postupy ku zvýšeniu rodovej senzibilizácie ovplyvňovania zamestnávateľov 
v sektore pôdohospodárstva. V rámci projektu sa riešili dva nadnárodné projekty zame-
rané na vzdelávanie a zamestnanosť v sektoroch poľnohospodárstva, lesníctva, malého 
a stredného podnikania v horských oblastiach a v turizme. Pozornosť sa venovala rovnosti 
príležitostí v týchto sektoroch a na vidieku horských oblastí.

•	  Doplnkovým vzdelávaním BOZP robotníckych profesií k vyššej kvalite ľudských zdrojov v les-
níctve 
Cieľom projektu bolo zlepšenie ďalšieho vzdelávania robotníckych profesií zvýšením 
úrovne znalosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, adaptability na nové technológie 
používané v lesnom hospodárstve a posilnenie prevencie k BOZP. Projekt nadväzoval na 
štátny projekt výskumu Podpora zdravia v lesnom hospodárstve, keď sa aplikovali jeho 
výsledky v praxi.

•	  Cesty ku posilneniu sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce v lesníctve
Výskumný projekt riešil problematiku sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu 
práce v lesníctve na Slovensku. Orientoval sa prevažne na vidiecke a horské oblasti, v kto-
rých prvykrát od roku 1985 analyzoval situáciu na trhu práce. Zohľadňoval zmenené 
podmienky po transformácii organizácie lesníctva po navrátení lesnej pôdy pôvodným 
vlastníkom. Riešenie vychádzalo najmä z metód dotazníkového prieskumu a tvorby im-
plementačného modelu prístupu na trh práce so zohľadnením podmienok politík EÚ 
a Slovenskej republiky.

Medzinárodná spolupráca a projekty 
•	  Riešenie projektu technickej pomoci FAO: TCP/SLO/3712 (A), Podpora pri harmoni-

zácii legislatívy a stratégie pre rozvoj lesníckeho sektora (Assistance for Harmonisation of 
legislation and Strategy for Development of the Forestry Sector). 

•	  Riešenie medzinárodných projektov v rámci programu EQUAL: “New social images of 
rural women” a “Development Enterprise Environmental Policy” (PC EFI INNOFOR-
CE „Smerom k trvalo udržateľnému lesníckemu sektoru v Európe“).

•	  Transregionálny prenos a marketing nástrojov a systémov riešenia pre plánovanie a ma-
nažment krajiny.

•	 COST akcie: 
COST E43 – Harmonizácia národných inventarizácií lesov v Európe, 
COST E45 – Európske lesné externality, 
COST E51 – Integrácia inovačných a rozvojových politík pre lesnícky sektor. 
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•	  Pracovníci odboru boli členmi divízií alebo pracovných skupín IUFRO, sekcie S6.12, 
S4.04, S3.08 a S4.05, v rámci ktorých sa zúčastňujú na formulovaní exaktných názorov 
a postojov k riešeniu aktuálnych problémov lesníckej ekonomiky a lesníckej politiky, ces-
tou kongresov, konferencií a seminárov sekcií a pracovných skupín IUFRO.

•	  Pravidelné vypracovanie národných správ na zasadnutia Fóra OSN o lesoch. 
•	  Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z Integrovaného programu práce Európskej hospo-

dárskej komisie (EHK) OSN – v oblastiach: Hodnotenie lesných zdrojov a Výhľadové 
štúdie európskeho lesníckeho sektora; v oblasti Trhy a štatistika a v rámci Spoločnej siete 
expertov FAO/ECE/ILO pre implementáciu trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. 

•	  Účasť na vypracovaní dokumentu EHK OSN: Výhľadová štúdia európskeho lesníckeho 
sektora (European Forest Sector Outlook Study, 1960 – 2000 – 2020),

•	  Vypracovanie národných správ o kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľoch trvalo 
udržateľného hospodárenia v lesoch, ako podkladu pre vyhotovenie správy MCPFE o tr-
valo udržateľnom obhospodarovaní európskych lesov (The MCPFE Report on Sustaina-
ble Forest Management in Europe) pre ministerskú konferenciu o ochrane lesov Európy 
vo Varšave 2007.

•	  Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky vo FAO OSN:
Vypracovanie národných správ pre globálne hodnotenie lesných zdrojov (Global Forest 
Resources Assessment),
Spoluúčasť na vypracovaní globálnej tematickej štúdie FAO – Umelo zakladané lesy 
(Planted Forests).

•	  Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich pre Slovensko z procesu MCPFE a členstva v jeho 
riadiacom výbore. 

•	  Zabezpečovanie úloh v rámci činností EUROSTAT-u .

Pedagogická, vzdelávacia a iná vedecko-výchovná činnosť
Ing. Jozef Tutka, CSc.: prednášky z oceňovania lesov a verejnoprospešných funkcií lesa na LF 

TU vo Zvolene. 
Ing. M. Radocha, CSc. bol oponentom alebo konzultantom diplomových prác a členom ko-

misie pre štátne skúšky a obhajoby diplomových prác na Lesníckej fakulte – Katedre les-
nej ťažby a mechanizácie.

Ing. Viera Petrášová, CSc.: pedagogická činnosť ako gestor predmetu sociológia a psycholó-
gia v lesnom hospodárstve LF – TU vo Zvolene. Vedúca doktorandských prác z oblasti 
ekonomiky lesného hospodárstva a diplomových prác z oblasti marketingu drevárskeho 
a lesného priemyslu a ekonomiky lesného hospodárstva.

Spolupráca s odbornými inštitúciami a štátnou správou
•	  Odborná spolupráca so Slovenským ústavom technickej normalizácie Bratislava pri zavá-

dzaní medzinárodných noriem (európskych noriem a noriem ISO) do činnosti lesného 
hospodárstva na Slovensku, pri vypracúvaní a revíziách Slovenských technických noriem 
v triede 48 – Lesníctvo.

•	  Vypracovanie podnikových noriem spotreby pohonných hmôt a mazadiel pre stroje a za-
riadenia používané v š. p. Lesy SR, VLM, š. p., Pliešovce, ŠL TANAP-u a VšLP TU vo 
Zvolene, ich priebežná aktualizácia a dopĺňanie pre nové stroje. 

•	  Rozdelenie územia TANAP-u na zóny ochrany. 
•	  Kvantifikácie ekonomických dopadov obmedzenia bežného hospodárenia v chránených 

územiach s vyšším stupňom ochrany (3. – 5.) a vyplývajúcich zo zákazov štátnej ochrany 
prírody.
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•	  Zabezpečovanie súdno-znaleckej čin-
nosti, poradenstva a lektorstva v oblasti 
oceňovania lesného majetku, oceňova-
nia škôd na zložkách lesného majetku 
a kvantifikácia náhrady z obmedzenia 
realizácie vlastníckych práv k lesnému 
majetku. 

•	  Ekonomické analýzy a kalkulácie výno-
sov a nákladov obhospodarovania lesov.

•	  Spracovanie podnikateľských zámerov 
vlastníkov lesa a ich združení, vrátane 
marketingu.

Realizácia výsledkov výskumu a spolupráca 
s lesnou prevádzkou
Väčšina výsledkov výskumu v odbore les-
níckej politiky a ekonomiky bola súčasťou 
realizačných výstupov, ktoré sa uplatnili 
v  praxi a vo vypracovaných koncepčných 
a strategických dokumentoch a materiáloch. 
Veľmi významnou činnosťou v tomto zmys-
le bolo veľké množstvo uzatvorených hos-
podárskych zmlúv so štátnymi i neštátnymi 
subjektmi. V rámci spolupráce s odbornými 
inštitúciami a lesnou prevádzkou, resp. po-
radenstvom sa na základe hospodárskych 
zmlúv zabezpečilo vypracúvanie 15 znalec-
kých posudkov.  

Výber z edičnej a publikačnej činnosti
Pracovníci odboru publikujú výsledky vý-
skumu v národných a medzinárodných pe-
riodikách ako je Lesnícky časopis – Forestry 
Jounal, Journal of Forest Science, Les/le-
sokruhy, Lesnická práce, Forest Policy and 
Economics, Zprávy lesnického výzkumu, 
a pod. a v zborníkoch národných a medziná-
rodných vedeckých a odborných konferen-
cií a seminárov.

Každý rok odbor organizuje odborný se-
minár „Aktuálne otázky ekonomiky lesného 
hospodárstva SR“, z ktorého vydáva zborník 
referátov. Odborný seminár je zameraný na 
aktuálne výsledky LH SR, najmä súhrnného 
lesníckeho ekonomického účtu, hospodár-
ske výsledky LH a možnosti využitia európ-
skych fondov. Obrázok 49. Slovenské technické normy v triede 48-Les-

níctvo
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Vedecké príspevky v karentovaných vedeckých časopisoch s impakt faktorom
Klubica, D., 1994: Influence of climatop to the dynamic of the beech increment process. 

[Vplyv klimatopu na dynamiku prírastkových procesov buka]. Ekológia (Bratislava), vol. 
13, no. 2, p. 173 – 180.

Moravčík, M., Konôpka, B., Janský, L., 2003: Management of High-Mountain Forests in 
the Western Carpathians, Slovak Republic: Research Results and Perspectives. Mountain 
Research and Development, vol. 23, no. 4, p. 383 – 386.

Vedecké príspevky v recenzovaných vedeckých časopisoch bez impakt faktora
Cukerová, V., 1992: Analýza úrovne vybraných oblastí sociálneho rozvoja podnikov ŠL SR. 

Lesnícky časopis - Forestry Journal, roč. 38, č. 5, s. 489 – 501.
—, 1994: Ocenenie rekreačnej funkcie lesov v podmienkach trhovej ekonomiky – územná 

klasifikácia SR. Zprávy lesnického výzkumu, roč. 39, č. 2, s. 40 – 45.
—, 1994: Marketing a jeho využitie v lesníctve Veľkej Británie. Lesnictví – Forestry, roč. 40, 

č. 3, s. 116 – 118.
Ďurkovič, J., Tutka, J., Linderová, R., 1999: Metódy a postupy pri rozhodovaní o zales-

ňovaní poľnohospodársky nevyužívaných pôd. Acta Instituti Forestalis Zvolen, tomus 9, 
p. 195 – 213.

Linderová, R., 1993: Životné prostredie a environmentálny trh. Lesnícky časopis – Forestry 
Journal, roč. 39, č. 4, s. 351 – 352.

Moravčík, M., Čarnogurský, J., Pajtík, J., 1999: Vplyv clonných rubov odstupňovaných 
podľa sily ťažbového zásahu na prírastok zostávajúcich stromov. Lesnícky časopis – Fo-
restry Journal, roč. 45, č. 5 – 6, s. 359 – 369.

—, 2003: Príčiny pozorovaného zvyšovania zásob dreva v lesoch SR. Lesnícky časopis – Fo-
restry Journal, roč. 49, č. 2, s. 189 – 200.

Nociarová, G., 1995: Ekonomické vyjadrenie strát na vybraných trvalých monitorovacích 
plochách (TMP), vzniknutých ušlou produkciou dreva a zmenou úrodnosti lesnej pôdy. 
Lesnícky časopis – Forestry Journal, roč. 41, č. 2, s. 69 – 78.

—, 1996: Ekonomické vyjadrenie strát vzniknutých znížením objemového prírastku drevín. 
Lesnícky časopis – Forestry Journal, roč. 42, č. 2, s. 125 – 127.

—, 1991: Porovnanie zdravotného stavu pracovníkov na vybraných lesných závodoch. Les-
nícky časopis – Forestry Journal, roč. 37, č. 2, s. 129 – 139.

Petrášová, V., Linderová, R., 1992: The methods of assessing the cost expenditures of 
forest production based on different natural and production conditions. Acta Instituti Fo-
restalis Zvolenensis, tomus 8, p. 141 – 158.

—, Gecovič, M., 1995: Rentové vzťahy a ich vplyv na organizačné štruktúry. Lesnícky časo-
pis - Forestry Journal, roč. 41, č. 1, s. 31 – 37.

—, 1998: Legislatívne, ekonomické a organizačné prostriedky v tvorbe programu zalesňo-
vania nelesných pôd. Vedecké práce Lesníckeho výskumného ústavu vo Zvolene, č. 42, 
s. 159 – 179.

Sarvašová, Z., 2002: Genetická štruktúra jarabiny vtáčej (Sorbus aucuparia L.) vo vybraných 
oblastiach Slovenska. Lesnícky časopis – Forestry Journal, roč. 48, č. 2, s. 131 – 137.

—, 2003: Genetische Strukturen der Elsbeere in der Slowakei. Corminaria, vol. 20, p. 12 – 14.
—, Kaliszewski, A., 2005: The Policy Process on Climate Change. Journal of Forest Scien-

ce, vol. 51, no. 3., p. 108 – 114.
Svitok, R., 1997: Lesníctvo v kontexte rozvoja vidieckych oblastí vo zvolenskom regióne. 

Lesnícky časopis - Forestry Journal, roč. 43, č. 2 – 3, s. 183 – 196.
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Šebeň, V., 2003: Vyhodnotenie podsadieb vo vysokohorských preriedených porastoch. Les-
nícky časopis – Forestry Journal, roč. 49, č. 2, s. 169 – 187.

—, 2003: Analýza veku prirodzeného zmladenia dosahujúceho výšky 1,30 m vo vysokohor-
ských lesoch. Zprávy lesnického výzkumu, roč. 48, č. 4, s. 195 – 199.

—, 2004: Zhodnotenie štruktúry porastu založeného na starej zaburinenej kalamitnej holine 
v horských polohách. Lesnícky časopis – Forestry Journal, roč. 50, č. 1, s. 1 – 16.

—, 2005: Zhodnotenie protilavínového ochranného zalesňovania na hornej hranici lesa v Níz-
kych Tatrách (TVP Veľký Bok). Zprávy lesnického výzkumu, roč. 50, č. 2, s. 102 – 108.

Šálka, J., 1997: Metodika analýzy bodu prelomu v pridruženej drevárskej výrobe. Lesnícky 
časopis – Forestry Journal, roč. 43, č. 4, s. 251 – 262.

—, Lacko, M., 1997: Združovanie malých vlastníkov lesa v Spolkovej republike Nemecko. 
Lesnícky časopis – Forestry Journal, roč. 43, č. 5 – 6, s. 379 – 383.

Tutka, J., 1990: Optimálna životnosť prostriedkov v odvoze dreva. Zprávy lesnického výz-
kumu, roč. 35, č. 1,  s. 42 – 47.

—, 1995: Teoretický model nájomného za les. Lesnícky časopis – Forestry Journal, roč. 41, 
č. 2, s. 79 – 96.

—, 1995: Východiská obhospodarovania neštátnych lesov. Lesnícky časopis – Forestry Jour-
nal, roč. 41, č. 3, s. 167 – 173.

—, 1998: Podstata efektívnosti hospodárskych spôsobov. Lesnícky časopis – Forestry Jour-
nal, roč. 44, č. 4, s. 225 – 244.

—, 2001: Vplyv zmien cien vstupov a výstupov na výsledok lesnej výroby. Lesnícky časo-
pis – Forestry Journal, roč. 46, č. 4, s. 413 – 421.

Voško, M., Klubica, D., 1993: Vplyv zmenených ekologických podmienok na rastový proces 
smrekových ekosystémov. Lesnícky časopis – Forestry Journal, roč. 39, č. 5, s. 359 – 369.

Zachar, D., Tutka, J., 1990: Oceňovanie lesnej pôdy podľa produkčnej funkcie. Lesnícky 
časopis, roč. 36, č. 4, s. 313 – 326.

Iné významné publikácie
Gally, J., 1990: Ekonomika a riadenie lesného hospodárstva. Zv. 19. 1. vyd. Bratislava:  Prí-

roda. 290 s.
Tutka, J., Varínsky, J., 1998: Vplyv vlastníckej a užívateľskej štruktúry na stav lesa a eko-

nomiku jeho obhospodarovania. 1. vyd. Nitra: Slovenská akadémia pôdohospodárskych 
vied. 42 s. (Zborník; č. 11).

—, Holécy, J., Fischer, M., 2003: Oceňovanie lesa. 1. vyd. Zvolen: Ústav pre výchovu 
a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR. 254 s. 

Program ďalšieho rozvoja a činnosti odboru
Činnosť odboru sa navrhovalo orientovať najmä na úlohy výskumu a vývoja v oblastiach les-
níckej politiky a ekonomiky. Základným cieľom malo byť uskutočňovanie výskumu zamera-
ného na zvyšovanie konkurencieschopnosti a ekonomickej životaschopnosti lesných podni-
kov a lesníctva. 

V oblasti lesníckej politiky malo ísť predovšetkým o aktivity zamerané na optimalizáciu 
medzisektorovej spolupráce medzi lesným hospodárstvom a súvisiacimi odvetviami a rezort-
mi, so zámerom zosúladenia ich hospodárskych, ekologických a sociálno-kultúrnych cieľov. 
Malo sa skúmať zabezpečovanie špecifických potrieb spoločnosti, verejných a/alebo iných 
záujmov vo väzbe na osobitný režim hospodárenia, pri ktorom vznikajú vlastníkom a obhos-
podarovateľom lesov zvýšené náklady, resp. iná majetková ujma. Výskum sa mal zamerať tiež 
na analýzu správania sa, hodnôt, cieľov a priorít zainteresovaných skupín v rámci lesníctva. 
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Počítalo sa so zhodnotením nástrojov lesníckej politiky na ovplyvňovanie priorít jednotlivých 
skupín v prospech trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. V neposlednom rade sa mala 
riešiť problematika interakcie vedy a politiky s cieľom vypracovania návrhu opatrení na zlep-
šenie prepojenia lesníckej vedy a tvorby politiky na všetkých úrovniach.

V oblasti ekonomiky sa mala riešiť problematika podstaty a nástrojov konkurencie-
schopnosti a ekonomickej životaschopnosti lesných podnikov a lesníctva. Navrhnúť sa mali 
ukazovatele, metódy a modely ich hodnotenia a nástroje ovplyvňovania a eliminovania ri-
zík konkurencieschopnosti a ekonomickej životaschopnosti v rôznych prírodno-výrobných 
podmienkach. V rámci uvedených cieľov sa plánovalo skúmať ekonomické hodnotenie a oce-
ňovanie funkcií lesov, implementácia schém platieb za ekosystémové služby lesa a proble-
matika kvantifikácie finančných a ekonomických dopadov klimatických zmien a kalamitného 
pôsobenia škodlivých činiteľov v lesných ekosystémoch. Taktiež sa plánovalo riešiť otázky 
pozície lesníctva ako integrovanej súčasti vidieka. Riešenie sa malo zamerať na diverzifikáciu 
hospodárskych činností v zmenených ekonomických a sociálnych podmienkach s ohľadom 
na zvyšovanie zamestnanosti, kvalitných pracovných príležitostí na vidieku a kvality života.

Zoznam pracovníkov odboru s funkčným zadelením a zameraním (k 31. 12. 2005) 
Ing. Martin Moravčík, CSc., vedúci odboru, lesnícka koncepcia a stratégia; národný lesníc-

ky program; hodnotenie stavu a prognózy vývoja lesného hospodárstva; medzisektorové 
vzťahy lesného hospodárstva.

Ing. Július Ďurkovič, CSc., zástupca vedúceho odboru, podniková ekonomika, produktivita 
práce, ekonomické nástroje a hmotná stimulácia pracovníkov.

Ing. Michal Bošeľa, inventarizácia a monitoring lesa, hospodárska úprava lesov, výskum mo-
delovania rastových procesov drevín.

Ing. Mikuláš Černota, medzinárodná spolupráca v oblasti obhospodarovania lesných zdrojov.
Ing. Peter Hrbáľ, lesnícka ekonomika a súhrnné lesnícke ekonomické účty.
Ing. Miroslav Kovalčík, podniková ekonomika, hodnotenie efektívnosti, súhrnné lesnícke 

ekonomické účty, podpora lesného hospodárstva.
Ing. Jana Lehocká, lesnícka politika a rozvoj vidieka, práca s verejnosťou.
Ing. Julián Mecko, CSc., výskum a modelovanie rastových procesov drevín, hospodárska 

úprava lesov.
Ing. Viera Petrášová, CSc., oblasť odvetvovej a prierezovej ekonomiky a lesníckej politiky, 

problematika diferenciálnej renty, oceňovania produkčnej funkcie lesov, lesníckej pod-
pornej politiky a socioekonomickej politiky vidieka.

Ing. Marián Radocha, CSc., lesnícka stratégia, politika a ekonomika vo vednom odbore les-
nícka technika a technológie, technická normalizácia v lesnom hospodárstve.

Ing. Zuzana Sarvašová, socioekonomické ukazovatele lesného hospodárstva, lesnícka politi-
ka, inovácie a nové služby, prírodné zdroje, kultúrne a duchovné hodnoty.

Ing. Vladimír Šebeň, PhD., inventarizácia a monitoring lesa, hospodárska úprava lesov, vý-
skum modelovania rastových procesov drevín.

Ing. Roman Svitok, CSc., problematika lesníckej politiky, ekonomiky ťažbovo-výrobného 
procesu, hodnotenia kvality dreva a obchodu s drevom, vzťahy lesnícko-drevárskeho od-
vetvia.

Ing. Jozef Tutka, CSc., problematika vedného odboru odvetvové a prierezové ekonomiky, les-
níctvo, hodnotenie a oceňovanie zložiek a funkcií lesa, marginálnosť lesnej výroby, efek-
tívnosť a konkurencieschopnosť podnikateľských subjektov lesníctva.

Technickí pracovníci: Ľubica Bešinová, Viera Smutná, Martin Mádel.
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Desať najvýznamnejších prínosov pre rozvoj lesníckej vedy – príspevky  
uverejnené vo vedeckých časopisoch s impakt faktorom v rokoch 1990 – 2005

Konôpka, B., Yuste, J. C., Janssens, I. A., Ceulemans, R., 2005: Comparison of fine 
root dynamics in Scots pine and Pedunculate oak in sandy soil. [Porovnanie dynamiky 
jemných koreňov borovice lesnej a duba letného v pieskových pôdach]. Plant and Soil, 
vol. 276. no. 1 – 2, p. 33 – 45.

Longauer, R., Gömöry, D., Paule, L., Karnosky, D. F., Maňkovská, B., Müller-
-Starck, G., Percy, K., Szaro, R., 2001: Selection effects of air pollution on gene pools 
of Norway spruce, European silver fir and European beech. [Výberové vplyvy znečistenia 
ovzdušia na genofond smreka obyčajného, jedle bielej a buka lesného]. Environmental 
Pollution, vol. 115, no. 3, p. 405 – 411.

—, Gömöry, D., Paule, L., Blada, I., Popescu, F, Maňkovská, B., Müller-Starck, G., 
Schubert, R., Percy, K., Szaro, R., Karnosky, D., 2004: Genetic Effects of Air Pollu-
tion on Forest Tree Species of the Carpathian Mountains. [Genetický vplyv znečistenia 
ovzdušia na lesné dreviny Karpát]. Environmental Pollution, vol. 130, no. 1, p. 85 – 92.

Maňkovská, B., 1995: Mapping of forest environment load by selected elements through 
the leaf analyses. [Mapovanie zaťaženia lesného prostredia vybranými elementmi pomo-
cou listových analýz]. Ekológia (Bratislava), vol. 14, no. 2, p. 205 – 213.

—, 1996: Mercury concentration in forest trees from Slovakia. Water, Air, and Soil Pollution, 
vol. 89, no. 3 – 4, p. 267 – 275.

—, 1996: Sulphur and nitrogen contents of conifers and broadleaves vegetative organs in Slo-
vakia. [Obsah síry a dusíka vo vegetačných orgánoch ihličnatých a listnatých drevín na 
Slovensku]. Ekológia (Bratislava), vol. 15, no. 2, p. 225 – 237.

—, STEINNES, E., 1997: Multivariate analysis of element data from needles of Pinus syl-
vestris L. and Picea abies (L.) Karst. samples used to monitor atmospheric deposition in 
area aluminium plant. [Multivariantná analýza elementových dát zo vzoriek ihličia Pinus 
sylvestris L. a Picea abies L. Karst. použitých ako monitor atmosférickej depozície v oblasti 
hlinikárne]. Ekológia (Bratislava), vol. 16, no. 2, p. 213 – 223.

Novotný, J., Turčáni, M., 1997: A New Strategy for the Ecological Control of the Gypsy 
Moth (Lymantria dispar, Lepidoptera). [Nový ekologický spôsob boja s mníškou veľko-
hlavou (L. dispar)]. Biologia, vol. 52, no. 2, p. 337 – 341.

Turčani, M., Liška, J., Skyva, J., Patočka, J., 1997: Lepidopteran fauna of the Červené 
vrchy mountains (the Tatra National Park). [Fauna motýľov v Červených vrchoch (Tat-
ranský národný park)]. Biologia, vol. 52, no. 2, p. 213 – 216.

Zúbrik, M., Novotný, J., 1997: Egg parasitisation of Lymantria dispar (Lepidoptera, Lyman-
triidae) in Slovakia. [Parazitovanie na vajíčkach Lymantria dispar (Lepidoptera, Lymantri-
idae) na Slovensku]. Biológia, vol. 52, no. 2, p. 343 – 350.

Desať najvýznamnejších výsledkov výskumu úspešne realizovaných v praxi 
lesného hospodárstva na Slovensku v rokoch 1990 – 2005

Spracovanie návrhov na transformáciu lesného hospodárstva na zmenené spoločensko-poli-
tické podmienky po roku 1989 (reprivatizácia lesov, privatizácia nepotrebného majetku, kon-
štituovanie neštátneho sektoru, reorganizácia štruktúr štátnych lesov a ďalšie). Spolupráca pri 
ich realizácii so štátnou správou lesného hospodárstva. 



 | 107 |

Spracovanie strategických a koncepčných návrhov obhospodarovania lesov so zreteľom na 
zmenené spoločensko-politické pomery, klimatickú zmenu, nové medzinárodné vzťahy, 
zmenenú pozíciu lesníctva v hospodárskych a environmentálnych štruktúrach štátu (Zásady 
štátnej lesníckej politiky; Stratégia a koncepcia rozvoja lesníctva na Slovensku a ďalšie). Spo-
lupráca pri realizácii uvedených zámerov v praxi so štátnou správou lesného hospodárstva.

Spracovanie návrhov nových právnych predpisov v lesnom hospodárstve a v poľovníc-
tve (návrh zákona o štátnom fonde zveľadenia lesa Slovenskej republiky, novely zákonov 
č. 1000/1997 Zb. o lesoch, zákona č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a o štátnej správe 
lesného hospodárstva, návrh zákona č. 325/2005 Z. z. o lesoch, návrh zákona č. 217/2004 Z. 
z. o lesnom reprodukčnom materiáli, novely zákona o poľovníctve). Spolupráca pri ich imple-
mentácii do praxe lesného hospodárstva a poľovníctva. 

Vypracovanie návrhov rozvojových programov (ekologické obhospodarovanie lesov, zales-
ňovanie nelesných pozemkov, odstraňovanie škôd spôsobených antropogénnou činnosťou, 
najmä imisiami, technická pomoc neštátnemu sektoru atď.). Spolupráca pri zabezpečovaní 
ich realizácie v štátnom a neštátnom sektore lesného hospodárstva. 

Projekty spracovania veterných polomov v lesných porastoch a realizácie ochranných a ob-
ranných opatrení proti premnoženiu podkôrneho a drevokazného hmyzu. Príklad úspešného 
riešenia po veternej kalamite v smrečinách v roku 1997 na Horehroní. Spolupráca so Stredo-
slovenskými štátnymi lesmi, š. p. Banská Bystrica a s neštátnym sektorom.

Vypracovanie návrhov na medzinárodnú spoluprácu pri presadzovaní záujmov lesníctva 
v rámci celosvetových a európskych štruktúr. Spolupráca so štátnou správou lesného hospo-
dárstva pri vypracovaní návrhov predvstupových aktivít do EÚ a ich implementácii do praxe 
lesného hospodárstva (napr. SAPARD). 

Realizácia lesníckych služieb pre štátnu správu lesného hospodárstva, štátny a neštátny sektor 
(lesnícka ochranárska služba, kontrola lesného reprodukčného materiálu, správy o lesnom 
hospodárstve v Slovenskej republike – zelené správy a ďalšie). Realizácia najnovších výsled-
kov výskumu v rámci týchto služieb.

Vypracovanie štúdií realizovateľnosti a spolupráce pri budovaní energetických zdrojov využí-
vajúcich biomasu v drevospracujúcom priemysle, lesnom hospodárstve a energetike s celko-
vým inštalovaným výkonom 80 MW. Spolupráca pri vývoji, projektovaní a testovaní kotlov 
na spaľovanie drevnej biomasy v rozsahu výkonov 0,05 až 15 MW, dopravných trás palivovej 
biomasy v energetických zdrojoch a sekačiek dreva do priemeru 15 cm. 

Zavedenie nových rastových tabuliek do praxe, stromových a porastových sortimentačných 
tabuliek hlavných drevín hospodárskej úpravy lesov (výsledky výskumu z predchádzajúce-
ho obdobia). Realizácia 1. cyklu NIML SR. Návrhy na využitie výsledkov v hospodársko-
-úpravníckom plánovaní a pri usmerňovaní ďalšieho rozvoja lesov a lesného hospodárstva na 
Slovensku v budúcom období.

Vypracovanie návrhu veľkoplošného manažmentu zveri podľa poľovných oblastí pre jeleniu 
zver, pre srnčiu zver, pre malú zver a poľovných lokalít pre danieliu a muflóniu zver na Sloven-
sku. Implementácia výsledkov výskumu do nového zákona o poľovníctve.
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VZNIK NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA 
A JEHO ZLOŽKY 6

Poslanie a predmet činnosti Národného lesníckeho centra 

Cieľom vzniku NLC bolo vytvoriť „hlavný stan lesníctva“ pre štátny a neštátny lesnícky sektor 
– líderskú organizáciu na trhu s lesníckymi službami. Prenos výsledkov lesníckeho výskumu 
(“core business” firmy), ktorý bude realizovať NLC priamo ich zapracovaním do metód hos-
podárskej úpravy lesov, legislatívy ako aj prostredníctvom poradenskej a školiacej činnosti.

Predmetom jeho činnosti je komplexné (s celoslovenskou pôsobnosťou) zabezpečovanie 
úloh lesníckeho výskumu, hospodárskej úpravy lesa, zisťovanie a monitorovanie stavu lesa, 
lesníckej informatiky, hospodársko-úpravníckeho plánovania, tematického štátneho mapo-
vého diela s obsahom lesného hospodárstva, vzdelávania a poradenstva pre potreby lesného 
hospodárstva.

Zahŕňa široké portfólio činností, ktoré ponúka domácim aj zahraničným partnerom. Po-
znatky získané vo výskume sa môžu ihneď šíriť do odbornej i laickej verejnosti cez vzdeláva-
nie, ktoré zabezpečuje Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, a priamo zapra-
covaním do metód HÚL, čo zabezpečuje Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen. NLC 
zhromažďuje, spracováva a poskytuje komplexné informácie o lesoch SR, čo realizuje Ústav 
lesných zdrojov a informatiky Zvolen.

Podrobné členenie úloh, ktoré zabezpečuje NLC stanovuje zriaďovacia listina vydaná MP 
SR číslo 6481/2005-250 zo dňa 22. 11. 2005, v znení rozhodnutia MP SR č. 1549/2007-250 
zo dňa 19. 3. 2007, v znení rozhodnutia MP SR č. 3632/2007-250 zo dňa 3. 8. 2007 a v znení 
rozhodnutia MPRV SR č. 596/2011-250 zo dňa 10. 1. 2011.

Organizačná štruktúra Národného lesníckeho centra 

NLC tvoria štyri ústavy:
•	  Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (NLC – LVÚ Zvolen),
•	  Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – 

ÚLPV Zvolen),
•	  Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (NLC – ÚLZI 

Zvolen),
•	  Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (NLC – ÚHÚL 

Zvolen).
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Poslanie a predmet činnosti  
Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen

LVÚ Zvolen ako organizačná zložka NLC v súčasnosti komplexne zabezpečuje úlohy výsku-
mu a vývoja pri riešení problematík súvisiacich s lesom, prírodným prostredím a ľudskou čin-
nosťou. Vypracúva a rieši výskumné projekty v rámci predmetu svojej činnosti na základe vý-
ziev národných, či medzinárodných grantových agentúr a výskumných programov a v zmysle 
zadaní zriaďovateľa (MPRV SR). Ide o 5 hlavných oblastí výskumu, ktoré sa zameriavajú na: 
ekológiu a biodiverzitu, pestovanie lesa a lesnícke technológie, ochranu lesa a manažment 
zveri, inventarizáciu a manažment lesa a lesnícku ekonomiku a politiku. 

Zmyslom činnosti NLC – LVÚ Zvolen v oblasti vedy je realizovať základný a aplikovaný 
výskum v kooperácii s domácimi a zahraničnými partnermi, poskytovať jeho výsledky všet-
kým kľúčovým odberateľom za účelom zachovania a manažmentu lesa poskytujúceho všetky 
produkty a služby na princípe trvalosti a udržateľnosti. 

NLC – LVÚ Zvolen sa prednostne zameriava a rozvíja aplikovaný lesnícky výskum. V prí-
pade potreby sa zapája aj do riešenia projektov základného výskumu, ktoré tvoria základnú 
poznatkovú bázu pre aplikačné projekty.

Výskum si kladie za cieľ poskytnúť dostatok argumentov a informácií pre riešenie environ-
mentálnych a spoločenských problémov, v ktorých zohrávajú lesy dôležitú úlohu. 

NLC – LVÚ Zvolen formuloval svoje hlavné smery a priority výskumu v materiáli z roku 
2010 Stratégia smerovania a rozvoja vedy, výskumu a vývoja na NLC – LVÚ Zvolen v období do 
roku 2015. 

Ústav niekoľkokrát v tomto období upravoval organizačnú štruktúru, ktorá odzrkadľovala 
požiadavky praxe na riešenie problémov. V súčasnosti v ústave pôsobia štyri odbory: pesto-
vania, inventarizácie a manažmentu lesa; ekológie lesa a krajiny; ochrany lesa a manažmentu 
zveri a odbor lesníckej politiky a ekonomiky. Ústav má k dnešnému dňu tri výskumné stanice 
v Trsticiach, Košiciach a Banskej Štiavnici. 

GENERÁLNY RIADITEĽ

Národné lesnícke centrum
– Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen

Národné lesnícke centrum
– Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen

Námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku Námestník generálneho riaditeľa pre služby a logistiku

Národné lesnícke centrum
– Lesnícky výskumný ústav Zvolen

Národné lesnícke centrum
– Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen

Obrázok 50. Organizačná schéma Národného lesníckeho centra ku dňu jeho vzniku
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Hlavný, strategický cieľ NLC – LVÚ Zvolen
Dosiahnuť širokú akceptovateľnosť a využiteľnosť výsledkov lesníckeho výskumu v oblastiach 
lesníctva, životného prostredia a drevárskeho priemyslu, a to:
a) prioritným rozvíjaním výskumu v oblastiach zameraných na posilnenie ekonomickej, 

environmentálnej a sociálnej udržateľnosti lesného hospodárstva (súlad s koncepčnými 
materiálmi lesného hospodárstva) a v oblastiach s etablovanými centrami excelentnosti,

b) zvyšovaním podielu úloh lesníckeho výskumu, pri zachovaní objemu úloh v oblastiach 
odborných činností a hospodárskych zmlúv.

Hlavné činnosti
a)  Výskumné činnosti 
V oblasti výskumu sa strategické a koncepčné zámery realizujú prostredníctvom rezortných 
výskumných úloh a štátnych programov vedy a výskumu. Stratégia NLC – LVÚ Zvolen v tejto 
oblasti je založená na racionálnej príprave tém výskumných úloh a tém štátnych programov 
v súlade s koncepčnými materiálmi. Strategické smerovanie výskumu sa zabezpečuje cez vý-
skumný zámer schvaľovaný vo Vedeckej rade. V oblastiach definovaných výskumným záme-
rom sa ústav zameriava na získanie domácich a zahraničných výskumných projektov, napr. 
typu APVV, ASFEÚ, RP EÚ, LIFE+, INTERREG a pod. 
b)  Odborné činnosti
V tejto oblasti zameranie NLC – LVÚ Zvolen ovplyvňujú potreby a predstavy výkonnej moci, 
najmä zriaďovateľa, t. j. MPRV SR. Riešenie viacerých úloh vyplýva priamo z platných legisla-
tívnych predpisov. Ide hlavne o realizáciu odborných činností: Súhrnný lesnícky účet, Zelená 
správa, Lesnícka ochranárska služba (LOS), Kontrola lesného reprodukčného materiálu, Life 
/ ČMS Lesy a pod. 

Obrázok 51.  Jednou z dominantných tém v tomto období bol pokalamitný vývoj
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c)  Hospodárske zmluvy
Hospodárske zmluvy, zmluvy o dielo sú treťou oblasťou aktivít, cez ktorú NLC– LVÚ Zvolen 
realizuje požiadavky subjektov obhospodarujúcich les, resp. mimorezortných subjektov naj-
mä z oblasti lesníctva, životného prostredia a drevárskeho komplexu. 

Vývoj počtu pracovníkov Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen,  
ich štuktúra, riaditelia ústavu

Pokles počtu pracovníkov v rokoch 1990 – 2005 sa zastavil po roku 2006. Včlenením LVÚ 
Zvolen do NLC klesol počet pracovníkov z približne 150 v roku 2005 na 87 v roku 2006 
(pokles o 42 %). Tento pokles je ale čiastočne skreslený, pretože časť pracovníkov sa uplatnila 
v prierezových orgánoch NLC (vedenie, ekonomické, personálne a právne oddelenie).

Počet pracovníkov v roku 2007 po dlhej dobe stúpol na 103 (o 19 %), resp. na 111 pracov-
níkov v roku 2008 (o 25 %). Umožnilo to získanie relatívne veľkých štátnych objednávok na 
revitalizáciu území ovplyvnených veternou kalamitou z novembra roku 2004, ako aj projek-
tov zo štrukturálnych fondov EÚ (operačný program Veda a vývoj), tzv. centier excelentnosti 
v roku 2008. Rozpočty niektorých projektov dosahovali takú výšku, aká nemá obdobu v his-
tórii NLC – LVÚ Zvolen, napr. rozpočet projektu Centra excelentnosti biologických metód 
ochrany lesa (CEBIMOL) bol 1,28 mil. Eur. 

Pokiaľ ide o vedeckých pracovníkov, ich počet sa v porovnaní s rokom 2005 zvýšil na 47. 
Predstavuje to 27% nárast. V porovnaní s rokom 1990 je však ich počet menší o 22, relatívne 
o 32 %. Nepriaznivý vývoj je v tom, že v porovnaní s predchádzajúcim časovým obdobím 
klesol počet vedeckých pracovníkov vo vyššom kvalifikačnom stupni – samostatný a vedúci 
vedecký pracovník.

Obrázok 52. Mapka demonštračného objektu Husárik tvoriaceho súčasť Výskumno-demonštračného objektu Kysuce s rozlože-
ním jednotlivých experimentov. Sústredil sa sem výskum rekonštrukcie smrečín v rokoch 2008 – 2013
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Zvyšovanie zamestnanosti na NLC – LVÚ Zvolen ďalej nepokračovalo. Došlo k poklesu 
výšky finančného príspevku na riešenie úloh zadávaných ústavu ministerstvom. Bolo tomu 
tak aj napriek skutočnosti, že rozsah úloh pre potreby ústredného orgánu štátnej správy sa 
nezmenil, resp. sa zvýšil. Tento pokles finančných prostriedkov zo štátnych zdrojov medzi 
rokmi 2008 a 2012 predstavoval až 65 %. Ústav nebol schopný nahradiť toto zníženie príjma-
mi z externých zdrojov. Zamestnanosť medzi rokmi 2010 – 2012 preto znovu klesla, tentoraz 
o 22,4 %, na 83 pracovníkov na konci roku 2012. 

Riaditeľom NLC – LVÚ Zvolen sa stal (od 1. 1. 2006) doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD. 
Na tomto poste pôsobil do roku 2007. Od 1. 3. 2007 vedie ústav Ing. Milan Zúbrik, PhD.

Medzinárodná spolupráca

V oblasti medzinárodnej spolupráce a zahraničných stykov sa od r. 2006 zachovala kontinuita 
celkového smerovania NLC s dôrazom zaradenia sa do integračných procesov a štruktúr Eu-
rópskeho výskumného priestoru (ERA – European Research Area) a svetového výskumného 
priestoru (USA, Kanada, Čína, Ukrajina), v pozícii rovnocenného profesionálneho a projek-
tového partnera. Programovacie obdobie EÚ 2007 – 2013 bolo prvým obdobím, kedy Slo-
vensko stratilo výhody pristupujúcich krajín a muselo začať súťažiť o granty v priamej konku-
rencii s najvyspelejšími krajinami pri paralelných snahách o čo najvyššie percento úspešnosti 
v prvých výzvach operačného programu „Výskum a vývoj“ štrukturálnych fondov EÚ.

Stratégia v oblasti medzinárodnej spolupráce NLC – LVÚ Zvolen začala smerovať tak, 
aby sa v rámci európskeho programovacieho obdobia 2007 – 2013 výraznejšie využil poten-
ciál ťažiskových medzinárodných organizácií, profesionálnych väzieb relevantných medzi-
národných sietí: European Cooperation in Science and Technology (COST), International 
Union of Forest Research Organizations (IUFRO), existujúcich medzinárodných projekto-
vých konzorcií. Aby sa posilnila integrácia predovšetkým na európskej úrovni transnacionál-
nou a regionálnou spoluprácou v oblasti vedy a výskumu, v prepojení na Európsky lesnícky 
inštitút – European Forest Institute (EFI), EFI projektové centrá, pracovné skupiny EFICE-
EC Viedeň a Európsku lesnícku technologickú platformu Brusel ( FTP – Forest Technology 
Platform). 

Počet zamestnancov k 31. 12.
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Obrázok 53. Vývoj počtu pracovníkov v Lesníckom výskumnom ústave Zvolen v rokoch 2006 – 2012
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Po rozbehu procesu budovania centier excelentnosti nastal výrazný posun v medzinárodnej 
transregionálnej spolupráci lesnícko-drevárskych komplexov. NLC – LVÚ Zvolen sa začal ak-
tívne začleňovať do medzinárodných klastrových iniciatív a projektov s cieľom etablovania 
lesnícko-drevárskeho klastra v banskobystrickom regióne prostredníctvom podpory transfe-
ru znalostí z partnerských regiónov, prepojením väzieb výskumu, akademickej sféry a podni-
kateľského prostredia. Intenzívnym prepojením na odbor regionálnej spolupráce Banskobys-
trického samosprávneho kraja sa NLC – LVÚ Zvolen začlenil do nových medzinárodných 
klastrových iniciatív, Spojených európskych klastrov (CLOE – Clusters Linked over Euro-
pe), Sieťovej spolupráce klastrov (CNCB – Cluster and Network Cooperation for Business 
Success in Central Europe), v zvyšovaní 
regionálnych kompetencií v strategickom 
manažmente inovačných politík (KNOW 
HUB) so zameraním na platformu inteli-
gentnej špecializácie (Smart Specialisation 
Platform) pre výskum a inovácie. 

NLC – LVÚ Zvolen sa na medzinárod-
nej úrovni začal podieľať na riešení spoloč-
ných problémov, vzájomnou inšpiráciou 
osvedčených postupov z partnerských re-
giónov, s príležitosťou stimulovať rozvoj 
regiónu. Úspešný medzinárodný regionálny 
rozvoj sa zaznamenal prostredníctvom pro-
jektov typu Oficiálnej rozvojovej pomoci 
SR – Slovak Aid (Slovensko – Srbsko), pro-
jektov 7. rámcového programu EÚ – Regió-
ny znalostí (IN2WOOD, BIOCLUS), projektov typu INTERREG IV C (EUFOFINET), 
programov cezhraničnej spolupráce (Slovensko – Maďarsko: INMEIN), juhovýchodnej 
Európy (FOROPA), medzinárodných bilaterálnych projektov APVV (Slovensko – Ukrajina, 
Slovensko – Rumunsko, Slovensko – Slovinsko), bilaterálnych kontraktov (Slovensko – Čes-
ko, Slovensko – Nemecko, Slovensko – Kanada). 

V najvyššej európskej lesníckej politickej iniciatíve, ktorou sú konferencie ministrov 
o ochrane lesov v Európe (MCPFE – Ministerial Conference on the Protection of Forests in 

Obrázok 54. Zasadnutie Európskej lesníckej komisie FAO 
v roku 2006 vo Zvolene sa zaoberalo aj otázkou pokalamit-
ného vývoja v lesoch

Obrázok 55. Účastníci medzinárodnej konferencie pracovnej skupiny IUFRO č. 7.03.10 počas návštevy kalamitou poškodených 
porastov vo Vysokých Tatrách v roku 2008
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Európe) experti NLC – LVÚ Zvolen pripravovali podklady a zúčastňovali sa všetkých dote-
rajších zasadnutí. Vo Varšave v roku 2007 Slovensko zvolili do päťčlenného Hlavného riadia-
ceho výboru MCPFE (spolu s Nórskom, Španielskom, Nemeckom a Poľskom). V tomto naj-
vyššom riadiacom orgáne bude pôsobiť najbližších 15 rokov a získalo poverenie usporiadať 
8. konferenciu ministrov o ochrane lesov v Európe (v roku 2020) na Slovensku.

V rámci rezortnej medzinárodnej spolupráce hlavným cieľom NLC – LVÚ Zvolen bolo 
zabezpečovanie určených úloh rezortu pôdohospodárstva, časť lesné hospodárstvo v oblasti 
medzinárodných aktivít a medzinárodnej spolupráce s osobitným zameraním na úlohy vy-
plývajúce z členstva v EÚ a úloh viazaných k ťažiskovým medzinárodným inštitúciám či akti-
vitám ako sú Forest Europe (MCPFE), FAO, EHK OSN, OECD, UNFF, Európska komisia, 
GFRA, EUROSTAT, EFI, COST, IUFRO, EUFORGEN a ďalšie. 

Najvýraznejšími úspechmi medzinárodnej spolupráce NLC – LVÚ Zvolen boli:
Aktivity ERA:
•	  Vybudovanie 3 centier excelentnosti zo štrukturálnych fondov EÚ:

Centrum excelentnosti biologických metód ochrany lesa, 
Centrum excelentnosti adaptívne lesné ekosystémy, 
Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine. 

•	 Riešenie 9 projektov v rámci operačného programu Výskum a vývoj.
•	  Úspešná účasť v strategických a výskumných projektoch 6. a 7. rámcového programu, 

v programoch cezhraničnej spolupráce a medzinárodnej regionálnej spolupráce.
•	  Iniciovanie účasti MPRV SR v medzinárodných projektoch typu ERANET, prvých na 

Slovensku (WoodWisdom-Net+, SUMFOREST), nominácia NLC – LVÚ Zvolen do 
medzinárodného výboru SCAR (Scientific Committee of Agriculture).

•	  Výrazný nárast počtu členstiev NLC – LVÚ Zvolen v COST akciách, zastrešenie členstiev 
vo všetkých relevantných COST sieťach, ako odrazových plochách pre medzinárodné 
konzorciá a predkladanie spoločných medzinárodných projektov.

•	  Aktívna účasť v pracovných skupinách IUFRO a na medzinárodnom IUFRO kongrese 
v Soule (2010).

Aktivity EFI: 
•	  Účasť prezidenta EFI, Rista Päivinena a významných medzinárodných predstaviteľov les-

níckeho výskumu na oslavách 110. výročia lesníckeho výskumu na Slovensku.
•	  Aktívne členstvo v pracovných skupinách Regionálnej kancelárie EFI (etablovanej v roku 

2010) a následne vďaka nim v medzinárodných konzorciách (7. RP – ARANGE: Advan-
ced multifunctional forest management in European mountain ranges).

Aktivity FAO: 
•	  Organizácia a úspešný priebeh medzinárodného strategického workshopu FAO “Policy 

Options for Storm Damage Management Focusing on Protected Areas” (Štrbské Pleso,  
rok 2009), za účasti významných medzinárodných predstaviteľov FAO, stálej predstavi-
teľky FAO v Ríme a predstaviteľov vlády SR.

•	  Nominácia NLC – LVÚ Zvolen za National Focal Point FAO – Forestry Department, 
EUFORGEN – State of Worlds forest Genetic Resources, nominácia NLC - LVÚ Zvolen 
do Výboru pre spoluprácu SR s FAO.

Bilaterálne aktivity: 
•	  Priebežná a dlhodobá spolupráca s krajinami Vyšehradskej štvorky, spoločná účasť na 

vedecko-odborných podujatiach, účasť v spoločných komisiách, projektoch, evaluačných 
radách.



 | 115 |

•	  Úspešná spolupráca so Srbskom, ktorú odštartovala Schéma oficiálnej rozvojovej pomoci 
SR Slovak Aid (2006 – 2008): Posilnenie znalostí a infraštruktúry pre obnovu a ochranu 
lesov v Srbsku, kontinuálne pokračujúca do súčasnosti v rámci dostupných bilaterálnych 
kontraktov a iných medzinárodných projektov (IN2WOOD).

•	  Intenzívna profesionálna spolupráca s BOKU Viedeň, spoločný výskum v SR (mníška veľ-
kohlavá).

•	  Prehĺbenie spolupráce s USA (Centrum excelentnosti biologických metód ochrany lesa), 
prestížne ocenenie “Special Achievement in GIS 2012”, udelené NLC na výročnej ESRI 
konferencii v San Diegu (Kalifornia, USA) za riešenie lesníckeho GIS-u.

•	  Rozbeh spolupráce s Čínou (účasť na medzinárodnom Fóre Kubuqi International Des-
sert Forum 2011, Ordos), nadviazanie spolupráce so zastupiteľstvom SR v Pekingu, bila-
terálne projekty Slovensko – Čína.

•	  Spoločné projekty s Kanadou (testovanie účinnosti odparníkov na krasone z rodu Agri-
lus).

•	  Tradičná dlhodobá bilaterálna spolupráca s Nórskym lesníckym výskumným ústavom 
v Oslo, ktorý podporuje výskum lykožrúta smrekového (Skogforsk).

•	  Úspešná bilaterálna spolupráca s nemeckým regiónom Severné Porýnie Vestfálsko 
(NRW) a lesnícko-drevárskym klastrom (spoločné aktivity v rámci projektu IN2WOOD, 
bilaterálne výmeny, spoločné workshopy, spoločná publikácia).

•	  Dlhodobá spolupráca (2006) s Frankfurtskou zoologickou spoločnosťou (podpora pro-
jektov Braun bear in Slovakia corridors), spolupráca so Spoločnosťou pre karpatskú zver.

•	  Kreatívna spolupráca s JRC, spoločná príprava medzinárodných projektov, spoločná prí-
prava na nové programovacie obdobie a horizont 2020.

V súčasnosti, v období ukončenia programovacieho obdobia 2007 – 2013 a nástupu nového 
rámcového programu pre výskum, vývoj a inovácie Horizont 2020 je NLC – LVÚ Zvolen 
medzinárodne uznávaným projektovým partnerom, naďalej plní funkciu národného kontakt-
ného bodu EÚ pre 7. RP a regionálneho koordinátora medzinárodného integrovaného lesníc-
keho výskumu v spolupráci s LF – TU vo Zvolene a Ústavom ekológie lesa SAV vo Zvolene.

Nakoniec treba uviesť, že viacerí pracovníci ústavu sa etablovali aj v rôznych riadiacich 
pozíciách, resp. riadiacich orgánoch medzinárodných organizácií, napr. MCPFE, EHK OSN, 
IUFRO, EFI. Pracovník nášho ústavu bol splnomocnencom SR v rámci MCPFE.

Edičná a publikačná činnosť, knižnično-informačné služby,  
výpočtová technika a informatika

V rámci edičnej činnosti LVÚ Zvolen vydával Lesnícky časopis – Forestry Journal. Publi-
kovali sa tu vedecké práce z lesníctva, poľovníctva a príbuzných vedných odborov. V roku 
2009, na základe zmluvy s firmou Versita so sídlom v Poľsku, sa začali práce publikovať aj 
v elektronickej verzii na webovej stránke http:www.degruyter.com/view/j/forj. Časopis má pri-
delené aj nové seriálové číslo pre elektronickú formu ISSN 1338-4295. Okrem indexovania 
a spracovania v CAB Abstracts a AGRIS/FAO, začali v roku 2011 sledovať časopis v citačnej 
databáze AGRICOLA a v roku 2012 v databázach ProQuest a Summon by Serials Solutions. 
Ďalej sa vydával vedecký zborník Folia venatoria. V uplynulom období – LVÚ Zvolen vydal 
13 vedeckých monografií, 18 recenzovaných a 20 nerecenzovaných zborníkov, 73 odborných 
príručiek, metodík a brožúr s charakterom knižných publikácií a iných viac ako 30 publikácií.

Prehľad o publikačnej činnosti podľa kritérií hodnotenia ASAPV v rokoch 2006 až 2012 
sa uvádza v tabuľke 2.
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Tabuľka 2. Prehľad o počte a druhu publikácií uverejnených pracovníkmi LVÚ Zvolen v rokoch 2006 – 2009
Druh publikácie 2006 2007 2008 2009
A. Vedecké práce publikované vo vedeckých časopisoch 18,65 19,80 26,01 22,23
– v karentovaných časopisoch domácich 1,75 0,00 0,00 0,00
– v karentovaných časopisoch zahraničných 2,21 1,26 2,71 1,43
– v nekarentovaných časopisoch domácich 9,00 13,84 16,00 14,65
– v nekarentovaných časopisoch zahraničných 5,69 4,70 7,30 6,15
B. Odborné práce publikované v recenzovaných odborných 
časopisoch 77,09 52,03 33,13 62,63

– v domácich časopisoch 74,99 46,73 31,16 53,1
– v zahraničných časopisoch 2,10 5,30 1,97 9,53
C. Vedecké práce publikované v zborníkoch konferencií 111,67 83,75 112,61 142,75
– recenzované zborníky z domácich konferencií 8,00 2,00 21,42 64,616
– ostatné zborníky z domácich konferencií 50,88 21,50 55,59 41,46
– recenzované zborníky z medzinárodných konferencií 15,26 5,50 4,00 3,00
– ostatné zborníky z medzinárodných konferencií 37,53 54,75 31,60 33,67
D. Ostatné vedecké a odborné práce 13,00 21,46 20,50 20,34
– vedecké monografie publikované v zahraničí 0,00 0,05 0,06 1,12
– vedecké monografie publikované doma 1,00 1,00 2,02 2,35
– odborné knižné publikácie publikované v zahraničí 0,00 0,75 0,00 0,00
– odborné knižné publikácie publikované doma 12,00 19,46 14,62 16,87
– učebnice knižné 0,00 0,00 0,00 0,00
– učebné texty a skriptá 0,00 0,20 3,80 0,00
E. Odborné články publikované v dennej tlači 1,00 9,00 1,00 4,00
F. Odborné periodiká vydávané OPVV 2,00 2,00 1,00 2,00
Výskumné správy 29,20 50,00 39,00 6,81
– správy etapové 0,00 0,00 0,00 0,00
– správy čiastkových úloh 28,00 10,00 13,00 0,00
– správy úloh a projektov 1,20 50,00 26,00 6,81
Vedecké koncepcie, projekty a programy 12,00 8,00 42,00 53,20
– na celoštátnej úrovni 3,00 8,00 1,00 23,20
– na regionálnej úrovni 6,00 0,00 4,00 28,00
– ostatné 3,00 0,00 37,00 2,00
Impakt faktor 6,059 5,438 9,726 4,143

NLC – LVÚ Zvolen sa v rokoch 2006 až 2012 zameral na zvýšenie počtu publikovaných 
článkov v karentovaných časopisoch. V jednotlivých rokoch dosiahol impakt faktor takéto 
hodnoty: v roku 2006: 6,059; 2007: 5,438; 2008: 9,726; 2009: 4,143; 2010: 20, 649; 2011: 
14,012; 2012: 25,831.

Tabuľka 3. Prehľad o počte a druhu publikácií uverejnených pracovníkmi LVÚ v rokoch 2010 – 2012 podľa kategórií smernice 
č. 13/2008-R Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Kategória Názov kategórie 2010 2011 2012
AAB Vedecké monografie publikované doma 3 5 1
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách publikované v zahraničí 1 3 3
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách publikované doma 6 17 9
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 12 7 10
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 1 – 1
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 16 14 7
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 19 26 17
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 1 1 1
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 30 34 7
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch 1 – –
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Kategória Názov kategórie 2010 2011 2012
AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch 10 – –
AFA Publikované pozvané referáty v zahraničných zborníkoch 1 – –
AFB Publikované pozvané referáty v domácich zborníkoch 3 – 1
AFC Publikované príspevky na zahraničných konferenciách 18 8 5
AFD Publikované príspevky na domácich konferenciách 36 33 7
AFG Abstrakty príspevkov na zahraničných konferenciách 14 8 12
AFH Abstrakty príspevkov na domácich konferenciách 5 3 10
AFK Postery v zborníkoch zo zahraničných konferencií 1 – –
AGI Správy o vyriešených výskumných úlohách 3 1 10
BAA Odborné knižné práce publikované v zahraničí 3 1 2
BAB Odborné knižné práce publikované doma 13 13 2
BBA Kapitoly v odborných knižných publikáciách publikované v zahraničí 4 – –
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch 3 9 7
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 26 19 31
BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch 1 1 –
BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch 62 29 22
BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch 9 6 –
BEF Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch 22 21 26
BFA Abstrakty odborných prác na zahraničných konferenciách – – 2
BFB Abstrakty odborných prác na domácich konferenciách 10 – –
BGG Štandardy, normy 5 2 9
DAI Kvalifikačné práce 5 – –
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 5 8 8
EDJ Prehľadové práce v časopisoch a zborníkoch – – 1
FAI Redakčné a zostavovateľské práce 14 5 6
GAI Výskumné štúdie a priebežné správy 14 1 10
GHG Práce zverejnené na internete 12 7 2
GII Rôzne publikácie a dokumenty 43 32 31
Spolu 398 314 260
Impakt 
faktor 20,649 14,012 25,831

Významný je aj počet vedeckých monografií 
vydaných doma a v zahraničí a vedeckých 
nekonferenčných zborníkov. Vedeckí pra-
covníci publikovali aj príspevky v zborní-
koch z domácich a zahraničných vedeckých 
konferencií (recenzovaných a nerecenzo-
vaných), na ktorých sa zúčastňovali v rám-
ci riešenia projektov a výskumných úloh. 
Výsledky aplikovateľné v praxi prezentovali 
v odborných publikáciách uverejnených 
v  monografiách, zborníkoch a odborných 
časopisoch. Novinkou sú aj práce uverej-
nené na internete a zvyšujúci sa počet pub-
likácií na elektronickom nosiči (CD-ROM, 
DVD-ROM atď.).

Obrázok 56. Ústav štyrikrát do roka vydáva medzinárodne 
uznávaný vedecký časopis Lesnícky časopis – Forestry Jour-
nal registrovaný, okrem iných, aj v prestížnej svetovej data-
báze SCOPUS
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Knižnično-informančné služby
V knižnično-informančných službách došlo k podstatným zmenám. Zabezpečujú sa v rámci 
referátu vedeckého sekretára. Súčasťou týchto služieb je aj špeciálna knižnica, ktorá má špe-
cializovaný knižničný fond budovaný od prvej štvrtiny 20. storočia. Evidovaná je na Minister-
stve kultúry SR.

Knižnica spracovaním publikačnej činnosti poskytovala možnosť vyhľadávania informač-
ných zdrojov a prameňov. Prezentovala a popularizovala lesnícku vedu a výskum vo verejnos-
ti. Ďalej spracovávala publikačnú činnosť jednotlivých výskumných pracovísk, čo slúžilo na 
mapovanie a riadenie vedy a výskumu v rezorte a periodické hodnotenie činnosti vedecko-
výskumných organizácií výskumu a vývoja. 

V dôsledku nedoriešeného financovania týchto činností sa tieto služby realizovali len čias-
točne. Najhoršie je, že výsledky výskumu, ku ktorým sa došlo v minulosti, nie sú dostatočne 
sprístupnené či využívané pri riešení nových výskumných projektov. Je to veľká škoda. Mladí 
vedeckí pracovníci sa preto opierajú najmä o literárne zdroje zo zahraničia, ktoré nie je vždy 
možné náležite využiť pri riešení aktuálnych problémov lesníckej vedy a výskumu na Sloven-
sku. 

V roku 2009 sa sprístupnila pracovníkom NLC databáza SpringerLink. Je dostupná on-
line v lokálnej sieti NLC. Znovu sa uzavrela dohoda o spolupráci medzi NLC – LVÚ Zvolen 
a Agroinštitútom Nitra – spracúvanie bibliografických záznamov do medzinárodného infor-
mačného systému AGRIS/FAO z vedeckých a odborných publikácií vydávaných NLC.

Na registráciu publikačnej činnosti NLC využíva knižnično-informačný systém Proflib 
od firmy CEIT, s. r. o., ktorý umožňuje budovať okrem online katalógu knižnice aj bibliogra-
fickú databázu. K 31. 12. 2012 bolo v databáze publikačnej činnosti 8 478 záznamov.

V roku 2008 vydalo MŠVVŠ SR smernicu č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliogra-
fickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov. V databáze 
NLC sa uvádzajú kategórie, ktoré umožňujú materiály hodnotiť podľa originálnosti (pôvod-
nosti) a druhu dokumentu, bibliografickej úrovne, charakteru dokumentu a teritória. 

Obrázok 57. Publikačná činnosť pracovníkov ústavu v rokoch 2006 – 2012 bola mimoriadne bohatá
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Výpočtová technika a informatika
V roku 2006 sa oddelenie výpočtovej techniky premenovalo na oddelenie všeobecnej infor-
matiky. V tomto roku bolo jeho prioritou zjednotiť informačné systémy, a to vybudovaním 
a nakonfigurovaním jednotného centrálneho informačného systému, ktorý v sebe zahŕňal 
elektronickú komunikáciu, dochádzkový systém, správu dokumentov. Vybudoval sa centrál-
ny intranet a budovy vo Zvolene sa navzájom prepojili optickou sieťou. Vybudovala sa infraš-
truktúra na pripojenie zlúčených pobočiek na lokálnu sieť pomocou VPN, čo umožnilo bez-
pečnú replikáciu databáz a výmenu súborov. Prostredníctvom tohto zabezpečeného spojenia 
sa realizovalo aj terminálové pripojenie pobočiek do účtovníctva. V roku 2007 sa nainštalo-
val centrálny dochádzkový systém na všetky pobočky NLC, vybudovala sa ďalšia serverová 
miestnosť v budove T. G. Masaryka. V roku 2008 sa v budove na Sokolskej prestavila pôvodná 
koaxiálna kabeláž na štruktúrovanú, vybudovala sa nová serverová miestnosť, zjednotila sa da-
tabáza na registratúru – WinAsu. V tom istom roku sa prešlo na nový účtovný program SAP, 
pričom NLC svojimi priestormi a technickým vybavením vystupovalo ako školiace stredisko 
pre celý rezort MPRV SR. Veľkým prínosom k zlepšeniu internetovej komunikácie, prenoso-
vých rýchlostí a bezpečnosti bolo zakúpenie nového firewallu v roku 2010, čím sa zároveň vy-
lepšila kvalita služieb, ktoré NLC poskytuje širokej verejnosti (webové stránky, ktoré zastre-
šuje), a taktiež sa zvýšila bezpečnosť a rýchlosť pripojenia pobočiek. Technologickým krokom 
vpred bola aj aktualizácia infraštruktúry lokálnej siete v budove T. G. Masaryka, konkrétne, 
čiastočná úprava topológie siete a výmena sieťových prepínačov za výkonnejšie a ich zabezpe-
čenie voči výpadkom a výkyvom v elektrickej sieti. V tom istom roku sa vybudovala optická 
sieť medzi budovami na VS v Banskej Štiavnici v rámci projektu Centrum excelentnosti pre 
podporu rozhodovania v lese a krajine. V roku 2011 sa vybudovalo vysokorýchlostné optické 
prepojenie (10 Gbps) medzi budovami NLC – T. G. Masaryka a TU vo Zvolene, realizované 
v rámci projektu Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine, slúžiace 
na zabezpečenie vzájomného využívania a poskytovania informačných zdrojov. V rámci toh-
to projektu sa v roku 2012 zakúpil a nainštaloval vysokovýkonný modulárny bladeserver, na 
ktorom bežia služby vo virtuálnom prostredí.

Hospodársko-správna činnosť ústavu 

Vznikom NLC sa hospodársko-správna činnosť na LVÚ Zvolen zmenila. Zabezpečuje sa nie 
v rámci jednotlivých ústavov ale spolu za celé NLC. To bol aj jeden z dôvodov zlúčenia samo-
statných ústavov do jednej príspevkovej organizácie.

V rámci investičných akcií v tomto období sa zrekonštruovala budova NLC na ulici T. G. 
Masaryka vo Zvolene.

Napriek centralizovanej hospodárskej správe, NLC – LVÚ Zvolen spravoval samostatne 
budovy výskumných staníc. Zo svojich zdrojov financoval ich chod, odpisy a réžiu. Vzhľa-
dom na znižujúci sa objem štátnych zdrojov a skutočnosť, že zahraničné ani domáce granto-
vé agentúry nepovoľovali financovanie réžie a odpisov v požadovanej výške došlo postupne 
k utlmeniu činnosti VS Gabčíkovo, VS v Košiciach a k zrušeniu Strediska kontroly lesného 
reprodukčného materiálu Liptovský Hrádok. 

Od roku 2008 – 2009 bol ústav úspešný v súťaži s inými ústavmi, SAV a univerzitami pri 
získavaní finančných prostriedkov na nákup infraštruktúry. Vďaka týmto fondom (štrukturál-
ne projekty EÚ, program Veda a výskum a iné) sa v rokoch 2009 – 2012 viaceré laboratóriá 
a  pracoviská ústavu zrekonštruovali a vybavili najmodernejšou technikou („superpočítač“, 
servery, rastové klimatické skrine, mikroskopy, centrifúgy, automatizované zariadenia na chov 
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hmyzu, pôdne skenery, zariadenia na odchyt zveri a pod.). Viaceré z pracovísk sa tak materiá-
lovým vybavením dostali na európsku úroveň. 

Od roku 2009 začalo v ústave pracovať samostatné oddelenie pre implementáciu projek-
tov, ktoré pracovníci ústavu získavali v rozličných agentúrach. Financovanie ústavu sa zme-
nilo. Približne 30 % prostriedkov na činnosť poskytovalo MPRV SR a 70 % tvorili iné zdroje 
(projekty ASFEÚ, APVV, 5. RP – 7. RP, LIFE+, Interreg, Eranet…). 

Financovanie ústavu zo zdrojov MPRV SR malo klesajúcu tendenciu. Naopak aktivita 
pracovníkov a ich úspešnosť v domácej a medzinárodnej konkurencii sa odzrkadlila v zvyšo-
vaní externých zdrojov na činnosť ústavu. Ústav bol mimoriadne úspešný pri získavaní projek-
tov Ministerstva školstva, výskumu a športu SR a projektov EÚ. 

Zhrnutie a najdôležitejšie výsledky výskumu

Počnúc rokom 2006 LVÚ Zvolen stratil svoju samostatnosť ako príspevková organizácia re-
zortu pôdohospodárstva. Stalo sa tak najmä pre krátenie finančných prostriedkov na výskum 
a vývoj z rezortných zdrojov. Nedostatok rezortných finančných prostriedkov bol taktiež 
v ďalších dvoch príspevkových organizáciách, v Lesoprojekte Zvolen a Ústave pre výchovu 
a  vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR. Hlavne v dôsledku toho 
vzniklo NLC pozostávajúce zo štyroch ústavov: Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania 
Zvolen, Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen a Ústav 
pre hospodársku úpravu lesov Zvolen. 

Týmto zlúčením do jednej príspevkovej organizácie sa okrem zníženia nákladov na hos-
podársko-správnu činnosť, sledovalo taktiež vytvorenie lepších podmienok na budovanie 
znalostnej spoločnosti (ekonomiky), resp. efektívnejší prenos výsledkov výskumu a vývoja 
do praxe lesného hospodárstva18. Aj keď od vytvorenia NLC uplynulo už viac ako šesť rokov, 

18 Znalostná spoločnosť (ekonomika) má štyri piliere: vedu a výskum, vzdelávanie, informatiku a inovácie. Zhod-
ne s týmto má LVÚ Zvolen prinášať nové poznatky. Tieto sa majú realizovať prostredníctvom Ústavu pre hos-
podársku úpravu lesov Zvolen a Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen. Informácie má prinášať 
Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen. Samozrejme tieto interakcie pôsobia aj spätne, resp. medzi ústavmi 
navzájom a v ich vnútri. Taktiež realizácia výsledkov výskumu sa zabezpečuje aj inými spôsobmi a formami.
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Obrázok 58. Vývoj objemu zdrojov na financovanie ústavu v rokoch 2006 – 2013
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nemožno jednoznačne povedať, že sa tieto zámery naplnili. Príčin je viac. Okrem krízy, kto-
rá postihla našu spoločnosť a nedostatku finančných prostriedkov na výskum a inovácie, ne-
priaznivý vplyv tu mali časté a odborne neopodstatnené personálne zmeny vo vedúcich funk-
ciách, tak v štátnej správe, v celom lesnom hospodárstve ako aj v NLC. 

Výskumné kapacity sa v uvedenom období koncentrovali najmä na riešenie kalamitnej 
situácie v smrekových porastoch po veternej kalamite v roku 2004. Išlo o vypracúvanie návr-
hov realizačných projektov ochrany lesa, najmä proti premnoženiu podkôrneho a drevokaz-
ného hmyzu, koncepciu obnovy lesa hlavne vo Vysokých Tatrách, ako aj návrhov na ďalšie 
obhospodarovanie lesov destabilizovaných škodlivými činiteľmi. Ukončili sa terénne práce 
NIML SR 2005 – 2006, spracovali sa jej výsledky. Osobitná pozornosť sa venovala spracova-
niu návrhov strategických a koncepčných materiálov pre ústredný orgán štátnej správy – MP, 
resp. MPRV SR19. Sem možno zaradiť aj vypracovanie návrhov na prebudovanie súčasného 
monofunkčného lesného hospodárstva na polyfunkčné (funkčne integrované lesné hospo-
dárstvo). Výskum sa taktiež zameral na hodnotenie vplyvu klimatickej zmeny na lesy a na 
vypracovanie adaptačných a mitigačných opatrení. Pokročilo sa v zapájaní ústavu do európ-
skeho výskumného priestoru. Podstatne sa zvýšil počet príspevkov pracovníkov ústavu v ka-
rentovaných časopisoch v zahraničí.

Pretrvávajú problémy vo financovaní výskumných a vývojových prác. Ide najmä o to, že 
agentúry, ktoré schvaľujú projekty neberú do úvahy špecifiká lesného hospodárstva, najmä 
jeho dlhodobosť. Ak sa ústav chce zachovať, musí riešiť veľké množstvo projektov, ktorých 
ciele je veľmi ťažko zladiť, či usmerniť tak, aby sa dosiahlo komplexné riešenie priorít lesného 
hospodárstva. Má to potom nepriaznivý vplyv na realizáciu výsledkov výskumu v praxi. Zní-
žila sa pozícia ústredného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva pri zabezpečovaní roz-
voja lesov, pretože nemá nevyhnutné finančné prostriedky na rezortný výskum, vývoj a ino-
vácie. Je veľká chyba, ak sa neberie do úvahy skutočnosť, že rezortný výskum a vývoj v lesnom 
hospodárstve nie je možné nahradiť ani základným výskumom, ani preberaním výsledkov zo 
zahraničia. Každá krajina má špecifické prírodné a hospodárske podmienky, svoju históriu 
a vývoj. Nové výsledky získané v zahraničí musia prejsť overením či zhodnotením ich využitia 
domácim, najmä aplikovaným výskumom a vývojom.

Treba uviesť, že lesníctvo v hodnotenom období prežívalo zložité obdobie. Bolo tomu 
tak najmä v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy, ako aj v dôsledku nestabilnej 
politickej situácie. Veľkou chybou bolo, že vládnuce štruktúry štátu nedokázali náležite čeliť 
niektorým skupinovým záujmom pokiaľ ide o nakladanie s lesmi. V dôsledku toho vznikli 
veľké škody na lesoch. Taktiež v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov sa málo inves-
tovalo do rozvoja lesov a lesného hospodárstva.

19 Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007 – 2013 – časť lesné hospodárstvo (2006)
 Národný lesnícky program Slovenskej republiky (2007)
 Program rozvoja vidieka 2007 – 2013 (2007)
 Prognózy a vízie vývoja slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a vidieka – časť lesníctvo 

(2007) 
 Akčný plán Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky (2008)
 Stratégia rozvoja lesníctva (2008)
 Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti – časť lesníctvo (2010)



| 122 |

Úlohy, činnosti a pracovníci odborov

Odbor ekológie lesa a krajiny 
 

Vznik odboru, vedúci odboru 
V súvislosti so vznikom NLC došlo v roku 2006 k odčleneniu laboratórií od OEBLE a k vzni-
ku Centrálnych lesníckych laboratórií (CLL). V roku 2011 sa zmenil názov odboru na odbor 
ekológie lesa a krajiny (OELK). Mierne sa zvýšil aj počet vedeckých a technických pracovní-
kov odboru. V roku 2007 sa stal vedúcim odboru doc. RNDr. Tomáš Hlásny, PhD., zástup-
com Ing. Pavel Pavlenda, PhD. 

Zameranie a poslanie odboru
Odbor svojimi činnosťami nadviazal na predchádzajúce obdobie a ďalej sa profiloval v oblasti 
komplexného výskumu ekológie lesa. Do popredia sa postupne dostávali témy dopadov zme-
ny klímy na lesy, komplexného monitoringu lesov v meniacich sa podmienkach, klasifikácie 
a hodnotenia ekosystémových služieb a funkcií, integrovaného manažmentu lesa v krajine 
a hodnotenie štruktúry a dynamiky lesa. V kontexte výskumu dopadov zmeny klímy sa ve-
novala pozornosť najmä uhlíkovému cyklu lesa, vplyvu sucha na les a projekciám možných 
dopadov na les na celoslovenskej úrovni. S rozvojom technických možností značne vzrástol 
význam využívania nástrojov GIS, DPZ a simulácií dynamiky lesa.

Vedeckovýskumná činnosť
Štátne, rezortné a iné domáce vedecko-technické projekty
•	  Výskum, klasifikácia a uplatňovanie funkcií lesa v krajine

Projekt sa skladal z troch čiastkových projektov, v ktorých sa riešili funkcie lesa a mimo les 
rastúce spoločenstvá drevín, ich klasifikácia a možnosti využitia, ekonomické hodnotenie 
funkcií lesa a implementácia systematiky hodnotenia a oceňovania funkcií lesa v riadia-
com, legislatívnom a plánovacom procese.

•	  Návrh metodík riešenia prevencie pred povodňami, znižovania povodňových rizík, rizík sucha 
a ostatných živelných pohrôm
Projekt sa zameral na aplikáciu výsledkov výskumu klasifikácie a uplatňovaní funkcií lesa 
v krajine, so zameraním na prírodné hazardy.

•	  Výskum efektívneho využívania environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu le-
sov na Slovensku (EPOL)
Projekt bol zameraný na podporu riešenia komplexu úloh súvisiacich s odbornou profi-
láciou odboru.

•	  Čiastkový monitorovací systém Lesy
ČMS Lesy je jedným z 10 čiastkových monitorovacích systémov o životnom prostredí 
SR. Ide o dlhodobú úlohu NLC, ktorej cieľom je získavať a vyhodnocovať údaje o vývoji 
zdravotného stavu lesov, hlavných zložiek lesných ekosystémov a faktorov pôsobiacich 
na les.

•	  Projekt pozemkových úprav – Generálne všeobecné zásady funkčného usporiadania územia 
okres Poprad (GS, spol. s r. o.)
Projekt pozemkových úprav sa zameral na optimalizáciu štruktúry krajiny a využitie funk-
cií drevín v poľnohospodársky využívanej krajine.

•	  Detská lesnícka univerzita 2010/2011, 2011/2012
Členovia odboru prednášali pre účastníkov detskej univerzity z oblasti ekológie lesa, 
funkcií lesa a možnosti ich využitia.
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Projekty podporené grantovými agentúrami (APVV a i.)
•	  Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine: Zdokonalenie rozhodova-

cích procesov pre manažment lesa v krajine
Cieľom je zdokonalenie rozhodovacieho systému pre manažment lesa a optimalizáciu 
štruktúry krajiny z hľadiska ekologickej stability a využívania funkcií lesa v krajine.

•	  Sledovanie vývoja drevinovej vegetácie v lokalite pod Jamským plesom postihnutej veternou ka-
lamitou (projekt EKOPOLIS)

•	  Vplyv veternej kalamity a následného manažmentu na vývoj lesných ekosystémov v Tatrách 
(projekt APVV, koordinátor TU vo Zvolene)

•	  Hodnotenie a modelovanie zásob uhlíka v lesných ekosystémoch pre inventarizácie skleníko-
vých plynov v krajine (projekt APVV)
Projekt sa riešil v spolupráci s Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy 
(VÚPOP). Zameral sa na kvantifikáciu zásob uhlíka v zložkách lesných ekosystémov 
a v pôdach, ako aj bilancie iných skleníkových plynov. Hlavný dôraz sa kládol na hodnote-
nie a modelovanie zmien, najmä pri zmene využívania pôdy. 

•	  Výskum bukových lesných ekosystémov z hľadiska pôdnych pomerov a biodiverzity (projekt 
APVV) 
Porovnal sa vývoj bukových ekosystémov na trvalých výskumných plochách s rôznym 
manažmentom.

•	  Priestorové a ekofyziologické aspekty vplyvu sucha na lesné porasty v podmienkach zmeny klí-
my (projekt APVV)
Projekt sa zameral na hodnotenie vplyvu sucha na bukové a dubové porasty na Slovensku, 
ekofyziológiu suchom stresovaných drevín a vplyv sucha na náchylnosť drevín na napad-
nutie vybranými škodcami a patogénmi.   

•	  Popularizácia výskumu a vývoja v oblasti lesníctva a ekológie lesa formou projektového vyučo-
vania a multimediálneho DVD (projekt APVV)
Išlo o problematiku: Pozorovateľné prejavy stromov v ich prirodzenom prostredí, Fenolo-
gické prejavy lesných drevín, Ekologický pohľad na les a jeho funkcie, Voda a les, Človek 
a pôda, pôda a les, les a človek…

•	  Výskum vývoja lesných ekosystémov na vybraných dlhodobo sledovaných výskumných objek-
toch NLC
Analyzuje a vyhodnocuje sa vývoj hlavných procesov na vybraných monitorovacích a vý-
skumných plochách v modelových lesných ekosystémoch Slovenska a to najmä z hľadiska 
pôsobenia ekologických faktorov, ako potenciálnych stresových faktorov, na produkčné 
schopnosti a vitalitu drevín a vybratých indikátorov biodiverzity na aktuálne podmienky 
prostredia.

•	  Výskum zásob a bilancie uhlíka v horskej krajine
Projekt sa zaoberá štruktúrou uhlíkových zásob a ich zmien v horskej krajine s dôrazom 
na lesné a agrárne ekosystémy vo vzťahu k využívaniu krajiny a plneniu záväzkov Kjótske-
ho protokolu. 

•	  Hodnotenie úrovne stresu suchom lesných porastov z aspektu vodnej bilancie stromu a porastu 
(projekt APVV koordinovaný TU vo Zvolene)
Projekt riešil vplyv sucha ako významného stresového a predispozičného faktora na po-
škodenie lesných drevín a porastov. Vplyv sucha kvantifikoval pomocou novonavrhnuté-
ho jednoduchého indexu. Tento by mal slúžiť ako komplexný a široko využiteľný nástroj 
na monitorovanie výskytu, intenzity a dĺžky trvania stresu suchom pre potreby lesníctva 
a ochrany prírody. 
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•	  Reakcia diverzity lesných fytocenóz na zmenu edaficko-klimatických podmienok Slovenska 
(projekt APVV)
Projekt sa zaoberal analýzou reakcie diverzity lesných fytocenóz na zmeny edaficko-kli-
matických podmienok a preskúmaním posunu ekologického spektra spoločenstva za po-
sledných 30 až 50 rokov vzhľadom k najvýznamnejším ekologickým faktorom z pohľadu 
zmien v druhovej bohatosti, druhovej vyrovnanosti a heterogenite. Vychádzalo sa z roz-
siahleho empirického materiálu – z obnovy typologických reprezentatívnych výskumných 
plôch, ktoré sa zakladali v rámci typologického prieskumu na celom území Slovenska.

•	  Výskum metód klasifikácie a štrukturálnych modelov priaznivého stavu lesných ekosystémov 
Slovenska – Hodnotenie stavu a vývoja lesov v krajine s podporou DPZ (projekt APVV)
Projekt sa orientoval na výskum metód klasifikácie a tematického mapovania porasto-
vých štruktúr, odvodenie poznatkových báz, modelov štruktúr a ekvivalentných textúr aj 
s uplatnením DPZ. Využíval kombináciu metód a prostriedkov pozemného a dištančné-
ho zisťovania. Riešil kritériá, indikátory a metódy hodnotenia priaznivého stavu a klasifi-
kácie druhovej a štrukturálnej diverzity hlavných lesných ekosystémov Slovenska. Riešil 
integrovaný informačný systém v kontexte stavu, vývoja, štruktúry a diverzity lesných 
ekosystémov. 

•	  Integrovaný systém pre simuláciu odtokových pomerov, aktivita 2.1 (projekt v rámci operač-
ného programu Výskum a vývoj, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja; hlavný partner ESPRIT, s. r. o)
Cieľom projektu je integrovať poznatky získané vedeckovýskumnými inštitúciami v ob-
lasti modelovania hydrologických procesov v krajine do jednotného užívateľsky komfort-
ného systému. Zámerom je v priebehu riešenia vytvoriť simulačný a modelovací nástroj 
prispôsobený slovenským podmienkam, uplatniteľný v hydrologickej praxi pri riešení via-
cerých aktuálnych problémov.

•	  Využitie drevného popola v lesnom hospodárstve, projekt podporený ASFEÚ v rámci operačné-
ho programu Výskum a vývoj

Obrázok 59. Ústav sa vybavil kvalitnou technikou, napr. aj pre oblasť geografie a merania stromových charakteristík a priesto-
rovej štruktúry lesných porastov
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Medzinárodná spolupráca a projekty 
•	  FUTUREforest – Helping Europe meet the challenge of climate change (program INTERREG 

IVC)
•	  CECILIA – Central and Eastern Europe Climate Change Impacts and Vulnerability Asses-

sment
Projekt 6. RP EÚ zameraný na hodnotenie dopadov zmeny klímy na poľnohospodárstvo, 
lesníctvo, kvalitu ovzdušia a ďalšie oblasti. 

•	  ICP Forests – International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air 
Pollution Effects on Forests
Dlhodobý program UNECE iniciovaný v rámci konvencie o diaľkovom cezhraničnom 
prenose znečisteného ovzdušia (CLRTAP).

•	  Národný program Forest Focus – implementácia nariadenia EP a rady č. 2152/2003 týkajú-
ceho sa monitoringu lesov a environmentálnych interakcií.

•	  BioSoil – demonštračný projekt v rámci NP Forest Focus (koordinácia JRC Ispra, 2005 – 
2008).
Projekt zameraný na celoeurópsky koordinované detailné zisťovanie stavu pôd na plo-
chách monitoringu lesov a hodnotenie vybratých indikátorov biologickej diverzity lesov 
v Európe.

•	  FutMon – Ďalší rozvoj a implementácia európskeho monitorovacieho systému.
Projekt v rámci nástroja pre životné prostredia LIFE+ (koordinácia Federal Research 
Centre for Forestry and Forest Products Hamburg – BFH). Projekt nadväzoval na iné 
aktivity monitoringu lesov v Európe. Bol zameraný na ďalší rozvoj existujúceho moni-
torovacieho systému s dôrazom na lepšie prepojenie s národnou inventarizáciou lesov 
a rozšírenie o nové prvky v monitorovaní v kontexte klimatickej zmeny (vitalita, kritické 
záťaže, vodná bilancia). 

•	  Projekt ARANGE – Advanced Multifunctional Forest Management in European Mountain 
Ranges (2012 – 2014)
Projekt 7. RP EÚ sa zameriava na výskum potenciálu a limitov súčasných a alternatívnych 
prístupov k hospodáreniu v horských lesoch s cieľom zabezpečenia súboru ekosystémo-
vých služieb v meniacich sa klimatických a socioekonomických podmienkach.

•	  Projekt MASCAREF – Developing harmonized Methods for ASsessing CARbon sequestration 
in European Forests
Projekt sa zaoberal rozvojom systémov monitorovania sekvestrácie uhlíka v lesoch EÚ. 
Projekt posilnil harmonizáciu existujúcich národných inventarizačných systémov a zlepšil 
porovnateľnosť, transparentnosť ako aj presnosť odpočtovania emisií/záchytov skleníko-
vých plynov v sektore Využívania krajiny a lesníctva (LULUCF) v členských štátoch EÚ.

•	  COST Action FP0703 – Expected Climate Change and Options for European Silviculture 
(ECHOES)

•	  COST Action FP0803 – Belowground carbon turnover in European forests

Pedagogická, vzdelávacia a iná vedecko-výchovná činnosť 
Doc. RNDr. Tomáš Hlásny, PhD. priebežne prednášal a od roku 2010 školil doktorandov na 

ČZU v Prahe. Je členom Vedeckej rady Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Prahe. V roku 
2009 získal na TU Ostrava titul „docent“.

Ing. Pavel Pavlenda, PhD., Ing. Tibor Priwitzer, PhD. a Ing. Jozef Capuliak, PhD. sa formou 
prednášok a exkurzií k problematike monitoringu a kontaminácie lesných ekosystémov 
pravidelne podieľali na vzdelávaní študentov TU vo Zvolene, UMB Banská Bystrica 
a SPU Nitra.
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Mgr. Ivan Barka, PhD. viedol a recenzoval diplomové práce a dizertačné práce na Prírodove-
deckej fakulte UK v Bratislave, bol členom komisií pre dizertačné skúšky.

Ing. Zuzana Sitková, PhD., prof. Vladimír Čaboun, Ing. Pavel Pavlenda, PhD., Ing. Tibor 
Priwitzer, PhD., Ing. František Máliš, PhD. v roku 2011 spolupracovali na projekte PRO-
LES – Popularizácia výskumu a vývoja v lesníctve a ekológii lesa formou projektového 
vyučovania multimediálneho DVD pre žiakov základných škôl vo Zvolene.

Ing. Jozef Vladovič, PhD. do r. 2007 prednášal a viedol vybrané cvičenia na LF – TU vo Zvo-
lene z predmetu ekológia lesa. Pôsobí ako člen komisií pre obhajoby dizertačných a habi-
litačných prác na TU vo Zvolene. 

Doc. Ing. Vladimír Čaboun, CSc. získal v roku 2006 na Lesníckej a environmentálnej fakulte 
ČZU v Prahe pedagogickú hodnosť profesor.

Prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc., doc, RNDr. Tomáš Hlásny, PhD. a Ing. Pavel Pavlenda, 
PhD. sú členmi vedeckej rady NLC. 

Spolupráca s odbornými inštitúciami a štátnou správou
Kľúčové spolupracujúce pracoviská sú totožné s obdobím 1990 – 2005. Výraznejší rozmer 
mala medzinárodná spolupráca, v rámci ktorej boli nadviazané užšie vzťahy s nasledovnými 
pracoviskami: Joint Research Centre v Ispre, Taliansko; Universität für Bodenkultur vo Vied-
ni; Európsky lesnícky inštitút, najmä Centrum pre strednú a východnú Európu (EFI CEEC).

Realizácia výsledkov výskumu a spolupráca s lesnou prevádzkou
Prevažná časť výsledkov výskumu realizovaných v odbore bola a je súčasťou realizačných vý-
stupov, ktoré sú súčasťou riešených výskumných projektov prostredníctvom ktorých sa uplat-
ňovali v praxi. Z mnohých realizovaných foriem spolupráce s lesnou prevádzkou je možné 
uviesť:
•	  Hodnotenie výsledkov analýz pôd v škôlkarskych strediskách, lesných škôlkach, plantá-

žach a semenných sadoch.
•	  Hodnotenie vlastností organických hnojív, kalov a iných materiálov.
•	  Hodnotenie zdravotného stavu lesa zo satelitných a leteckých snímok.
•	  Dopadová štúdia pre pro-

jekt stavby Ochrana diver-
zity vodných vtákov a ich 
biotopov na Východoslo-
venskej nížine.

Realizačné výstupy z rezortné-
ho projektu Vplyv globálnej kli-
matickej zmeny na lesy Slovenska:
•	  Návrh systému monitoro-

vania dôsledkov zmien klí-
my pre potreby rozhodo-
vacieho procesu v lesnom 
hospodárstve. 

•	  Návrh stratégie, adaptač-
ných a mitigačných opatre-
ní z hľadiska dopadov kli-
matických zmien na lesné 
ekosystémy Slovenska.

Obrázok 60. Zóny biotického rizika v regióne Kysuce
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•	  Ekonomická analýza nákladovosti a ziskovosti (cost-benefit analýza) adaptačných opatre-
ní v lesnom hospodárstve. 

•	  Národná metodika bilancovania emisií skleníkových plynov pre sektor využívania krajiny 
a lesníctva.

Realizačné výstupy z rezortného projektu Výskum, klasifikácia a uplatňovanie funkcií lesa v kra-
jine:
•	  Experimentálna poznatková báza hodnotenia funkcií lesov v krajine, 
•	  Metodika hodnotenia funkcií lesov v rámci komplexného zisťovania stavu lesa, 
•	  Príručka pre identifikáciu, obhospodarovanie a monitoring lesov s vysokým spoločen-

ským významom na Slovensku,
•	  Klasifikačný systém funkcií lesa. 
Realizačný výstup projektu Výskum efektívneho využívania environmentálneho, ekonomického a 
sociálneho potenciálu lesov na Slovensku (EPOL):
•	  Projekcie zmien produkcie hlavných drevín Slovenska, rozšírenia a populačnej dynamiky 

vybraných škodcov a návrh adaptačných opatrení. 
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Program ďalšieho rozvoja a činnosti odboru
Ďalší rozvoj odboru musí odrážať priority lesníckej vedy a výskumu na národnej a európskej 
úrovni, vrátane záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných dohovo-
rov (Kjótsky protokol, Rámcový dohovor o zmene klímy, Konvencia o biologickej diverzite 
a pod.), priorít rámcových programov EÚ a v neposlednom rade z pozície NLC ako kmeňové-
ho člena Európskeho lesníckeho inštitútu. Po odbornej stránke budú kľúčovými problematiky: 
•	  vplyvu zmeny klímy na lesné ekosystémy a tvorba východísk pre adaptívny manažment 

lesa,
•	  výskum disturbančného režimu lesa,
•	  sekvestrácia uhlíka v lesoch, zmeny v zásobách uhlíka a ich bilancia, 
•	  rozvoj konceptu multifunkčného lesníctva,
•	  výskum štruktúry a biologickej diverzity lesných ekosystémov, 
•	  komplexný monitoring a výskum ekológie lesa.
Významnou činnosťou úloh OELK aj v ďalšom období bude realizácia monitoringu stavu 
lesov. Odbor zabezpečuje väčšinu úloh vyplývajúcich na národnej úrovni z programu ČMS 
Lesy v rámci monitorovacieho systému životného prostredia SR. Dôležitou súčasťou týchto 
aktivít je medzinárodná spolupráca v rámci európskych programov, ktorá umožňuje meto-
dicky harmonizované hodnotenie indikátorov vitality, zdravotného stavu a rastu drevín, sle-
dovanie vývoja faktorov pôsobiacich na les v kontexte medzinárodných environmentálnych 
dohovorov, zabezpečuje niektoré údaje z hľadiska indikátorov trvalo udržateľného obhospo-
darovania lesov (MCPFE, Forest Europe) a v neposlednom rade poskytuje údaje a poznatky 
pre tematický lesnícky výskum a validáciu rôznych modelov vývoja lesných ekosystémov.  

Samostatnou oblasťou, v ktorej má odbor mnohoročnú históriu, je využívanie a vývoj 
techník získavania, spracovania analýz lesníckych a ďalších údajov s využitím nástrojov geo-
grafických informačných systémov a diaľkového prieskumu Zeme. Snahou je integrovať tieto 
údaje a postupy do komplexného hodnotenia dynamiky lesa, vrátane zisťovania biofyzikál-
nych a štrukturálnych vlastností porastov.

Pri budovaní personálnych kapacít bude kladený dôraz na realizáciu excelentného vý-
skumu v kľúčových lesníckych oblastiach, zvyšovanie počtu vedeckých prác v renomovaných 
časopisoch, ako aj na jazykové a analytické schopnosti pracovníkov, ktoré sú kľúčové pre za-
pájenie sa do medzinárodných výskumných tímov.  

Zoznam pracovníkov odboru s funkčným zadelením a zameraním (k 31. 12. 2012)
Doc. RNDr. Tomáš Hlásny, PhD., vedúci odboru, geoinformatika, bioklimatológia, dopady 

zmeny klímy na les. 
Mgr. Ivan Barka, PhD., geoinformatika, diaľkový prieskum Zeme, fyzická geografia. 
Dr. Ing. Tomáš Bucha, výskum a aplikácie diaľkového prieskumu Zeme v lesníctve, inventari-

zácia lesov, monitoring lesov, lesnícke tematické mapovanie (2003 – 2012).
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Ing. Jozef Capuliak, PhD., hydropedológia, bioklimatológia. 
Prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc., ekológia lesných ekosystémov a ich zložiek, ekologická sta-

bilita lesných ekosystémov, funkcie lesa v krajine, možnosti ich ovplyvnenia a využitia, 
klimatické zmeny, ich očakávaný dopad na lesy, meliorácie, revitalizácia, rekultivácia a re-
naturalizácia narušenej krajiny.

Ing. Roman Longauer, PhD., genetika lesa, reprodukčný materiál. 
Ing. František Máliš, PhD., fytocenológia, lesnícka typológia, biodiverzita lesov. 
Ing. Jozef Pajtík, monitoring lesov, dendromasa drevín. 
Ing. Pavel Pavlenda, PhD., zástupca vedúceho odboru, lesnícka pedológia, monitoring lesov, 

ekológia lesa, výživa drevín a meliorácie lesných pôd. 
Ing. Hana Pavlendová, PhD., kvalita ovzdušia, vplyv plynných polutantov na lesné ekosysté-

my, vplyv prízemného ozónu na lesné ekosystémy, meteorológia (od 1998).
Ing. Tibor Priwitzer, PhD., ekofyziológia lesných drevín, monitoring lesov, bilancia emisií 

skleníkových plynov, zásoby a zmeny zásob uhlíka v krajine. 
Ing. Rastislav Raši, PhD., aplikácie leteckého a kozmického diaľkového prieskumu Zeme 

v lesníctve, inventarizácia a monitoring stavu lesov, analýza a spracovanie údajov v pro-
stredí GIS. 

Ing. Zuzana Sitková, PhD., bioklimatológia, stres drevín suchom, vplyv znečistenia ovzdušia. 
Ing. Jozef Vladovič, PhD., ekológia lesa, ekologická stabilita, lesné oblasti a regionalizácia, 

druhová a štrukturálna biodiverzita, lesnícka typológia, stav a vývoj lesov, tematické ma-
povanie, oblastné krajinno-ekologické a hospodársko-úpravnícke plánovanie. 

Ing. Anna Vodálová, fytocenológia, lesnícka typológia, biodiverzita lesov. 

Technickí pracovníci: Bc. Milan Konôpka, Dana Lunterová, Ján Šulko, Mgr. Milan Zemko.

Centrálne lesnícke laboratórium 
Vzniklo pri založení NLC vo Zvolene 1. 1. 2006 spojením Laboratória LVÚ Zvolen a Lesníc-
keho pedologického laboratória Lesoprojekt-u. Obidve pracoviská pred spojením analyzovali 
vzorky lesných ekosystémov a používali podobné analytické metódy. V rokoch 2006 až 2011 
sa v laboratóriu analyzovali vzorky v rámci riešenia medzinárodných programov a projektov, 
najmä ICP Forests, Biosoil, FutMon (Ďalší rozvoj a implementácia monitorovacieho systému 
lesov na úrovni EÚ), ČMS Lesy, NIML, projektu Využitie drevného popola v lesnom hospo-
dárstve, viacerých projektov APVV. Významný podiel činnosti CLL tvoria laboratórne sta-
novenia pre iné výskumné pracoviská a pre prevádzku. Počet vzoriek dosahoval v niektorých 
rokoch 6 000 ročne a v CLL prechodne pracovalo až 12 pracovníkov na dvoch pracovných 
miestach. 

V roku 2009 bola vykonaná rozsiahla rekonštrukcia v priestoroch bývalého laboratória 
Lesoprojektu a od januára 2010 boli sem obidve pracoviská CLL presťahované. Už od roku 
2007 bolo postupne inovované technické a prístrojové vybavenie laboratória. V 2. polovi-
ci roku 2011 sa začali prípravy laboratória na akreditáciu podľa normy STN EN ISO/IEC 
17 025 pre matricu Biomasa, ktorá bola úspešne ukončená v máji 2012 udelením licencie na 
kombinovanú akreditačnú značku ILAC-MRA-SNAS. 

CLL je v súčasnosti moderným laboratóriom, ktoré spĺňa všetky požiadavky kladené na 
analýzy vzoriek v rámci programu monitoringu lesov ICP Forests popísaných v manuáli (Ma-
nual on methods and criteria for harmonized sampling, assessment, monitoring and analysis 
of the effects of air pollution on forests, Part XVI. Quality Assurance and Control in Labo-
ratories 05/2010) ako i požiadavky normy STN EN ISO/IEC 17 025 všeobecné požiadavky 
na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC: 2005). CLL vykonáva 



| 132 |

analýzy všetkých zložiek lesných ekosystémov (vzorky pôd, zrážkových vôd, pôdneho roz-
toku, rastlinných orgánov – listov, ihličia, kôry, dreva, koreňov, živočíšnych tkanív a pod.). 
V posledných rokoch sú v CLL vykonávané i analýzy pre externých zákazníkov s prevahou 
analýz biomasy pre energetické účely.

CLL viedla Ing. A. Stančíková, po nej Ing. J. Ďurkovičová a v súčasnosti Ing. D. Krupová. 
V rokoch 2006 až 2012 bolo laboratórium organizačnou jednotkou patriacou pod ekonomic-
kého námestníka GR. 

Zoznam pracovníkov Centrálneho laboratória s funkčným zadelením a zameraním (k 31. 12. 
2012) 
Ing. Danica Krupová, chemik-analytik, operátor AAS FAAS – ETA, manažér kvality od roku 

2007, vedúca laboratória od roku 2012. 
Ružena Kršiaková, chemik – analytik, operátor IC, AMA.
Anna Ľalíková, chemik – analytik, operátor NCS laborant, príprava vzoriek a iné fyzikálno-

-chemické metódy. 

Výskumná stanica Košice
Po vzniku NLC zameranie VS Košice nadviazalo na predošlé obdobie. Vedeckovýskumné 
aktivity sa zamerali na výskum a hodnotenie vplyvu ľudskej činnosti na lesné ekosystémy 
a hľadanie možností eliminácie dopadu na zdravotný stav lesov. VS je sídlom regionálneho 
inšpektora lesníckej semenárskej kontroly s pôsobnosťou na východnom Slovensku.

Zameranie a poslanie výskumnej stanice
Zameriava sa prevažne na aplikovaný výskum v oblasti ekológie lesa a monitoringu vplyvov 
ľudských aktivít na prírodné prostredie. Poskytuje poradenstvo pre lesnícke subjekty, samo-
správu a priemyselné podniky v oblasti lesníctva a životného prostredia na území celého Slo-
venska. Regionálny inšpektor zabezpečuje kontrolu výroby sadeníc lesných drevín, vrátane jej 
akosti, zdravotného stavu, kontrolu dodržiavania provenienčných zásad a zásad horizontálne-
ho a vertikálneho prenosu pri používaní semien a sadeníc lesných drevín. 

Vedeckovýskumná činnosť
•	  Výskum využitia drevného popola v lesnom hospodárstve SR

Hodnotili sa vlastnosti drevného popola, jeho použitie v lesoch SR ako aj overenie tech-
nologických aplikačných postupov. 

•	  Monitoring vplyvu výroby MONDI SCP Ružomberok na stav okolitých lesných ekosys-
témov
Išlo o dlhodobý výskum vplyvu výroby MONDI Ružomberok na stav okolitých lesných 
ekosystémov, sledovanie zmien obsahu hlavných komponentov imisií (síry a dusíka) 
v asimilačných orgánoch lesných drevín v dlhodobom procese výrazného poklesu pro-
dukcie emisií SO2 a NOx zo zdroja MONDI. Výskum sa realizuje na 133 monitorovacích 
plochách od roku 2002. 

•	  Monitoring vplyvu zimnej údržby ciest v chránených územiach 
Ohodnocoval sa vplyv chemických posypov používaných pri zimnej údržbe na zdravot-
ný stav lesov, zmeny chemizmu v pôdach, povrchových vodách a asimilačných orgánoch 
v TANAP-e a Slovenskom raji.
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Medzinárodné projekty
•	  SUFALNET – Sustainable use of former or abandoned landfills, INTERREG IIIC pre 

obdobie 2005 – 2007 
Išlo o výmenu skúseností pri realizácii lesníckych rekultivácií povrchu skládok odpadov 
na Slovensku. V projekte spolupracovalo 22 partnerov z 12 štátov EÚ. Vypracované mo-
delové stratégie a odporúčania sa odovzdali zástupcom Európskej komisie, ako podklady 
pre ďalšie strategické rozhodovanie v oblasti starostlivosti a využívania uzatvorených sklá-
dok odpadov v EÚ.

Pedagogická, vzdelávacia a iná vedecko-výchovná činnosť
Odborné prednášky pre študentov LF – TU vo Zvolene a SPU Nitra o výskume drevného 
popola na Slovensku.

Spolupráca s odbornými inštitúciami a štátnou správou
Pokračovala spolupráca so štátnou správou, v oblasti ochrany prírody pri výskume vplyvu 
zimnej údržby ciest na lesy v chránených územiach, s domácimi a zahraničnými odborný-
mi inštitúciami, ktoré sa zaoberajú výskumom drevného popola, s regionálnou samosprávou 
(VÚC Prešov a VÚC Košice) pri riešení medzinárodných projektov ROBINWOOD (Inter-
reg III C a Interreg IVC), s Magistrátom mesta Košice pri pokračovaní projektu SUFALNET 
(Interreg IVC) a s regionálnymi rozvojovými agentúrami v oblasti pestovania energetických 
porastov v chránených územiach. 

Výber z edičnej a publikačnej činnosti
Pôvodné vedecké práce publikované v časopisoch a zborníkoch
Otepka, P., Ďuďák, I., Tóthová, S., 2012: Use of wood ash for fertilizing the plantation 

of fast-growing woody plants – basket willow (Salix viminalis L.). Review of Faculty of 
Engineering: Analecta Technica Szegedinensia, no. 1 – 2, p. 14 – 18. 

Tóthová, S., Klusová, J., 2007: Analýza lesníckych údajov v rozhodovacom procese vy-
užitia dendromasy ako obnoviteľného zdroja energie. Acta Mechanica Slovaca, vol. 11, 
no. 4–D, p. 457 – 462. 

Odborné monografie
Otepka, P., Tóthová, S., 2011: Vlastnosti drevného popola a možnosti jeho využitia pri 

pestovaní energetických rastlín. 1. vyd. Bratislava: Intech Slovakia, s. r. o., 31 s.
Tóthová, S., 2012: Drevný popol: Užívateľská príručka o aplikácii drevného popola. 1. vyd. 

Trnava : Agart, s. r. o., pre potreby Národného lesníckeho centra. 20 s.

Program ďalšieho rozvoja a činnosti
V spolupráci s obhospodarovateľmi lesov, odbornými inštitúciami a samosprávou sa budú 
vypracúvať návrhy projektov v oblasti ekológie lesa, výskumu využitia drevného popola ako 
hnojiva, monitorovaní dopadov ľudských aktivít na prírodné prostredie. Zabezpečí sa lesníc-
ka semenárska kontrola na východnom Slovensku.

Zoznam pracovníkov s funkčným zadelením a vedeckým zameraním (k 31. 12. 2012)
RNDr. Slávka Tóthová, PhD., vedúca VS Košice, aplikovaný výskum v oblasti ekológie lesa, 

využitia drevného popola pri pestovaní lesov, monitoring depozície v lesných ekosysté-
moch. 
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Ing. Vlasta Bradovková, zástupkyňa vedúcej VS, regionálny inšpektor lesníckej semenárskej 
kontroly. 

Bc. Alena Krištofčíková, technik, špecialista pre odbery vzoriek z prírodného prostredia, ad-
ministratíva.

Marián Rabatin, technik, špecialista pre monitoring zdravotného stavu lesov.

Odbor lesníckej politiky a ekonomiky 

Vznik odboru, vedúci odboru  
Po vzniku NLC v roku 2006 sa v rámci LVÚ Zvolen vytvoril odbor lesníckej politiky, eko-
nomiky a hospodárskej úpravy lesov (OLPEaHÚL). Tento odbor sa v roku 2007 rozdelil na 
odbor lesníckej stratégie, politiky a ekonomiky (OLSPaE). Z pracovnej náplne tohto odboru 
sa odčlenila výskumná činnosť v oblasti hospodárskej úpravy lesov, ktorá sa pretransformo-
vala do novovytvoreného odboru inventarizácie a manažmentu lesa (OIaML). Ďalšia zmena 
nastala v roku 2012, kedy sa zmenil názov odboru na odbor lesníckej politiky a ekonomiky 
(OLPaE) s účinnosťou od 1. 2. 2012.

Zameranie a poslanie odboru
Odbor rieši výskumné projekty a úlohy v oblasti ekonomiky produkčných a mimoprodukč-
ných funkcií lesov, technológií hospodárenia v lesoch, ľudského činiteľa a nástrojov riadenia 
v  lesnom hospodárstve. Ďalej sa zaoberá výskumom legislatívnych, ekonomických, organi-
začných a informačných nástrojov lesníckej politiky. V rámci jeho činnosti sa skúmajú metódy 
a postupy riadenia a hodnotenia účinnosti ekonomických a legislatívnych nástrojov na úrovni 
odvetvia a lesných podnikov a vyhotovujú sa analýzy stavu a prognózy vývoja lesov, produk-
tov a služieb lesníctva. Tvoria sa koncepcie, stratégie a programy lesníckej politiky a rozvo-
ja vidieka. Zabezpečujú sa úlohy súvisiace s adaptáciou odvetvia lesného hospodárstva na 
podmienky európskej integrácie a globalizácie, ako aj analytické a informačné potreby štátnej 
správy. Pracovníci odboru spolupracujú s medzinárodnými a zahraničnými organizáciami pri 
zabezpečovaní úloh vyplývajúcich z medzinárodných dohôd, dohovorov a programov pre les-
níctvo v oblasti pôsobnosti odboru. Od roku 2012 odbor rieši aj problematiku komplexného 
využívania dendromasy a logistiky.

Vedeckovýskumná činnosť  
Štátne, rezortné a iné domáce vedecko-technické projekty
•	  Rozpracovanie opatrení vyplývajúcich z podpisu Kjótskeho protokolu pre sektor lesného hospo-

dárstva 
Tento čiastkový projekt sa riešil v rezortnej úlohe výskumu a vývoja Vplyv globálnej kli-
matickej zmeny na lesy Slovenska. V rámci riešenia sa navrhol systém lesníckych opatrení 
na znižovanie skleníkových plynov a nadefinovali sa opatrenia na ich znižovanie v oblas-
ti lesníckej politiky. Navrhli sa postupy realizácie mitigačných a adaptačných lesníckych 
opatrení v hospodárskej úprave a pri obhospodarovaní lesov. V oblasti projektovania les-
níckych opatrení za účelom zachovania, uskladnenia a nahradenia uhlíka sa vypracoval 
návrh inštitucionálneho zabezpečenia a rámcovej štruktúry lesníckych projektov v súlade 
s potrebami ich hodnotenia v zmysle Kjótskeho protokolu. Riešila sa problematika re-
dukcie emisií skleníkových plynov náhradou fosílnych palív dendromasou produkovanou 
na lesnej a nelesnej pôde. Ďalej sa kvantifikovali dopady klimatických zmien na výnosy 
a náklady lesnej produkcie pri rôznych scenároch zastúpenia drevín. Odvodili sa modely 



 | 135 |

spotreby času pestovnej a vybraných výkonov ťažbovej činnosti. Stanovila sa ročná hod-
nota uskladnenia emisií CO2 v lesoch a v sušine trvalých výrobkov z dreva. Spracovali sa 
poznatky o obchode s uhlíkom a o možnostiach a nástrojoch zapojenia odvetvia lesníctva 
do existujúcich systémov obchodu.

•	  Výskum, klasifikácia a uplatňovanie funkcií lesa v krajine 
Tento projekt mal tri čiastkové úlohy, z ktorých dve: Výskum metód a postupov ekonomic-
kého hodnotenia funkcií lesa a Implementácia systematiky, hodnotenia a oceňovania funkcií 
lesa v riadiacom, legislatívnom a plánovacom procese sa riešili v odbore lesníckej stratégie, 
politiky a ekonomiky.
Riešenie úlohy sa zameralo najmä na vytvorenie systému hodnotenia a oceňovania 
funkcií lesov a spoločenstiev drevín v krajine z hľadiska ich multifunkčného využívania; 
návrh modelu štruktúry funkcií z hľadiska ekonomických kategórií; analýzu a návrh 
systému, modelov a algoritmov hodnotenia funkcií lesa; kvantifikáciu využívania funk-
cií lesa a úžitkov vybraných nedrevoprodukčných funkcií lesa; návrh koncepcie ďalšie-
ho využívania a rozvoja funkcií lesov; novej systemizácie (kategorizácie) lesov; klasifi-
káciu hospodárskych opatrení na ovplyvňovanie funkcií lesa (funkčného potenciálu) 
podľa úrovne obmedzenia hospodárenia; návrh systému ekonomického zabezpečenia 
spoločenskej objednávky na funkčné úžitky z lesov a návrh postupov a obsahu propagá-
cie významu funkcií lesov (argumentačnej bázy).

Úlohy odbornej pomoci
•	  Koncepčné práce a úlohy vyplývajúce zo záverov vedenia MPRV SR a sekcie lesníckej 

V rámci tejto úlohy odbor v spolupráci s ďalšími lesníckymi odborníkmi každoročne 
zabezpečoval riešenie najvýznamnejších lesnícko-politických úloh pre rozhodovanie 
ústredného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. V ostatných rokoch išlo najmä 
o tieto úlohy:
Vypracovanie Koncepcie rozvoja pô-
dohospodárstva na roky 2007 – 2013 – 
časť Lesné hospodárstvo. 
Vypracovanie Národného lesníckeho 
programu Slovenskej republiky.
Zhodnotenie potreby a návrh uplatnenia 
aktuálnej finančnej rubnej zrelosti pri 
určovaní rubných dôb hospodárskych 
lesov vrátane kvantifikácie dopadov.
Každoročné vypracovanie odpočtu pl-
nenia cieľov Akčného plánu trvalo udr-
žateľného rozvoja v SR 2005 – 2010.
Vypracovanie lesníckej časti prognózy 
a vízie vývoja slovenského poľnohospo-
dárstva, potravinárstva, lesníctva a  vi-
dieka. 
Analýza zdaňovania lesných pozemkov 
a návrh na úpravu ustanovení všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 
Vypracovanie návrhu Akčného plánu 
Národného lesníckeho programu SR. Obrázok 62. Vízia, prognóza a stratégia rozvoja lesníctva 

na Slovensku
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Obrázok 63.  Zelená správa

Návrh Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky. 
Každoročné vyhotovovanie podkladov do národných účtov hospodárstva SR za lesné 
hospodárstvo a podklady do Štatistickej ročenky lesného hospodárstva SR.
Organizačné zabezpečovanie technickej normalizácie v odvetví lesného hospodárstva.

•	  Vypracovanie súhrnného lesníckeho ekonomického účtu 
V správach sa každoročne uvádzali výsledky súhrnného lesníckeho ekonomického účtu 
od roku 1997. Išlo o účty produkcie, tvorby dôchodkov, podnikového zisku a kapitálové 
účty za príslušné referenčné obdobie v bežných cenách a stálych cenách bázického roku 
1997.

•	  Integrované environmentálne a ekonomické účty pre lesy 
Pre lepšie prepojenie ekologických a ekonomických údajov lesného hospodárstva sa vy-
vinul systém integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy (IEEAF). 
Tieto podúčty slúžia na vyjadrenie odvetvových špecifík lesného hospodárstva v rámci 
systému národných účtov hospodárstva. Taktiež súvisia s harmonizáciou národných in-
formačných systémov s informačnými systémami EÚ. V jednotlivých účtoch sú zobraze-
né a popísané lesné zdroje a jeho produkty, od lesnej plochy cez zásoby drevnej hmoty 
a jej hodnotu a hodnotu jednotlivých úžitkov lesa až po spracovanie dreva drevárskym 
priemyslom. Ekologický aspekt je zaznamenaný prostredníctvom účtov bilancie uhlíka 
v lesných ekosystémoch a poškodenia lesov. Integrované environmentálne a ekonomické 
účty pre lesy sa zostavujú podľa spoločnej metodiky Eurostatu od roku 2008.

•	  Riešenie problematiky a poradenstva pri zalesňovaní nelesných pozemkov, bielych plochách, 
energetických porastoch a lesných plantážach a využívaní lesnej biomasy 
V rámci projektu sa vykonal zber a hodnotenie údajov o produkčných schopnostiach 
a o stave porastov vzniknutých prírodnou sukcesiou (biele plochy) v spádovej oblasti Ľu-
bietovej na rozlohe 35 ha. Zhodnotila sa využiteľnosť potenciálu palivovej dendromasy na 
bielych plochách v oblasti Hornej Nitry pre potreby výroby palivových štiepok. Zhodno-
tili sa produkčné schopnosti a stav intenzívnych porastov rýchlorastúcich drevín na les-
ných a nelesných pozemkoch. Zabezpečilo sa šľachtenie a produkcia sadbového materiálu 
rýchlorastúcich drevín pre potreby testovacích výsadieb. Použili sa domáce klony topoľov 
a vŕb a tiež klonov zo zahraničia (Maďarsko, Taliansko, Švédsko). Založili sa testovacie 
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a poloprevádzkové plochy v Pavlovciach nad Uhom na území bývalej bažantnice v roz-
lohe 2,7 ha, kde sa overuje vhodnosť drevín pre podmienky Východoslovenskej nížiny 
a v Mužli, Jasovej a Novákoch o celkovej rozlohe 3 ha. Priebežne sa vykonávala poraden-
ská a konzultačná činnosť pre organizácie lesného hospodárstva, poľnohospodárstva, 
drevospracujúceho priemyslu, energetiky, samospráv a tiež fyzické osoby. Konzultácie 
a poradenstvo sa poskytlo celkom 23 subjektom.

Projekty podporené grantovými agentúrami (APVV a i.)
•	  Hodnotenie verejnoprospešných funkcií lesných a poľnohospodárskych ekosystémov a  služieb 

odvetví 
Cieľom riešenia projektu bolo vypracovanie návrhu modelu štruktúry funkcií lesných 
a poľnohospodárskych ekosystémov v krajine; kvantifikácia užitočnosti funkcií ekosys-
témov; návrh metodických postupov a algoritmov ekonomického hodnotenia verejno-
prospešných funkcií ekosystémov a stanovenie potreby služieb odvetví lesného hospo-
dárstva a poľnohospodárstva verejnosti, ako aj postupy ich oceňovania.

•	  Integrácia rozvojových, inovačných a environmentálnych politík pre lesníctvo 
Riešenie sa zabezpečovalo v rámci koordinácie LF – TU vo Zvolene. Cieľ projektu spočí-
val vo výskume integrácie a koordinácie politík pre lesníctvo s dôrazom na trvalo udrža-
teľný rozvoj vidieka. V analýze sa využíval prístup “bottom up” pri výskume kooperácie 
medzi relevantnými odvetvovými podnikmi a prístup “top down” pri výskume relevant-
ných stratégií, programov a správania aktérov ako aj ich syntéza. Výsledkom projektu boli 
koncepty a odporúčania pre úspešnejšiu integráciu a koordináciu relevantných politík 
v lesníctve.

•	  Výskum vplyvu neštátneho vlastníctva lesov na politiky súvisiace s lesníctvom – VYNALES 
Projekt sa zameral na analýzu neštátneho lesníckeho sektora na Slovensku, vytváranie zá-
ujmových skupín a združení, určenie ich priorít a cieľov. Úlohou projektu bolo analyzovať 
vplyv neštátneho vlastníctva lesov na lesnícku politiku, politiku rozvoja vidieka a politiku 
ochrany prírody. Riešenie poskytlo nové modely a metódy práce pre vlastníkov lesov. Plá-
nované výsledky výskumu sú vysoko relevantné pre neštátne subjekty lesného hospodár-
stva, ale sú potenciálne využiteľné aj ústrednými orgánmi štátnej správy. Cieľom projektu 
aplikovaného výskumu bolo charakterizovať neštátny lesnícky sektor na Slovensku, opísať 
neštátnych vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, vrátane zhodnotenia ich doterajšieho 
pôsobenia v rámci vytvoreného sociálno-politického a ekonomického priestoru a poskyt-
núť odporúčania a návrhy pre organizácie vlastníkov lesov pri presadzovaní ich priorít 
v oblasti politík súvisiacich s lesníctvom.

•	  Rodovým výskumom k rovnosti v zamestnateľnosti v podmienkach horských vidieckych oblastí 
Slovenska
Tento výskumný projekt sa zameral na vypracovanie stratégie uplatňovania rodového 
hľadiska (gender mainstreamingu) pre zamestnávateľov pôdohospodárskych podni-
kov v horských vidieckych oblastiach Slovenska. V rámci projektu sa vytvorila databá-
za údajov za jednotlivé oblasti rovnosti príležitostí žien a mužov pôdohospodárskych 
podnikov a efektívne postupy ku zvýšeniu rodovej senzibilizácie ovplyvňovania za-
mestnávateľov v sektore pôdohospodárstva. V rámci projektu sa riešili dva nadnárod-
né projekty zamerané na vzdelávanie a zamestnanosť v sektoroch poľnohospodárstva, 
lesníctva, malého a stredného podnikania v horských oblastiach a v turizme. Špeciálne 
bola venovaná pozornosť rovnosti príležitostí v týchto sektoroch a na vidieku horských 
oblastí. (Úloha financovaná Európskym sociálnym fondom – iniciatívou Spoločenstva 
EQUAL).
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•	 Doplnkovým vzdelávaním BOZP robotníckych profesií k vyššej kvalite ľudských zdrojov v lesníctve 
Cieľom projektu bolo zlepšenie ďalšieho vzdelávania robotníckych profesií zvýšením 
úrovne znalosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, adaptability na nové technológie 
používané v lesnom hospodárstve a posilnenie prevencie k BOZP. Projekt nadväzoval na 
štátny projekt výskumu Podpora zdravia v lesnom hospodárstve, keď sa aplikovali jeho 
výsledky v praxi. (Úloha financovaná Európskym sociálnym fondom).

•	  Cesty ku posilneniu sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce v lesníctve 
Výskumný projekt riešil problematiku sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu prá-
ce v lesníctve na Slovensku. Orientoval sa prevažne na vidiecke a horské oblasti, v ktorých 
analyzoval situáciu na trhu práce poprvýkrát od roku 1985. Zohľadňoval zmenené pod-
mienky po transformácii organizácie lesníctva po navrátení lesnej pôdy pôvodným vlastní-
kom. Riešenie vychádzalo najmä z metód dotazníkového prieskumu a tvorby implemen-
tačného modelu prístupu na trh práce so zohľadnením podmienok politík EÚ a SR.

Medzinárodná spolupráca a projekty
Pracovníci odboru boli aktívni v regionálnom centre EFI CEEC. Pracovali v aktivitách 
IUFRO, COST, FAO a Fóra OSN o lesoch (UNFF). Riešili niekoľko projektov rámcového 
programu EÚ. 
•	  Developing Research and Innovation Environment in five European Regions in the field of 

Sustainable Use of Biomass Resources (BIOCLUS) 
Na základe výsledkov hodnotenia vývoja produkcie a využívania biologických materiálov 
v lesníctve, poľnohospodárstve, potravinárskom a drevospracujúcom priemysle, energeti-
ke a ostatných súvisiacich odvetviach sa vypracovali SWOT analýzy. Pripravila a vykonala 
sa séria domácich a medzinárodných workshopov za účasti zástupcov rozhodujúcich ve-
deckovýskumných inštitúcií, štátnej a verejnej správy a väčších podnikov pôsobiacich vo 
vyššie uvedených odvetviach, a tiež zahraničných partnerov participujúcich na projekte. 
Následne sa vypracovali Strategická výskumná agenda a Akčný plán za Slovensko, ktoré 
sa použili ako súčasť spoločných výstupov konzorcia. Prostredníctvom medzinárodných 
odborných exkurzií sa uskutočnila výmena poznatkov o implementácii inovácií vo využí-
vaní biologických materiálov v participujúcich regiónoch. Vypracovala sa záverečná sprá-
va projektu a uskutočnil sa finálny seminár zameraný na realizáciu navrhovaných riešení.

•	  Zdokonalený multifunkčný manažment lesov v horských regiónoch Európy – ARANGE 
Cieľom projektu, ktorého riešenie sa začalo v roku 2012, je skúmať potenciál a limity 
súčasných a alternatívnych prístupov v obhospodarovaní horských lesov pre zabezpeče-
nie súboru ekosystémových služieb v meniacich sa klimatických a socioekonomických 
podmienkach. Projekt sa situoval do siedmich regiónov Európy, vybraných z hlavných 
horských celkov (Škandinávske vrchy, Iberské pohorie, Západné Alpy, Východné Alpy, 
Karpaty, Dináre, Rodopy) tak, aby pokrývali široké spektrum lesných typov, socioekono-
mických a kultúrnych podmienok. Zameral sa na výskum štyroch hlavných ekosystémo-
vých služieb: produkcia dreva, ochrana voči gravitačným škodlivým činiteľom (napr. eró-
zia, zosuvy), zmierňovanie klimatickej zmeny prostredníctvom sekvestrácie uhlíka (ako 
aj produkcie bioenergie) a ochrana prírody a zachovanie biodiverzity. NLC zodpovedá 
za prípadovú štúdiu Karpaty a koordinuje pracovný balík zameraný na politický rámec 
multifunkčného obhospodarovania horských lesov.

•	  Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z integrovaného programu práce Európskej hospodárskej 
komisie (EHK) OSN v oblastiach: hodnotenie lesných zdrojov; výhľadové štúdie európ-
skeho lesníckeho sektora; trhy a štatistika – v rámci spoločnej siete expertov FAO/ECE/
ILO pre implementáciu trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. 
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Účasť na vypracovaní dokumentov EHK OSN: výhľadová štúdia európskeho lesníckeho 
sektora I a II (European Forest Sector Outlook Study I, II).
Vypracovanie národných správ o kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľoch trvalo 
udržateľného hospodárenia v lesoch, ako podkladov pre vyhotovenie správ o stave eu-
rópskych lesov pre ministerské konferencie o ochrane lesov (MCPFE, Forest Europe) vo 
Varšave 2007 a v Oslo 2011.

•	  Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky vo FAO OSN:
Vypracovanie národných správ pre globálne hodnotenie lesných zdrojov (Global Forest 
Resources Assessment) 2010 a prípravné práce pre hodnotenie za rok 2015.
Spoluúčasť na vypracovaní tematickej štúdie FAO – Umelo zakladané lesy (Planted Fo-
rests).

•	  Transregionálny prenos a marketing nástrojov a systémov riešenia pre plánovanie a manažment 
krajiny v rámci siete Európskeho ústavu využívania pôdy (ELI). 

•	  Pravidelné vypracovanie národných správ na zasadnutia Fóra OSN o lesoch (UNFF). 
•	  PC EFI INNOFORCE „Smerom k trvalo udržateľnému lesníckemu sektoru v Európe: Podpo-

rou inovácií a podnikania“. 
•	  Transregionálny prenos a marketing nástrojov a systémov riešenia pre plánovanie a manažment 

krajiny.
•	  COST akcie: 

COST E43 – Harmonizácia národných inventarizácií lesov v Európe. 
COST E45 – Európske lesné externality. 
COST E51 – Integrácia inovačných a rozvojových politík pre lesnícky sektor. 
COST FP 1001 – USEWOOD. 
COST FP1201 FACESMAP – Zmeny vlastníckej štruktúry lesov v Európe: Význam pre 
manažment a politiku. 
COST FP1203 European non-wood forest products (NWFPs) network. 

•	  Pracovníci odboru sú členmi divízií, alebo pracovných skupín IUFRO, sekcie S6.12, S4.04, 
S3.08 a 4.05, v rámci ktorých sa zúčastňujú na formulovaní exaktných názorov a  postojov 
k riešeniu aktuálnych problémov lesníckej ekonomiky a lesníckej politiky, prostredníctvom kon-
gresov, konferencií a seminárov sekcií a pracovných skupín IUFRO.

•	  Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich pre Slovensko z procesu MCPFE a členstva v jeho riadia-
com výbore. 

•	  Zabezpečovanie úloh v rámci činností EUROSTAT-u. 

Spolupráca s odbornými inštitúciami a štátnou správou
•	  Odborná spolupráca so Slovenským ústavom technickej normalizácie Bratislava pri zavá-

dzaní medzinárodných noriem (európskych noriem a noriem ISO) do činnosti lesného 
hospodárstva na Slovensku, pri vypracúvaní a revíziách Slovenských technických noriem 
v triede 48 – Lesníctvo.

•	  Vypracovanie podnikových noriem spotreby pohonných hmôt a mazadiel pre stroje a za-
riadenia používané v š. p. Lesy SR, VLM, š. p., Pliešovce, ŠL TANAP-u a VšLP TU vo 
Zvolene, ich priebežná aktualizácia a dopĺňanie pre nové stroje. 

•	  Rozdelenie územia TANAPu na zóny ochrany. 
•	  Kvantifikácie ekonomických dopadov obmedzenia bežného hospodárenia v chránených 

územiach s vyšším stupňom ochrany (3. – 5.) a vyplývajúcich zo zákazov štátnej ochrany 
prírody.

•	  Zabezpečovanie súdno-znaleckej činnosti, poradenstva a lektorstva v oblasti oceňovania 
lesného majetku, oceňovania škôd na zložkách lesného majetku a kvantifikácia náhrady 
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z obmedzenia realizácie vlastníckych práv 
k lesnému majetku. 

•	  Ekonomické analýzy a kalkulácie výno-
sov a nákladov obhospodarovania lesov.

•	  Spracovanie podnikateľských zámerov 
vlastníkov lesa a ich združení, vrátane 
marketingu.

Pedagogická, vzdelávacia a iná vedecko-vý-
chovná činnosť
Ing. Martin Moravčík, CSc., člen odborovej 

komisie pre študijný program hospodár-
ska úprava lesov LF – TU vo Zvolene; 
člen Vedeckej rady NLC – LVÚ Zvolen; 
predseda Sekcie trvalo udržateľného ob-
hospodarovania lesov odboru lesníctva 
SAPV a člen SAPV; člen Rady agentúry 
pre pôdohospodárske vedy.

Ing. Jozef Tutka, CSc., do roku 2007 pred-
nášky z oceňovania lesov a verejno-
prospešných funkcií lesa na LF – TU vo 
Zvolene. Vedenie doktorandov, pomoc-
ný školiteľ, TU vo Zvolene. Člen Vedec-
kej rady NLC.

Ing. Marián Radocha, CSc., oponent alebo 
konzultant diplomových prác a člen ko-
misie pre štátne skúšky a obhajoby dip-
lomových prác na LF – Katedre lesnej 
ťažby a mechanizácie, člen komisie pre obhajobu PhD. Technika a mechanizácia poľno-
hospodárskej a lesníckej výroby , TU vo Zvolene. 

Ing. Július Ďurkovič, CSc., vedenie doktorandov, TU vo Zvolene.
Ing. Viera Petrášová, CSc., vedenie doktorandov, TU vo Zvolene.
Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.; Ing. Zuzana Sarvašová, PhD. – členovia Vedeckej rady NLC.

Výber z edičnej a publikačnej činnosti  
Pracovníci odboru publikujú výsledky výskumu v národných a medzinárodných periodikách 
ako je Lesnícky časopis – Forestry Jounal, Journal of Forest Science, Les/lesokruhy, Lesnická 
práce, Forest Policy and Economics, Zprávy lesnického výzkumu a pod. a v zborníkoch ná-
rodných a medzinárodných vedeckých a odborných konferencií a seminárov.

Každý rok odbor organizuje odborný seminár Aktuálne otázky ekonomiky lesného hos-
podárstva SR, z ktorého vydáva zborník referátov. Odborný seminár je zameraný na aktuálne 
výsledky lesného hospodárstva SR, najmä súhrnného lesníckeho ekonomického účtu, hospo-
dárske výsledky lesného hospodárstva a možnosti využitia európskych fondov.

Vedecké príspevky v karentovaných vedeckých časopisoch s impakt faktorom
Moravčík, M., Sarvašová, Z., Merganič, J., Schwarz, M., 2010: Forest Naturalness: Cri-

terion for Decision Support in Designation and Management of Protected Forest Areas. 
In: Environmental Managment, vol. 46, no. 6, p. 908 – 919. 
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Obrázok 64. Podniková norma spotreby pohonných hmôt 
pre stroje a zariadenia používané v podniku Lesy SR, š. p.
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Sarvašová, Z., Šálka, J., Dobšinská, Z., 2012: Mechanism of cross-sectoral coordination 
between nature protection and forestry in the Natura 2000 formulation process in Slova-
kia. Journal of Environmental Management. [Epub ahead of print]

Šálka, J., Longauer, R., Lacko, M., 2006: The effects of property transformation on fo-
restry entrepreneurship and innovation in the context of Slovakia. Forest Policy and Eco-
nomics, vol. 8, no. 7, p. 716 – 724.

Vedecké príspevky v recenzovaných vedeckých časopisoch bez impakt faktora
Dobšinská, Z., Sarvašová, Z., Šálka, J., 2010: Changes of innovation behaviour in Slova-

kian forestry. In: The Annals of The Stefan cel Mare University of Suceava. Fascicle of The 
Faculty of Economics and Public Administration, vol. 10, no. 2(12), p. 71 – 80.

Kovalčík, M., Sarvašová, Z., Tutka, J., 2011: Informácie a integrácia verejnoprospešných 
funkcií lesa do trhového mechanizmu. Acta Facultatis Forestalis, roč. 53, č. 1, s. 201 – 211.

—, 2011: Hodnotenie efektívnosti hospodárenia na lesnej pôde. Lesnícky časopis – Forestry 
Journal, roč. 57, č. 3, s. 166 – 177.

Kovalčík, M., 2011: Profitability and competitiveness of forestry in European countries. 
Journal of Forest Science, vol. 57, no. 9, p. 369 – 376. 

Kovalčík, M., Sarvašová, Z., Schwarz, M., Moravčík, M., Oravec, M., Lásková, J., 
Tutka, J., 2012: Financial and socio-economic impakts of nature conservation in Slova-
kia, Journal of Forest Science, vol. 58, no. 10, p. 425 – 435.

Kulla, L., Tutka, J., Marušák, R., 2009: Forest yield index and its applicability to the as-
sessment of future forests yield. Journal of Forest Science, vol. 55, no. 1, p. 41 – 50.

Moravčík, M., Balogh, P., 2006: Development of age structure of forests in Slovakia. Les-
nícky časopis – Forestry Journal, roč. 52, č. 4, s. 333 – 339.

—, 2007: Derivation of target structure for forests of Norway spruce vegetation zone in Slo-
vakia. Journal of Forest Science, vol. 53, no. 6, p. 267 – 277.

—, 2007: Derivation of target stocking for forests of Norway spruce vegetation zone in Slova-
kia. Journal of Forest Science, vol. 53, no. 8, p. 352 – 358.

—, Schwarz, M., Balogh, P., 2011: Návrh nového systému kategorizácie lesov a jeho uplat-
nenia. Lesnícky časopis – Forestry Journal, roč. 57, č. 1, s. 55 – 64.

—, Sarvašová, Z., Kovalčík, M., Radocha, M., 2011: Stratégie pre posilnenie medzisek-
torových vzťahov lesníctva a drevárstva. Acta Facultatis Forestalis, roč. 53, č. 1, s. 213-231.

Oravec, M., 2008: Produkčná schopnosť agátových porastov z hľadiska produkcie palivovej 
dendromasy. Lesnícky časopis - Forestry Journal, roč. 54, č. 2, s. 155 – 165. 

—, 2010: Medzirezortné vzťahy ovplyvňujúce produkciu a energetické využitie lesnej bioma-
sy. Acta Facultatis Forestalis Zvolen, roč. 52, č. 2, s. 75 – 84.

Sarvašová Z., 2008: Niektoré sociálne ukazovatele lesných podnikov, ako determinan-
ty konkurencieschopnosti lesného hospodárstva. Lesnícky časopis – Forestry Journal, 
roč. 54, č. 1, s. 57 – 65. 

—, Kovalčík, M., 2009: Možnosti lesníckych projektov v rámci Kjótskeho protokolu. Les-
nícky časopis – Forestry Journal, roč. 55, č. 3, s. 251 – 271. 

—, Lásková, J., Fodrek, L., 2012: Zahraničné príklady integrácie verejnoprospešných funk-
cií do trhového mechanizmu. Zprávy lesnického výzkumu, roč. 57, č. 1, s. 54 – 64.

—, 2010: Innovations in recreational services from the viewpoint of forest enterprises. Jour-
nal of Landscape Management, vol. 1, no. 1, p. 56 – 60. 

Schwarz, M., Moravčík, M., 2009: Rámcové plánovanie a adaptácia lesných porastov na 
klimatickú zmenu. Lesnícky časopis – Forestry Journal, roč. 55, č. 3, s. 273 – 285. 
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Slamka, M., Radocha, M., 2010: Results of harvesters and forwarders operations in Slova-
kian forest. Lesnícky časopis – Forestry Journal, roč. 56, č. 1, s. 1 – 16. 

Tutka, J., Kovalčík, M., 2008: Odhad hodnoty rekreačnej funkcie lesov Slovenska pros-
tredníctvom contingent valuation method a travel cost method. Lesnícky časopis – Fo-
restry Journal, roč. 54, Supplement 1, s. 95 – 103. 

—, Kovalčík, M., 2010: Hodnotenie rekreačnej funkcie lesov SR preferenčnými metódami. 
Acta Facultatis Forestalis Zvolen, roč. 52, č. 2, s. 145 – 154. 

—, Kovalčík, M., 2010: Sociálno-ekonomická stránka funkcií a služieb ekosystémov a od-
vetvia. Acta Facultatis Forestalis Zvolen, roč. 52, č. 2, s. 155 – 167. 

—, Sarvašová, Z., Tutka, J., 2012: Hodnota vybraných verejnoprospešných funkcií lesa. 
In: Acta Facultatis Forestalis, roč. 54, č. 1, s. 131 – 146.

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Konôpka, J., Kovalčík, M., Moravčík, M., 2010: Krízový manažment v lesnom hospodár-

stve. 1. vyd. Zvolen: Národné lesnícke centrum. 74 s. 
Moravčík, M. a kol., 2010: Vízia, prognóza a stratégia rozvoja lesníctva na Slovensku. 1. vyd. 

Zvolen: Národné lesnícke centrum. 172 s. (Lesnícke štúdie; č. 61/2010).
Sarvašová, Z., Šálka, J., 2012: Integrácia úžitkov verejnoprospešných funkcií lesov do trho-

vého mechanizmu – teórie a zahraničné skúsenosti. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita 
vo Zvolene. 215 s. 

Šálka, J., Sarvašová, Z., 2009: Governance v lesníctve. 1. vyd. Zvolen: Národné lesnícke 
centrum. 262 s. 

—, Sarvašová, Z., 2011: Politika rozvoja vidieka a lesníctvo na Slovensku. 1. vyd. Zvolen: 
Národné lesnícke centrum. 58 s. 

Šikula, M., [Konôpka, J., Moravčík, M.] a kol., 2010: Stratégia rozvoja slovenskej spoloč-
nosti. 1. vyd. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 696 s.

Odborné monografie, knihy vydané v domácich vydavateľstvách
Kovalčík, M., Moravčík, M., Sarvašová, Z., Svitok, R., Tutka, J., Hrbáľ, P., Kama-

neský, M., Konôpka, J., Kunca, A., Longauer, R., Oravec, M., Paluš, H., Rado-
cha, M., Šálka, J., Zúbrik, M., 2009: Analýza a kvantifikácia dopadov svetovej finančnej 
a ekonomickej krízy v lesníctve SR a návrh opatrení na jej riešenie. 1. vyd. Zvolen: Národ-
né lesnícke centrum. 59 s. 

—, Kolláriková, Z., Sarvašová, Z., Tutka, J., 2009: Zvyšovanie konkurencieschopnosti 
subjektov lesného hospodárstva. Odborná príručka vydaná v rámci projektu informačnej 
aktivity. 1. vyd. Zvolen: Národné lesnícke centrum. 80 s. 

—, Novotný, J., Toma, P. (eds.)., 2007: Národný lesnícky program Slovenskej republiky. 
1.  vyd. Bratislava, Zvolen: Ministerstvo pôdohospodárstva SR: Národné lesnícke cen-
trum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen. 63 s. 

—, Minďáš, J. a kol., 2008: Hospodárenie v lesoch štátneho podniku Lesy SR: Súčasný stav 
a vývoj podľa ukazovateľov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. 1. vyd. Zvolen: 
Národné lesníckce centrum. 128 s. 

Novotný, J., Moravčík, M., Jendek, S., 2010: Slovenský les: Slovak Forest. 1. vyd. Zvolen: 
Národné lesnícke centrum. 136 s. 

Tutka, J., Kovalčík, M., Sarvašová, Z., 2011: Hodnotenie verejnoprospešných funkcií 
lesných ekosystémov – Metódy a metodické prístupy. 1. vyd. Zvolen: Národné lesnícke 
centrum. 87 s. 
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Program ďalšieho rozvoja a činnosti odboru
Činnosť odboru sa bude orientovať najmä na úlohy výskumu a vývoja v oblastiach lesníckej 
politiky a ekonomiky. Základným cieľom bude uskutočňovanie výskumu zameraného na zvy-
šovanie konkurencieschopnosti a ekonomickej životaschopnosti lesných podnikov a lesníc-
tva. V oblasti lesníckej politiky pôjde predovšetkým o aktivity zamerané na optimalizáciu me-
dzisektorovej spolupráce medzi lesným hospodárstvom a súvisiacimi odvetviami a rezortmi, 
so zámerom zosúladenia ich hospodárskych, ekologických a sociálno-kultúrnych cieľov. Bude 
sa skúmať zabezpečovanie špecifických potrieb spoločnosti, verejných alebo iných záujmov 
vo väzbe na osobitný režim hospodárenia, pri ktorom vznikajú vlastníkom a obhospodaro-
vateľom lesov zvýšené náklady, resp. iná majetková ujma. Výskum sa zameria tiež na analýzu 
správania sa, hodnôt, cieľov a priorít zainteresovaných skupín v rámci lesníctva. Zhodnotia sa 
súčasné nástroje lesníckej politiky na ovplyvňovanie priorít jednotlivých skupín v prospech 
trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. V neposlednom rade sa bude riešiť problematika 
interakcie vedy a politiky s cieľom vypracovania návrhu opatrení na zlepšenie prepojenia les-
níckej vedy a tvorby politiky na všetkých úrovniach.

V oblasti ekonomiky sa bude riešiť problematika podstaty a nástrojov konkurencieschop-
nosti a ekonomickej životaschopnosti lesných podnikov a lesníctva. Navrhnú sa ukazovatele, 
metódy a modely ich hodnotenia, ako aj nástroje ovplyvňovania a eliminovania rizík konku-
rencieschopnosti a ekonomickej životaschopnosti v rôznych prírodno-výrobných podmien-
kach. V rámci uvedených cieľov sa bude skúmať ekonomické hodnotenie a oceňovanie funkcií 
lesov, implementácia schém platieb za ekosystémové služby lesa, ako aj problematika kvanti-
fikácie finančných a ekonomických dopadov klimatických zmien a kalamitného pôsobenia 
škodlivých činiteľov v lesných ekosystémoch. Budú sa riešiť otázky pozície lesníctva ako integ-
rovanej súčasti vidieka. Riešenie sa zameria na diverzifikáciu hospodárskych činností v zme-
nených ekonomických a sociálnych podmienkach s ohľadom na zvyšovanie zamestnanosti, 
kvalitných pracovných príležitostí na vidieku a kvality života.

Činnosť odboru sa bude orientovať aj na komplexné využívanie dendromasy, možnosti 
zvyšovania potenciálu drevnej suroviny na energetické využitie a úlohu lesného hospodárstva 
v rámci iniciatívy zelená ekonomika v oblasti náhrady neobnoviteľných materiálov a energií. 
Výskum sa zameria na efektívnu produkciu a využitie dreva a elimináciu odpadu v celom re-
ťazci, od lesa až po konečného spotrebiteľa.

Zoznam pracovníkov odboru s funkčným zadelením a vedeckým zameraním (k 31. 12. 2012)
Ing. Martin Moravčík, CSc., vedúci odboru, lesnícka politika, hospodárska úprava lesov.
Ing. Marián Slamka, PhD., zástupca vedúceho odboru, lesnícke technológie a ekonomická 

analýza ich uplatnenia.
Ing. Miroslav Kovalčík, PhD., lesnícka ekonomika a ekonómia prírodných zdrojov, hodnote-

nie efektívnosti obhospodarovania lesnej pôdy.
Ing. Zuzana Sarvašová, PhD., lesnícka politika a medzisektorové vzťahy lesného hospodár-

stva, politika rozvoja vidieka.
Ing. Milan Oravec, CSc., lesnícke technológie a efektívnosť obnoviteľných zdrojov.
Ing. Marián Radocha, CSc., lesnícke technológie a ekonomická analýza ich uplatnenia.
Ing. Matej Schwarz, lesnícka politika a medzisektorové vzťahy lesného hospodárstva a ochra-

ny životného prostredia.
Mgr. Jana Lásková, lesnícka politika a medzisektorové vzťahy lesného hospodárstva.
Ľubica Bešinová – technický pracovník.
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Odbor ochrany lesa a manažmentu zveri 

Vznik odboru, vedúci odboru
Od vzniku NLC sa jeho názov a organizačná štruktúra nezmenili. K odboru patrí Stredisko 
lesníckej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici. Problematika integrovanej ochrany lesa 
(najmä otázky spojené so škodlivým hmyzom a hubovými patogénmi) sa úspešne rozvíjala. 
Negatívne sa vyvinula situácia v oblasti poľovníctva. Došlo k rapídnej redukcii riešiteľských 
kapacít. Dlhé roky trvajúca deľba práce vo výskume, keď sa LVÚ Zvolen zameriaval najmä 
na výskum lesnej zveri a Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre na výskum poľnej zveri 
sa prestala dodržiavať. Pokračovala redukcia riešiteľských kapacít z dôvodu výrazného znižo-
vania financií z rezortných zdrojov. Na veľmi dobrej úrovni, a to i napriek postupnej redukcii 
finančných vstupov aj do tejto oblasti, fungovala poradenská a inšpekčná činnosť LOS. Ve-
dúcim LOS v Banskej Štiavnici bol od 1. 1. 2006 Ing. Andrej Kunca, PhD., ktorý prevzal túto 
funkciu po Ing. Jurajovi Varínskom, CSc. 

Po roku 2006 odbor ochrany lesa a manažmentu zveri venoval najväčšiu pozornosť rieše-
niu kalamitnej situácie v smrečinách v dôsledku premnoženia podkôrneho a drevokazného 
hmyzu. Okrem iných činností sa vypracovali realizačné projekty ochranných opatrení na ka-
lamitných plochách a v porastoch nachádzajúcich sa v ich blízkosti s ohľadom na rôzne stupne 
ochrany prírody. Osobitná pozornosť sa venovala taktiež výskumu biologických metód ochra-
ny lesov proti biotickým škodcom.

Vedúcim odboru do 28. 2. 2007 bol Ing. Milan Zúbrik, PhD. Od 1. 3. 2007 bol vedúcim 
Ing. Andrej Kunca, PhD. a od 1. 7. 2009 Dr. Ing. Bohdan Konôpka. Zástupca vedúceho odbo-
ru počas celej doby bol Ing. Peter Kaštier, PhD.

Zameranie a poslanie odboru
Zameranie a poslanie odboru v porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa podstatne nezme-
nilo. Naďalej sa jeho činnosť sústreďovala na dve prioritné problematiky: ochranu lesa a po-
ľovníctvo, resp. manažment zveri. Išlo najmä o riešenie projektov základného a aplikovaného 
výskumu ochrany lesov, či iné odborné a poradenské aktivity v tejto oblasti. Pritom prenos 
nových vedeckých poznatkov zabezpečovali riešitelia výskumných úloh a to priamo podľa ob-
lastí ktoré riešili, ako aj v rámci činnosti LOS, kde pôsobili ako inšpektori či špecialisti. 

V súlade s programom ďalšieho rozvoja činnosti sa výskum ochrany lesov zameriaval na 
hodnotenie vplyvu hlavných škodlivých činiteľov na lesné ekosystémy a na vypracovanie ná-
vrhov koncepčných obmedzení, resp. obmedzení ich vplyvu. Tak ako v minulosti išlo o abio-
tické a antropogénne škodlivé činitele a ochranu proti nim, biotické škodlivé činitele, ovplyv-
ňujúce vitalitu lesných porastov a ekologizáciu metód ich regulovania (okruh: hmyz, jeho 
vplyv na vývojové štádia lesa; okruh: autotrofné rastliny a ich vplyv na vývojové štádiá lesa; 
okruh: zver ako významný faktor ovplyvňujúci obnovu a biodiverzitu lesa).

Zo skupiny abiotických činiteľov sú to: fyziologicky pôsobiace – hlavne sucho, extrémne 
teploty; mechanicky pôsobiace – najmä vietor, sneh, námraza. Zo skupiny biotických činite-
ľov: hmyz – prevažne podkôrny, drevokazný, listožravý a cicavý, patogénne huby, nežiaduca 
vegetácia – burina, poľovná zver). Zo skupiny antropogénnych činiteľov: imisie, lesné požia-
re, javy klimatickej zmeny. 

Určitým dôležitým mementom pre smerovanie ďalšieho výskumu v oblasti ochrany lesa 
bolo uvedomenie si závažnosti vplyvu klimatickej zmeny na existenciu a konštitúciu lesných 
porastov, vrátane potenciálneho vplyvu na odolnosť drevín voči rôznym škodlivým činiteľom. 
Okrem toho sa očakával vplyv klimatickej zmeny na správanie škodlivých činiteľov. To mohlo 
spôsobiť ich zvýšenú agresivitu a ďalšie šírenie, často aj mimo areálu ich pôvodného výskytu 
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(invázne druhy škodcov). Z uvedených dôvodov sa výskumné aktivity čiastočne preskupili 
do oblasti sledovania interakcií medzi klimatickou zmenou, lesnými porastmi a škodlivými 
činiteľmi. Dôležitou otázkou sa stala možnosť modifikácie správania škodlivých činiteľov 
v nových existenčných podmienkach. S tým by vznikala potreba „modernizácie“ či vhodnej 
adaptácie metód ochrany lesa proti škodlivým činiteľom v nových podmienkach.

V rámci poľovníctva sa činnosť odboru orientovala predovšetkým na lesnú zver, a to 
v problematike: manažment raticovej zveri a chránených druhov, úživnosť poľovných revírov 
a jej zvyšovanie, škody spôsobované zverou a ochrana pred nimi. Nakoniec to bola problema-
tika zabezpečovania veľkoplošného obhospodarovania zveri – koncepcia jeho realizácie. Vý-
znamná časť výskumu poľovnej zveri sa zamerala na jej správanie a následky na lesné porasty 
v oblastiach postihnutých v roku 2004 rozsiahlou veternou kalamitou. Tu sa sledovali vplyvy 
rôzneho pokalamitného manažmentu na výskyt poľovej zveri a na škody zverou v lesných 
porastoch.

Vedeckovýskumná činnosť
Štátne, rezortné a iné domáce vedecko-technické projekty
•	  Fytopesticídy pre biologickú ochranu lesa

Výskum sa zameral na boj s hmyzími škodcami (vplyv vodných výluhov vybraných rast-
lín na húsenice modelových škodcov), hubovými chorobami lesných drevín (využitie 
12  kmeňov Trichoderma sp. proti 18 rôznym kmeňom patogénnych húb) a o ochranu 
lesných porastov proti poškodzovaniu veľkými stavovcami – lesnou zverou (testovanie 
rôznych prípravkov vyrobených z prírodných zdrojov).

•	  Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska
V rámci tejto úlohy pokračovalo riešenie čiastkovej úlohy Stratégia ochrany lesa proti kom-
plexu škodlivých činiteľov v podmienkach klimatickej zmeny. Nanovo, v podmienkach klima-
tickej zmeny, sa prehodnotilo priestorové ohrozenie lesných porastov abiotickými škodli-
vými činiteľmi (vetrom, snehom a námrazou). Sledovali sa zmeny vo vývoji modelových 
druhov škodcov v podmienkach klimatickej zmeny. Taktiež sa prikročilo k telemetrické-
mu monitorovaniu jelenej zveri s využitím GPS. Časť výskumných aktivít sa sústredila na 
invázne druhy škodcov šíriacich sa na územie Slovenska.

Obrázok 65. Mapa nebezpečných smerov vetra z hľadiska mechanického poškodenia lesných porastov na Slovensku podľa les-
ných oblastí
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•	  Rekonštrukcie nepôvodných lesných spoločenstiev ohrozených zmenou prírodných podmienok 
na ekologicky stabilnejšie ekosystémy
Pokračovalo sa v riešení problematiky hynutia smrečín prevažne na odštepnom závode 
Čadca. Hlavná pozornosť sa sústredila na štúdium parametrov prostredia, fyziologických 
a porastových parametrov a škodlivých činiteľov ovplyvňujúcich chradnutie smrečín 
a mechanizmu ich synergického pôsobenia na úrovni stromu a porastu. Osobitne sa spra-
covali príčiny a podmienky vzniku snehových polomov v roku 2006. Navrhli sa možnosti 
použitia metód integrovanej ochrany lesa proti komplexu škodlivých činiteľov s dôrazom 
na podkôrniky a hubové patogénny v podmienkach fyziologicky oslabených smrečín. Ďa-
lej sa zosumarizovali možné ochranárske problémy, ktoré by mohli vzniknúť pri rekon-
štrukcii nepôvodných smrečín na Kysuciach.

•	  Výskum efektívneho využívania environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu le-
sov na Slovensku
V rámci tejto úlohy odbor riešil čiastkovú úlohu Výskum metód komplexnej ochrany les-
ných ekosystémov ovplyvnených pôsobením biotických a abiotických faktorov a GKZ. 
Išlo o časovopriestorovú analýzu smerov vetra, padania ťažkého snehu a tvorbu námrazy. 
Zhodnotili sa možnosti využitia prípravku Boveril na boj proti lykožrútovi smrekovému. 
Analyzovalo sa zastúpenie a agresivita jednotlivých druhov podpňovky v smrekových po-
rastoch. Riešili sa možnosti ochrany kultúr pred pôsobením nežiaducej vegetácie. Zisťo-
vala sa časovo-priestorová aktivita veľkých šeliem, ako aj jelenej zveri pomocou telemet-
rie. Na záver projektu sa spracovala publikácia Nové metódy ochrany lesa. Zamerala sa na 
ochranu lesov proti najvýznamnejším škodlivým činiteľom v lesoch Slovenska. Obsahuje 
najnovšie poznatky, ktoré sa dovtedy publikovali len v odborných a vedeckých publikáci-
ách, ktoré po overení možno realizovať v praxi.  

•	  Veľkoplošná ochrana lesov proti kalamitnému premnoženiu mníšky veľkohlavej
Pripravilo a zrealizovalo sa letecké ošetrenie dubových porastov proti mníške veľkohlavej. 
Ďalej ošetrenie smrekovcových a smrekových mladín v horských oblastiach proti rúrkov-
čeku smrekovcovému a kôrovniciam. Tieto ošetrenia sa vykonali z dôvodu praktického 
boja proti cieľovým škodcom, ale aj pre následné testovanie účinnosti dostupných metód 
biologického boja v podmienkach Slovenska.

•	  Vypracovanie projektov na odstraňovanie následkov veternej kalamity
Išlo o projekt ochrany lesných porastov na území Vysokých Tatier postihnutých veternou 
kalamitou 19. 11. 2004. Existujúce a overené postupy ochrany lesa sa modifikovali a op-
timalizovali pre lokálne podmienky. Navrhli sa jednak pre staré lesné porasty (ktoré pre-
žili kalamitu), ako aj pre následné porasty vznikajúce na kalamitných územiach. Postupy 
ochrany mladých porastov sa harmonizovali s návrhmi vypracovanými v realizačnom pro-
jekte týkajúcom sa obnovy lesných porastov na kalamitných plochách.

•	  Odborná spolupráca pri riešení ochrany lesa v chránených územiach so ŠOP osobitne pri prí-
prave spoločného metodického postupu na riešenie situácie v chránených územiach a na úze-
miach NATURA 2000
V spolupráci s MPRV SR a MŽP SR sa pripravilo usmernenie pre zabezpečenie ochrany 
lesa v lesoch okolo území s 5. stupňom ochrany. Podľa tohto usmernenia LOS expertne 
posudzovala návrhy opatrení ochrany lesa pripravené odbornými lesnými hospodármi 
a zabezpečovala kontrolu ich dodržiavania priamo v teréne.

Projekty podporené grantovými agentúrami (APVV a i.)
•	  Štúdium bionómie masového chovu a rádiosenzitivity vrtivky mediteránnej (kmeň tsl) a mníš-

ky veľkohlavej a ich využitie v technike sterilného hmyzu
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V tomto období sa ukončili laboratórne experimenty – chov laboratórnych húseníc mníš-
ky veľkohlavej, ktoré pochádzali z pracoviska USDA – APHIS Methods Development 
Centre, OTIS v Massachussets (USA). Vajíčka mníšky veľkohlavej sa ožarovali gama ra-
diáciou (dávkou 10, 50, a 199 Gy). Ide o alternatívny spôsob boja proti tomuto škodcovi. 

•	  Vývoj integrovaného informačného a biotechnického systému na ochranu smrekových porastov 
pred podkôrnym hmyzom pre územie postihnuté veternou kalamitou
Vytvorila sa nová verzia tlačiva hlásenia L 116, podľa ktorej sa vykonala evidencia škodli-
vých činiteľov. Evidované údaje sa harmonizovali so štatistickými výkazmi L 144, a L 146. 
Navrhol sa softvér pre elektronické evidovanie. Zdokonalila sa metodika feromónového 
boja s inváznym druhom hmyzu Ips duplicatus. Odskúšalo sa použitie huby Beauveria 
bassiana na reguláciu početnosti podkôrneho hmyzu.

•	  Náchylnosť vetrom destabilizovaných lesných ekosystémov voči pôsobeniu vybraných distur-
bančných faktorov
Analyzovala sa aktivita a aktivizácia škodlivých činiteľov v porastoch destabilizovaných 
a  fragmentovaných vetrom vo Vysokých a Nízkych Tatrách v roku 2004. Išlo najmä 
o problematiku šírenia podkôrneho hmyzu na porasty v okolí kalamity, výskyt hubových 
ochorení, nežiaducej vegetácie, poškodzovania následných mladých porastov zverou 
a pod.

•	  Kvantifikácia biomasy lesných porastov I. vekového stupňa
Výskum sa zameral na dreviny smrek, buk, dub a borovicu. Pritom sa sledovali lesné po-
rasty I. vekového stupňa. Na určenie sušiny stromových komponentov (tzn. asimilačné 
orgány, konáre, kmeň, korene) sa vytvorili tri alometrické modely: hrúbka v koreňovom 
krčku, výška stromu, hrúbka v koreňovom krčku a výška stromu. Ďalej sa odvodili expan-
zívne faktory pre jednotlivé zložky biomasy. 

•	  Realizácia optimálneho manažmentu a zlepšovania biotopu raticovej zveri vo vybraných zver-
niciach Lesov SR, š. p., Banská Bystrica
Zaviedol sa optimálny manažment biotopu raticovej zveri vo vybraných zverniciach Le-
sov SR, š. p., Banská Bystrica, odštepné závody Topoľčianky (Malá zvernica), Smolenice 
(Biela Skala), Kriváň (Trnavy) a Rimavská Sobota (Teplý vrch). Poznatky a skúsenosti 
získané pri realizácii manažmentu a zlepšovania biotopu raticovej zveri sa zovšeobecnili 
na využitie v ďalších zverniciach na Slovensku.

•	  Genetická diverzita a diferenciácia populácií vybraných druhov poľovnej a chránenej zveri
Získal sa experimentálny biologický materiál (trus, srsť a iné) na izoláciu DNA medveďa 
a rysa v poľovných oblastiach Poľana, 
Nízke Tatry a Kremnické vrchy. Vzorky 
trusu sa analyzovali z hľadiska potravy. 
Odobrali sa vzorky z uhynutého med-
veďa. Dve ročné medvedice sa označili 
ušnou značkou a jedna telemetricky.

•	  Komparačné štúdie štruktúry čistej primár-
nej produkcie v porastoch buka a smreka
Sledovala sa zásoba a čistá primárna pro-
dukcia v modelových porastoch buka 
a  smreka. Pritom sa analyzovala štruk-
túra zásoby biomasy a produkcie vzhľa-
dom na uhlík rýchlorotujúce (asimilač-
né orgány a jemné korene) a pomaly 
rotujúce (hrubé korene, kmeň, konáre) 

Obrázok 66.  Moderné zariadenie na chov hmyzu postavené 
vďaka projektom štrukturálnych fondov EÚ
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komponenty. Okrem mimodruhových rozdielov sa riešili otázky vplyvu vývojového štá-
dia a porastových vlastností na štruktúru zásoby a čistej primárnej produkcie, resp. vplyvu 
týchto faktorov na fixáciu a obeh uhlíka.

•	  Biologické metódy regulácie populačnej dynamiky hmyzu premnožujúceho sa na smreku a du-
boch
Projekt zameraný na štúdium rôznych biologických a biotechnických metód na zníženie 
populačnej dynamiky hlavných škodcov na smreku a duboch. Veľká časť projektu sa ve-
nuje podkôrnemu hmyzu, jeho chovu v laboratórnych a terénnych podmienkach, ako aj 
metódam jeho hromadného odchytu do feromónových lapačov. Testujú sa viaceré typy 
feromónových lapačov. V rámci projektu sa študujú antagonistické huby.

Medzinárodná spolupráca a projekty 
V rámci medzinárodnej spolupráce sa riešil celý rad čiastkových problémov, najmä v oblas-
ti biologického boja so škodcami lesných drevín. Úzka spolupráca sa rozvíjala s univerzitou 
BOKU vo Viedni a lesníckymi výskumnými ústavmi z okolitých krajín, najmä Poľska, Českej 
republiky a Maďarska. Riešili sa spoločné projekty s Canadian Food Inspection Agency a nór-

Lapač Theysohn

Odparník Pheroprax A

Lapač Lindgren funnel trap (LFT, 12 lievikov)

Odparník Ipslure je tvorený tromi samostatnými odparník-
mi (zľava Cis-verbenol, Ipsdienol, Methyl butenol)

Obrázok 67. Hodnotenie odchytu lykožrúta smrekového podľa typu lapača a odparníka
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skym výskumným ústavom Norwegian Forest and Landscape Institute. Pracovníci odboru 
aktívne pracovali v medzinárodných organizáciách ako sú IUFRO, COST, EFI a EPPO.
•	  Využiteľnosť mikrosporídií v klasickej biologickej ochrane lesa

Vykonala sa pozemná maloplošná aplikácia mikrosporídie Nosema sp. Sledovalo sa ší-
renie a intenzita infekcie v biotope mníšky veľkohlavej. Kooperujúcim pracoviskom bol 
USDA Forest Service Hamden (USA). 

•	  Vývoj ekologických metód boja s lesnými škodcami založenými na SIT (modelový druh Ips 
typographus L.)
Projekt vychádzal z poznatkov o dedičnom prenose sterility gama žiareniu vystavených 
samcov lykožrúta smrekového. Sledovalo sa jeho prežívanie, fertilita a rozmnožovacia 
schopnosť pri rôznych dávkach gama žiarenia. Predložila sa záverečná správa koordinač-
nému pracovisku International Atomic Energy Agency Viedeň. Výsledky z riešenia pro-
jektu sú publikované v časopise Journal of Forest Science.

•	  Microsporidická transmisia v populácii mníšky veľkohlavej
Uskutočnili sa terénne pokusy infikovania mníšky veľkohlavej mikrosporídiami v špeciál-
nych chovných boxoch umiestnených v dubových porastoch. Vypracovala sa správa pre 
koordinátora BOKU Univerzita Viedeň.

•	  Rozvoj ekologických metód boja s hmyzími škodcami lesa založených na využití SIT a parazi-
toidov (modelový hmyz mníška veľkohlavá)
Pokračovalo sa v laboratórnych chovoch F1 lariev mníšky veľkohlavej pochádzajúcich od 
rodičov ožarovaných dávkami 20, 30, 80, 100 Gy. Nové výsledky sa odovzdali koordinač-
nému pracovisku vo Viedni.

•	  Ochrana diverzity lesných biotopov v Národnom parku Slovenský raj
V spolupráci s ochranou prírody sa zaviedla v národnom parku ochrana smrečín proti 
podkôrnemu hmyzu pomocou feromónových lapačov (úloha financovaná EK).

•	  European Network on Emerging Diseases and Invasive Species Threats to European Forest Eco-
systems – FORTHREATS
Na analýzu sa vybralo 6 druhov inváznych húb zavlečených na prelome 19. a 20. storočia 
a 6 druhov zavlečených koncom 20. storočia. Spracovali sa informácie o ich výskyte, hroz-
bách a manažmente opatrení na ochranu proti nim.

•	  Spolupráca s CFIA (Canadian Food Inspection Agency)
V rámci tejto spolupráce sa od roku 2009 riešili projekty, ako napr.: Comparison of Eu-
ropean and Canadian Traps and Lures in Slovakia (2009); Assess the Effectiveness of 
the Lures on Baiting of Scolytus intricatus Ratz. (Coleoptera: Curculionidae) in Slovakia 
(2010); Testing the Attractiveness of Chemicals to Scolytus intricatus in Slovakia (2011); 
Comparative Attraction of Sticky Prism Traps to Chinese and Slovakian Agrilus spp. 
(2011). Spolupráca pokračuje aj v roku 2013.

Projekty štrukturálnych fondov EÚ 
•	  CEBIMOL – Centrum excelentnosti biologických metód ochrany lesa 

Partneri: NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Para-
zitologický ústav SAV Košice. Išlo o prvé centrum excelentnosti v prostredí LVÚ Zvolen. 
Výskum sa zameral na obmedzenie vplyvu škodlivého hmyzu (najmä mníšky veľkohlavej, 
Lymantria dispar a lykožrúta smrekového, Ips typographus, škodlivých húb (Armillaria 
spp.) a háďatiek na les. Skúmali sa parazitoidy a patogény, ktoré by sa mohli využiť v re-
gulácii vyššie uvedených škodcov, hľadali sa spôsoby ich účinnej aplikácie a testovala sa 
miera ich účinku. Dobudovala sa infraštruktúra laboratórií centra excelentnosti, a to la-
boratórií pre populačnú dynamiku, populačnú genetiku, výskum spoločenstiev nematód 
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lesných ekosystémov, výskum prirodzeného bioregulačného komplexu škodcov, bio-
logické metódy a pre biotechnologické metódy. Cieľom vzniku centra bola aj príprava 
domácich a medzinárodných výskumno-vývojových projektov zameraných na biologické 
a biotechnologické metódy ochrany lesa. Elektronicky sa prepoja všetky pracoviská, čo 
umožní komunikáciu pracovníkov a výmenu informácií. Projekt vytvoril podmienky pre 
dobudovanie infraštruktúry na chov škodlivého hmyzu na VS v Banskej Štiavnici.

•	  Centrum excelentnosti: Adaptívne lesné ekosystémy
Toto centrum excelentnosti vzniklo pod koordináciou TU vo Zvolene. Odbor ochrany 
lesa a manažmentu zveri sa zapojil do problematiky spojenej s možnosťami integrovanej 
ochrany lesných porastov. Aktivity sa sústredili jednak na dobudovanie infrakštruktúry, 
ale aj na samotné výskumné aktivity. Išlo najmä o oblasť ochrany lesa proti ničivému vet-
ru, podkôrnemu hmyzu a vybratým druhom patogénnych húb. Vybudovaná prístrojová 
technika a laboratórne zariadenia sa použijú hlavne pre výskum vlastností škodcov a tes-
tovanie metód boja proti nim.

•	  Progresívne technológie ochrany lesných drevín juvenilných rastových štádií
Riešením projektu sa zabezpečuje prenos výsledkov výskumu technológie ochrany les-
ných drevín do lesníckej praxe. Podporou sú doplňujúce výskumy a experimenty upres-
ňujúce poznatky o vlastnostiach juvenilných fáz drevín, ďalej o vlastnostiach škodlivých 
činiteľov relevantných pre existenciu takýchto porastov, resp. analýza interakcií medzi 
škodcami a drevinami. Výsledkom bude tvorba a vývoj nových technológií technických 
a prírodovedných poznatkov na využívanie prírodných zdrojov.

•	  Manuál pratotechniky pre raticovú zver a priaznivý stav životných podmienok tetrova hôľneho 
vo vysokohorských oblastiach
Sledujú sa pobytové znaky (trus, ležoviská, stopy) na vybraných trvalých trávnych poras-
toch. Vypracúvajú sa návrhy na revitalizáciu raticovej zveri a tetrova hôľneho vo vybra-
ných vysokohorských oblastiach. 

Pedagogická, vzdelávacia a iná vedecko-výchovná činnosť
Pracovníci odboru sa podieľali na pedagogickom procese na TU vo Zvolene, resp. boli kon-
zultantmi a oponentmi diplomových prác, doktorandských prác, a tiež členmi komisií pre 
obhajobu doktorandských prác. 

Július Novotný pôsobil ako profesor na LF – TU vo Zvolene, ako vedúci diplomových 
a doktorandských prác v odbore ochrana rastlín, člen komisie pre obhajobu doktorandských 
prác v odbore pestovania lesov. Bol členom Vedeckej rady TU vo Zvolene a jej Lesníckej fa-
kulty. Ďalej bol členom predsedníctva SAPV a komisie SAV pre priznanie kvalifikačných stup-
ňov vedeckým pracovníkom.

Jozef Konôpka bol členom Odbornej komisie pre študijný program ekológia a ochrana 
biodiverzity na FEE TU vo Zvolene, odborným garantom Hodnotiteľskej komisie sektora vy-
sokých škôl v odbore pôdohospodárskych vied (MŠVVŠ SR), členom Stálej pracovnej skupi-
ny pre pôdohospodárstvo Akreditačnej komisie pre vysoké školy a univerzity (MŠVVŠ SR), 
podpredseda Hodnotiteľskej komisie pre hodnotenie spôsobilosti osôb na vykonávanie vý-
skumu a vývoja v SR (MŠVVŠ SR). Ďalej predsedom SAPV a členom predsedníctva APVV, 
predsedom sekcie lesníckej SSPLPVV pri SAV, členom jej ústredného výboru.

Juraj Varinský bol predsedom odboru lesníctva SAPV, členom komisie MP SR pre štátne 
skúšky odborných lesných hospodárov.

Milan Zúbrik, Andrej Kunca boli členmi štátnicových komisii na LF – TU vo Zvolene. 
Prednášali ochranu lesa v kurzoch pre odborných lesných hospodárov. 
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Spolupráca s odbornými inštitúciami a štátnou správou
Lesné hospodárstvo (ochrana lesov a lesnícka politika)

Išlo najmä o vypracovanie, či spoluprácu pri vypracúvaní návrhov a realizácií:
•	  Koncepčných materiálov v lesnom hospodárstve20 a správ o lesnom hospodárstve v SR 

(každoročne).
•	  Nových zákonov a noviel zákonov (o lesoch, o lesnom reprodukčnom materiáli, o rastli-

nolekárskej starostlivosti a ďalších) a vykonávacích predpisov k nim.
•	  Správ na rokovanie vlády SR, napr.: Správa o zdravotnom stave lesov (2007); Informácia 

o opatreniach na zmiernenie a následné zastavenie podkôrnikovej kalamity v smrečinách 
na Slovensku (2008); Návrh legislatívnych, inštitucionálnych a ekonomických opatrení 
na zmiernenie a následné zastavenie podkôrnikovej kalamity v smrečinách Slovenska 
(2008).

•	  Dlhodobých prognóz náhodných ťažieb na Slovensku, koncepcie ochrany lesov na Slo-
vensku.

•	 Správ o výskyte škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska a prognózy na budúci rok (kaž-
doročne).

•	  Seminárov, napr. Aktuálne problémy ochrany lesa (každoročne), inštruktáží, expertných 
posudkov atď.

Poľovníctvo
Išlo najmä o vypracovanie, či spoluprácu pri 
vypracúvaní návrhov: 
•	  Zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve 

a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov,

•	  Vyhlášky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vy-
konáva zákon o poľovníctve,

•	  Vyhlášky č. 125/2012 Z. z., ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 
pôdohospodárstva Slovenskej republiky 
č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zá-
kon o poľovníctve v znení vyhlášky Mi-
nisterstva pôdohospodárstva Slovenskej 
republiky č. 227/2010 Z. z.,

•	  Koncepcie rozvoja poľovníctva v Slo-
venskej republike,

•	 Manažmentu zveri vo zverniciach Teplý 
vrch, Malá zvernica Topoľčianky, Trna-
vy. Organizovanie inštruktáží, školení 
a  usmerňovaní manažmentu raticovej 
zveri vo voľných revíroch a vo zverni-
ciach, 

•	  Rezortnej štatistiky o poľovníctve (kaž-
doročne), 

 20 Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007 – 2013, Národný lesnícky program, Akčný plán Národného 
lesníckeho programu, Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013, Prognózy a vízie slovenského 
poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a vidieka, Stratégia rozvoja lesníctva, Dlhodobá vízia slovenskej 
spoločnosti (spolupráca so SAV).

Obrázok 68. Folia venatoria – zborník vedeckých prác a re-
ferátov, ktorý vydával Výskumný ústav lesného hospodárstva 
vo Zvolene (teraz Národné lesnícke centrum – Lesnícky 
výskumný ústav Zvolen) od roku 1970 v spolupráci s mi-
nisterstvami, poľovníckymi zväzmi, vedeckými inštitúciami 
a univerzitami v Slovenskej republike a v Českej republike
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•	  Informačného systému poľovníctva pre potreby štátnej správy a subjektov obhospodaru-
júcich poľovné revíry.
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1. vyd. Zvolen: Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen. 178 s.

—, Kunca, A., 2011: Hmyz a huby našich lesov : atlas škôd na drevinách spôsobených hmy-
zími a hubovými škodlivými činiteľmi. 1. vyd. Zvolen: Národné lesnícke centrum. 200 s.

Program ďalšieho rozvoja a činnosti odboru
Okrem pokračovania vo výskume vplyvu významných skupín škodlivých činiteľov (abiotic-
ké, antropogénne, biotické) na lesné porasty a zdokonaľovania metód ich ochrany proti nim, 
ďalšia vedeckovýskumná činnosť sa zameria na:
•	  Komplexné spracovanie problematiky priestorového a časového ohrozenia drevín a po-

rastov škodlivými činiteľmi v podmienkach klimatickej zmeny.
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•	  Selekciu problémov priestorového a časového ohrozenia drevín a porastov škodlivými či-
niteľmi z hľadiska možností využitia biologickej ochrany lesov proti biotickým škodcom 
v podmienkach klimatickej zmeny.

•	  Ďalšie aktuálne problémy, ktoré majú vplyv na úspešnosť a efektívnosť použitia biolo-
gického spôsobu boja proti biotickým škodcom v lesných ekosystémoch v podmienkach 
klimatickej zmeny.

Samostatnou problematikou výskumu v oblasti ochrany lesa musí byť v blízkej budúcnosti aj 
otázka inváznych druhov škodcov. Kombinácie ťažko predvídateľného správania sa inváznych 
druhov škodcov v nových podmienkach, ako aj modifikácie rastových podmienok hostiteľ-
ských drevín v procese klimatickej zmeny, predstavujú mimoriadne zložitú interakciu. Takéto 
otázky sa v NLC – LVÚ Zvolen riešili len vo veľmi obmedzenom rozsahu. Pritom prenos 
výskumných poznatkov z krajín pôvodu jednotlivých škodcov určite nebude postačovať (roz-
dielnosť životných podmienok škodcu, resp. úplne iné druhy hostiteľských drevín). Takže aj 
pre túto oblasť bude treba vypracovať špecifickú stratégiu a koncepciu výskumu.

V oblasti poľovníctva pôjde najmä o:
•	  Revitalizáciu populácií raticovej a malej zveri, najmä pokiaľ ide o sociálnu štruktúru. 
•	  Integrovanú ochranu lesných porastov pred škodami spôsobenými zverou. 
•	  Ekologizáciu voliérových a adaptačných chovov bažanta, jarabice, kačice divej, tetrova 

hlucháňa a hoľniaka.
•	 Monitoring kolízií zveri s dopravou na pozemných komunikáciách a vypracovanie návr-

hov a projektov na ich obmedzovanie.
 

Zoznam pracovníkov odboru s funkčným zadelením a vedeckým zameraním (k 31. 12. 2012):
Dr. Ing. Bohdan Konôpka, vedúci odboru, abiotické činitele, koreňové systémy drevín, špe-

cialista LOS.
Ing. Peter Kaštier, PhD., zástupca vedúceho odboru, manažment poľovnej zveri, špecialista 

LOS.
Ing. Andrej Kunca, PhD., vedúci LOS, odborník na patogénne huby, inšpektor LOS.
Ing. Juraj Galko, PhD., zástupca vedúceho LOS, odborník na podkôrny hmyz – hlavne listna-

tých drevín, autorizácia prípravkov na ochranu rastlín, inšpektor LOS.

Riešitelia odboru:
Ing. Marcel Dubec, využitie výpočtovej techniky pre evidenciu a predikciu škodlivých čini-

teľov.
Ing. Slavomír Finďo, CSc., ochrana lesa proti škodám poľovnou zverou, ekológia zveri, in-

špektor LOS.
Ing. Andrej Gubka, PhD., ochrana lesa proti podkôrnemu hmyzu, inšpektor LOS.
Ing. Roman Leontovyč, PhD., ochrana lesa proti patogénnym hubám, inšpektor LOS.
Ing. Valéria Longauerová, PhD., ochrana lesa proti požiarom, ochrana v lesných škôlkach, in-

špektorka LOS. 
Ing. Miriam Maľová, ochrana lesných porastov proti nežiaducej vegetácii.
Ing.Christo Nikolov, PhD., využitie GIS aplikácií v ochrane lesa a populačnej dynamike pod-

kôrneho hmyzu. 
Ing. Miroslav Úradník, populačná dynamika, umelý chov škodlivého a užitočného hmyzu. 
Ing. Jozef Vakula, PhD., metódy ochrany lesa proti podkôrnemu hmyzu, inšpektor LOS.

Technickí pracovníci odboru:
Lýdia Kostrecová, Ing. Slavomír Rell, Miroslav Lipnický a Radoslav Nigríni. 
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Lesnícka ochranárska služba 
Od 1. 4. 2005 je zodpovedným riešiteľom úlohy LOS Ing. Andrej Kunca, PhD., ktorý je od 
1. 1. 2006 aj vedúcim Strediska lesníckej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici. Jeho zástup-
com bol Ing. Juraj Varínsky, CSc., a to až do svojho odchodu do dôchodku v septembri 2010. 
V roku 2007 bol prijatý do Strediska LOS Ing. Christo Nikolov na pozíciu špecialista GIS 
s aplikáciou na ochranu lesa. Od 1. 10. 2008 pracuje v Stredisku LOS Ing. Juraj Galko, PhD., 
ktorý sa od októbra 2010 stal zástupcom vedúceho strediska. Vo februári 2012 bol skončený 
pracovný pomer s p. Ľubošom Ivaničom a k 28. 2. 2013 aj s p. Lýdiou Kostrecovou. Od 28. 5. 
2012 pracuje v Stredisku LOS Ing. Slavomír Rell.

LOS plní úlohy v zmysle § 29 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch a v zmysle § 26 zákona 
č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti. V roku 2012 bol Stredisku LOS udelený 
Certifikát o zavedení zásad správnej experimentálnej praxe (GEP) podľa požiadaviek naria-
denia vlády SR č. 322/2009 Z. z. 

Vo svojej výskumnej činnosti sa pracovisko v Banskej Štiavnici špecializuje na metódy 
ochrany lesa pred hmyzími a hubovými škodlivými činiteľmi, experimentálne rozvíja biolo-
gické metódy ochrany lesa založené na antagonistických hubách (Beauveria bassiana), para-
zitoidoch, mikrosporídiách atď. Rozvíja sa spolupráca s pracoviskami v Kanade Canadian 
Food Inspection Agency (CFIA) – Dr. Troy Kimoto, Nórskym výskumným ústavom v Oslo 
– Dr. Bjorn Oakland, ale aj s ďalšími výskumnými ústavmi v Európe.

Tak ako v predchádzajúcom období každoročne LOS spracúvala elaboráty o výskyte 
škodlivých činiteľov na Slovensku a ich prognóze21.

Každoročne v apríli organizovala odborný seminár o zdravotnom stave lesov. Prednesené 
príspevky zverejňovala vo forme zborníkov, ktoré boli k dispozícii všetkým záujemcom22.

Na seminároch bolo v rokoch 2006 – 2012 prednesených a v zborníkoch uverejnených 
144 príspevkov. Celkovo sa seminárov zúčasnilo 1 246 záujemcov.

Odbor pestovania, inventarizácie a manažmentu lesa

Vznik odboru, vedúci odboru
Odbor pestovania, inventarizácie a manažmentu lesa (OPIML) vznikol 1. 2. 2012 spojením 
dvoch dovtedy samostatných odborov – odboru pestovania lesov a lesníckych technológií 
(OPLaLT) a odboru inventarizácie a manažmentu lesa (OIML).

Súčasťou OPLaLT bolo aj Stredisko kontroly lesného reprodukčného materiálu (SKLRM) 
v Liptovskom Hrádku, ktorého hlavnou pracovnou náplňou bolo zabezpečovanie výkonu se-
menárskej kontroly v zmysle zákona č. 217/2004 o lesnom reprodukčnom materiáli. Toto 
pracovisko sa 12. 1. 2012 zrušilo a jeho činnosti prevzal OPIML. Druhým podriadeným 
pracoviskom bola VS v Gabčíkove, ktorá sa zaoberala problematikou rýchlorastúcich drevín. 
V ďalšom sa toto pracovisko presunulo do Trstíc a premenovalo sa na Výskumnú stanicu juh.

Vedúcim OPLaLT bol do 28. 2. 2011 doc. Ing. Igor Štefančík, CSc. a jeho zástupcom do 
30. 11. 2010 Ing. Milan Oravec, CSc. Od 1. 12. 2010 do 31. 1. 2012 bol zástupcom vedúceho 
odboru Ing. Marián Slamka, PhD. Od 1. 3. 2011 do 31. 1. 2012 bol vedúcim odboru Ing. 
Ladislav Kulla, PhD.

Vedúcim OIML od jeho vzniku bol Ing. Jaroslav Jankovič, CSc., ktorý sa po spojení pô-
vodných odborov stal vedúcim OPIML.

21 Výskyt škodlivých činiteľov za rok… a ich prognóza na rok…: Kunca, A. et al., 2006 až 2012.
22 Aktuálne problémy v ochrane lesov: Kunca, A. et al., 2006 až 2012.
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Zameranie a poslanie odboru
So zreteľom na to, že až do konca januára 2012 išlo o dva samostatné odbory, bude sa ich 
zameranie prezentovať podľa starej organizačnej štruktúry.

OPLaLT zabezpečoval riešenie výskumných projektov a úloh základného a aplikovaného 
výskumu v oblasti: 
Genetiky a šľachtenia lesných drevín 
•	  Identifikácia a charakterizácia lesných genetických zdrojov, vrátane výskumu adaptačnej 

schopnosti lesných drevín a dedičnej podmienenosti ich tolerancie ku škodlivým činite-
ľom.

•	  Výskum postupov zachovania a reprodukcie lesných genetických zdrojov. 
•	  Podpora dlhodobo rozpracovaných programov šľachtenia lesných drevín.
•	  Zdokonalenie postupov uchovávania a identifikácie reprodukčného materiálu lesných 

drevín. 
•	  Rozmnožovanie lesných drevín technológiami in vitro.
Pestovania lesa 
•	  Stanovenie kritérií na testovanie fyziologickej kvality sadbového materiálu hlavných les-

ných drevín.
•	  Optimalizácia obnovného zloženia a foriem zmiešania pri zakladaní porastov v závislosti 

od požadovanej funkcie porastov.
•	  Výskum nových technologických postupov a metód pri umelej a kombinovanej obnove 

lesných porastov.
•	  Optimalizácia diferencovaných metód výchovy zmiešaných a nezmiešaných porastov 

podľa stanovištných a porastových pomerov s ohľadom na požadované funkcie lesa.
•	  Vypracovanie koncepcie pestovania (obhospodarovania) lesov s ohľadom na zmenené 

ekologické podmienky (najmä klimatické).
•	  Vypracovanie kritérií na posudzovanie kvality vykonaných výchovných zásahov pre jed-

notlivé porastové typy diferencované podľa stanovištných podmienok vrátane funkčného 
zamerania, porastových pomerov, stupňa ohrozenosti škodlivými činiteľmi a potenciál-
nych výnosov.

•	  Pestovné opatrenia a technologické postupy pri rekonštrukciách lesných spoločenstiev na 
ekologicky stabilnejšie ekosystémy.

•	  Prehlbovanie základných poznatkov o štruktúre, raste a produkcii nezmiešaných a zmie-
šaných porastov smreka, jedle, duba a buka na podklade opakovaných meraní existujú-
cich dlhodobých trvalých výskumných plôch.

Lesníckych technológii a komplexného využívania lesnej dendromasy
•	  Ťažbové technológie z hľadiska znižovania poškodzovania pôdy, stojacich stromov, úniku 

ropných a minerálnych látok a bezpečnosti práce.
•	  Výrobné postupy z hľadiska optimalizácie pomeru výrobných nákladov a výťažnosti pro-

dukcie drevnej hmoty.
•	  Technologické postupy pri obhospodarovaní porastov drevín na nelesných pôdach.
•	  Postupy zberu, rozmerovej úpravy, dopravy a skladovania drevnej biomasy vhodnej na 

energetické využitie z porastov na lesných a nelesných pôdach.
•	  Postupy výroby energie z drevnej biomasy z hľadiska jej energetických vlastností a tech-

nologickej náročnosti jej prípravy.
•	  Vplyv energetického využívania drevnej biomasy na životné prostredie.
•	  Optimalizácia energetického využívania drevnej biomasy z hľadiska rozmiestnenia jej 

zdrojov a miest jej možného využitia v podmienkach Slovenska.
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Okrem výskumných úloh a projektov OPLaLT zabezpečoval aj poradenskú činnosť a vypra-
covával „Projekty ozdravných opatrení“ v rámci čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fon-
dov EÚ a to pre štátne i neštátne subjekty.

OIML zabezpečoval riešenie výskumných projektov a úloh základného a aplikovaného 
výskumu: 

V rámci spomínaných oblastí boli na OIML riešené nasledovné problematiky:
Modelovanie rastových procesov drevín
•	  Výskum základných zákonitostí rastu a naturálnej produkcie porastov lesných drevín.
•	  Tvorba a overovanie modelov rastu stromov a porastov lesných drevín, modelov produk-

cie lesa a možnosti jej ovplyvňovania.
•	  Konštrukcia modelov pre reguláciu a hospodárske využívanie lesnej produkcie.
•	  V spolupráci s TU vo Zvolene – vývoj rastových simulátorov.
Inventarizácia a monitorovanie stavu lesa a spoločenstiev drevín v krajine
•	  Výskum a vývoj v oblasti optimalizácie tvorby informačného spektra a systémov spraco-

vania a vyhodnotenia údajov pre inventarizácie a monitoringy.
•	  Vývoj metodík a pracovných postupov pre inventarizačné a monitorovacie systémy stavu 

a vývoja lesa a spoločenstiev drevín v krajine na všetkých úrovniach (celoštátna, regionál-
na, lokálna).

Tvorba manažmentových plánov
•	  Výskum a vývoj metód tvorby lesných hospodárskych plánov (LHP), resp. manažmento-

vých plánov adaptovaných na nové požiadavky spoločnosti na plnenie funkcií lesov a spo-
ločenstiev drevín v krajine.

•	  V spolupráci s NLC – ÚLZI Zvolen – systémová optimalizácia rámcov, obsahu a štruktú-
ry modelov hospodárenia vrátane implementácie kritérií ekologickej únosnosti, ekono-
mickej efektívnosti a miery rizika.

Využívanie moderných informačných technológií
•	  Vývoj postupov a návrhy technológií počítačom podporovaného zberu údajov (vrátane 

využívania mobilných zariadení) v lesníctve a životnom prostredí.
•	  Overovanie nových možností využívania modernej meračskej techniky pri zbere terén-

nych údajov v lese a krajine.
•	  Vývoj postupov a rozvoj možností využívania a implementácie geoinformačných techno-

lógií v lesníctve.
•	  V spolupráci s NLC – ÚLZI Zvolen vypracúvanie odporúčaní pre aplikovanie lesníckych 

štandardov v informačných systémoch.
Významná bola spolupráca odboru s realizačnými ústavmi NLC (ÚLZI Zvolen a ÚHÚL Zvo-
len) pri tvorbe metodiky a realizácii prvého cyklu NIML a pri vývoji odborného lesníckeho 
informačného systému Lesnícky GIS. 

Obrázok 69. Ukážka prístupu k informáciám Lesníckeho GIS-u mobilnou aplikáciou pre Windows Phone
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Vedeckovýskumná činnosť  
Vedeckovýskumná činnosť sa uskutočňovala na úrovni koordinácie alebo spoluriešenia v rám-
ci domácich vedeckých projektov, hlavne úloh APVV, výskumných úloh zadaných MP SR, 
resp. riešených v rámci kontraktu s MP SR, projektov financovaných štrukturálnymi fondmi 
EÚ a medzinárodných programov a projektov.

Štátne, rezortné a iné vedecko-technické projekty
Odbor riešil čiastkové problémy na projektoch:
•	  Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska 

Išlo o hodnotenie rastového procesu lesných drevín a porastov pod vplyvom globálnej 
klimatickej zmeny, možnosti využitia genetických zdrojov pri riešení problémov súvisia-
cich so zmenou klímy, optimalizácia pestovných opatrení a technológií z aspektu klima-
tickej zmeny, stratégia a systém adaptačných opatrení pre obhospodarovanie lesov pod 
vplyvom globálnej klimatickej zmeny, energetické využívanie biomasy na Slovensku vo 
vzťahu k plneniu záväzkov Kjótskeho protokolu a systém mitigačných opatrení v oblasti 
obhospodarovania a hospodárskej úpravy lesov.

•	  Rekonštrukcie nepôvodných lesných spoločenstiev ohrozených zmenou prírodných podmienok 
na ekologicky stabilnejšie ekosystémy
Išlo o zásady a postupy hospodárskej úpravy a pestovania lesov pri rekonštrukcii nepô-
vodných lesných spoločenstiev a ich ekonomické hodnotenie. 

•	  Výskum efektívneho využívania environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu le-
sov na Slovensku
Odbor zabezpečoval výskum reprodukčných zdrojov a postupov environmentálne priaz-
nivého pestovania lesa a lesníckych technológií, inovácie metód inventarizácie a hospo-
dárskej úpravy lesov. 

•	  Posilňovanie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti lesníctva (výskumný zá-
mer)
Zabezpečovali sa aktivity a riešenie výskumných úloh pre špecifický cieľ s názvom Envi-
ronmentálne priaznivé a ekonomicky efektívne obhospodarovanie lesa a OIML pre špe-
cifický cieľ Inventarizácia, monitoring a hospodárska úprava lesa. 

Úlohy v rámci kontraktu s MP SR
•	  Zachovanie genetických zdrojov a biodiverzity lesných drevín.
•	  Kontrola lesného reprodukčného materiálu.
•	  Kontinuita výskumu na trvalých výskumných plochách a výskumných objektoch.
•	  Projekt revitalizácie lesných ekosystémov na území Vysokých Tatier postihnutom veter-

nou kalamitou dňa 19. 11. 2004.
•	  Monitoring vývoja poškodených lesných ekosystémov po veternej kalamite.
•	  Medzinárodná spolupráca a úlohy vyplývajúce z členstva v EÚ.
•	  Vytvorenie geodatabázy údajov o poľovných revíroch na Slovensku (Poľovnícky GIS).
•	  Riešenie problematiky a poradenstva pri zalesňovaní nelesných pozemkov, bielych plo-

chách a energetických porastoch a lesných plantážach a využívaní lesnej biomasy.
•	  Záchrana cenného genofondu smreka v kalamitných územiach.
•	  NIML SR.
•	  Riešenie webových aplikácií a služieb pre poskytovanie údajov z geodatabáz NLC.
•	  Webové aplikácie a zabezpečenie úloh, ktoré pre MPRV SR v roku 2011 vyplývajú zo 

zákona č. 3/2010 Z. z. o NIPI a smernice 2007/2/ES (INSPIRE).
•	  Webové služby rezortu pre pozemkové úpravy a usporiadanie pozemkového vlastníctva.
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•	  Spracovanie údajov za oblasť pôdohospodárstva SR v zmysle platných smerníc INSPIRE.
•	  Zabezpečenie funkčnosti Lesníckeho arboréta v Kysihýbli.

Projekty podporované grantovými agentúrami APVV a i.
•	  Modely kvalitovej a hodnotovej produkcie topoľových klonov

Projekt sa zameral na získanie základných vedeckých poznatkov o kvalitovej a hodnotovej 
produkcii dreva stromov a porastov topoľových klonov na Slovensku. Výsledkom boli sor-
timentačné rastové tabuľky a modely hodnotových rastových tabuliek topoľových klonov 
„Robusta“ a I-214.

•	  Výskum vplyvu výchovy na vývoj SM-JD-BK porastov
Riešil sa dlhodobý vplyv výchovy na zmeny kvantitatívnej, kvalitatívnej produkcie a rasto-
vého priestoru cieľových stromov v zmiešaných smrekovo-jedľovo-bukových porastoch. 
Jednoznačne sa zistilo, že lepšie výsledky sú v porastoch, kde sa aplikovala systematická 
a dlhodobá výchova v porovnaní s porastmi, ktoré sa ponechali na samovývoj. 

•	  Vplyv energetického využitia biomasy na životné prostredie
Prostredníctvom kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov biomasy (absolútna vlhkosť 
v čerstvom stave, výhrevnosť v čerstvom stave, podiel uhlíka v sušine) sa zisťovali vplyvy 
na životné prostredie. Došlo sa k záveru, že na kvalitu spaľovacieho procesu (meranie emi-
sií a účinnosti výroby tepla) má rozhodujúci vplyv konštrukcia spaľovacej komory vzhľa-
dom na kvalitu použitého paliva.

•	  Výskum základných ekologických aspektov prirodzenej autovegetatívnej obnovy smreka na 
hornej hranici lesa
V rámci výskumu sa vypracovala a overila metodika porovnania ekofyziologických vlast-
ností smrekov vyznačujúcich sa spontánnym autovegetatívnym rozmnožovaním a metodika 
analýzy dedičnej predispozície spontán-
neho autovegetatívneho rozmnožovania 
pomocou genetických markérov.

•	  Výskum odolnosti krytokorenného sadbo-
vého materiálu lesných drevín na sucho
Cieľom projektu bolo zistenie vplyvu 
suchom indikovaného stresu na fyziolo-
gickú aktivitu smrekových semenáčikov 
(pučanie terminálneho púčika, hodno-
tenie rastu nových koreňov) a tiež zis-
ťovanie straty hmotnosti a poškodenia 
asimilačných orgánov smreka.

•	  Možnosti zvýšenia kvantity a kvality drev-
nej produkcie vybraných rýchlorastúcich 
lesných drevín
Išlo o dve oblasti výskumu. Prvou bol 
výskum pestovania osiky, najmä v ob-
lastiach postihnutých hynutím smrečín 
a druhou výskum pestovných opatrení 
zameraných na zvyšovanie kvality agáto-
vých porastov.

•	  Progresívne postupy pestovania sadbového 
materiálu a umelej obnovy lesných poras-
tov po kalamitách veľkého rozsahu

Obrázok 70. Sejba vo vegetačných bunkách po prvom roku
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Cieľom projektu bolo rozšírenie, resp. získanie nových základných a aplikovaných vedec-
kých poznatkov o progresívnych technológiách pestovania sadbového materiálu a násled-
ného zalesňovania kalamitných holín.

•	  Analýza adaptácie lesných drevín na zmenu stanovištných podmienok na základe provenienč-
ného výskumu a genetických markérov
Cieľom projektu bolo posúdiť adaptačnú schopnosť hlavných lesných drevín Slovenska 
na klimatické a pôdne podmienky na základe prierezového vyhodnotenia provenienč-
ných pokusov a analýz pomocou genetických markérov (riešilo sa v spolupráci s TU vo 
Zvolene).

•	  Vplyv veternej kalamity a následného manažmentu na vývoj lesných ekosystémov v Tatrách
Cieľom tohto projektu základného výskumu bolo analyzovať procesy, príčiny a riziká naj-
významnejších parametrov abiotických procesov a biotických faktorov na stav, vlastnosti 
a vývojové trendy veternou kalamitou postihnutých lesných ekosystémov Tatier.

•	  Dynamika rastových a produkčných procesov nadzemnej dendromasy lesných porastov hlav-
ných drevín Slovenska
Cieľom tohto projektu základného výskumu bolo získať základné vedecké poznatky o dl-
hodobom vývoji, raste a naturálnej produkcii nadzemnej dendromasy nezmiešaných les-
ných porastov smreka, jedle, duba a buka.

•	  Dvojstranné overovanie modelov rastových tabuliek lesných drevín
Cieľom projektu bola vzájomná výmena osôb a informácií o doterajších skúsenostiach 
a poznatkoch z tvorby, overovania a uplatňovania modelov rastu a produkcie dreva v les-
ných ekosystémoch Slovenska a Slovinska.

•	  Výskum zákonitostí rastu a produkcie zmiešaných smrekovo-jedľovo-bukových porastov Zá-
padných Karpát
Cieľom projektu základného výskumu je rozšíriť poznatky o raste a produkcii smreka, 
jedle a buka v zmiešaných porastoch Západných Karpát, zhodnotiť vplyv faktorov pro-
stredia na prírastok a rast stromov a porastov skúmaných drevín a zhodnotiť výpovednú 
hodnotu modelov rastových tabuliek pre zmiešané porasty.

•	  V spolupráci s OOLaMZ sa riešia projekty: Komparačné štúdie štruktúry čistej primárnej 
produkcie v porastoch buka a smreka a Vplyv vnútrodruhových a medzidruhových kompetič-
ných vzťahov na produkčno-ekologické vlastnosti porastov buka a smreka.

Medzinárodné programy a projekty  
•	  Vývoj a hodnotenie lesných porastov na Bani Nástup.
•	  Produkcia a energetické využitie biomasy z intenzívnych porastov rýchlorastúcich drevín 

na Bani Nástup.
•	  Výskum aplikácie hydrogélov STOCKOSORB 500 Powder a Micro v škôlkarskej výrobe 

a pri umelej obnove lesa.
•	  Európska sieť šľachtenia lesných drevín 6. RP.
•	  Posilnenie kapacít a infraštruktúry pre ochranu a obnovu lesov v Srbsku.
•	  Posilnenie znalostí a infraštruktúry pre obnovu a ochranu lesov v Srbsku v rámci oficiálnej 

rozvojovej pomoci SR Slovakia Aid. 
•	  TreeBreedEx – funkčná modelová sieť pre šľachtenie lesných drevín pre konkurencie-

schopné, multifunkčné a trvalo udržateľné lesné hospodárstvo EÚ.
•	  EUFGIS – Európsky informačný systém pre lesné genetické zdroje.
•	  Posilnenie národného kontrolného systému lesného reprodukčného materiálu.
•	  Maďarsko: Saniplant Biotechnological R&D Ltd. Testovanie pôdnych kondicionérov 

v lesníckych technológiách.
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•	  Maďarsko: ARO.bio Hungary Ltd. Vý-
voj pôdnych kondicionérov pre lesnícke 
účely.

•	  Česko: Biotechnology – Chomutov, 
Overovanie mykorizovaných preparátov 
v umelej obnove lesa.

•	  Česko: STREIT – Bruntál, „Progresívne 
technológie v umelej obnove lesa“.

•	  IN2WOOD – 7. RP – Využitie drevnej 
suroviny na výrobu drevených konštruk-
cií a energie.

•	  BIOCLUS – 7. RP – Využitie biomasy 
produkovanej v LH, drevospracujúcom 
a celulózovo-papierenskom priemysle, 
potravinárstve a komunálnej sfére na 
energetické účely.

Projekty štrukturálnych fondov EÚ
•	  Centrum excelentnosti: Adaptívne lesné ekosystémy.
•	  Lesnícky geografický informačný systém (Lesnícky GIS).
•	  Demonštračný objekt premeny odumierajúcich smrekových lesov na ekologicky stabil-

nejšie multifunkčné ekosystémy.
•	  Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine.
•	  Základné charakteristiky lesných drevín – environmentálne nároky, morfológia, lesné se-

menárstvo a škôlkarstvo, obhospodarovanie génových základní.
•	  Problematika lesného reprodukčného materiálu a progresívne metódy pestovania kryto-

korenného sadbového materiálu.
•	  Zásady diferencovaného pestovania lesa v rozdielnych ekologických podmienkach.
Okrem uvedených projektov odbor zabezpečoval riešenie aj ďalších úloh na základe zmluv-
ných vzťahov. Išlo o 31 úloh.

Medzinárodná spolupráca
V rámci medzinárodnej spolupráce sa viacerí vedeckí pracovníci zapojili do riešenia v pred-
chádzajúcej časti uvedených vedeckých projektov na bilaterálnej alebo multilaterálnej úrovni. 

Viacerí výskumní pracovníci pôsobili ako národní experti vo výboroch, komisiách a pra-
covných skupinách, kde zastupovali Slovenskú republiku. Išlo o OECD Scheme (OECD 
Scheme for Certification of Forest Reproductive Materials Moving in International Trade) 
– Schéma OECD pre dohľad nad lesným reprodukčným materiálom v medzinárodnom 
obchode; EUFORGEN (European Programme for Forest Genetic Resources) – Európsky 
program pre ochranu genetických zdrojov lesných drevín; ISTA (International Seed Testing 
Association) – Medzinárodné združenie pre testovanie osív; COST (Cooperation in Science 
and Technology) – Medzinárodný rámec pre európsku spoluprácu v oblasti vedy a techniky 
a  ConForest – (The question of Conversion of pure secondary Norway spruce Forests on 
sites naturally dominated by broadleaves for sustainable fulfilment of society’s needs) – prob-
lematika premien nepôvodných ihličnatých lesov na prirodzených stanovištiach listnatých 
drevín pre trvalo udržateľné plnenie ich spoločenských funkcií; ENFIN (European National 
Forest Inventory Network) európske združenie inštitúcií zabezpečujúcich národné inventa-
rizácie lesov.

Obrázok 71. Disková sekačka S-800 na výrobu štiepok z les-
nej biomasy
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V rámci aktivít COST-u boli R. Longauer a I. Štefančík členmi Riadiaceho výboru pre COST 
Action E42 Growing Valuable Broadleaved Tree Species (Pestovanie cenných listnatých dre-
vín), kde zároveň zastupovali SR. Jeden pracovník (I. Štefančík) bol členom Riadiaceho výbo-
ru COST Action FP 0703 – Expected Climate Change and Options for European Silviculture 
(ECHOES) – Očakávaná klimatická zmena a možnosti pre európske pestovanie lesov. J. Jan-
kovič je členom riadiaceho výboru COST Action FP 1001 – Improving Data and Information 
on the Potential Supply of Wood Resources: A European Approach from Multisource Natio-
nal Forest Inventories (USEWOOD) a V. Šebeň a M. Bošeľa sú členmi pracovných skupín.

Pedagogická, vzdelávacia a iná vedecko-výchovná činnosť
V rámci tejto činnosti sa niektorí zamestnanci odboru podieľali na pedagogickom procese 
na fakultách TU (LF, FEE) vo Zvolene (A. Lengyelová, R. Longauer) alebo v rámci prípravy 
žiadateľov o osvedčenie odbornej spôsobilosti pre činnosť s lesným reprodukčným materiá-
lom (E. Foffová, G. Debnárová, M. Sušková), resp. boli konzultantmi diplomových prác, dok-
torandských prác a boli tiež členmi komisií pre obhajobu doktorandských prác vo vednom 
odbore genetika a šľachtenie lesných drevín (R. Longauer), hospodárska úprava lesov (R. 
Petráš) a pestovanie lesa (I. Štefančík) na TU vo Zvolene, MU Brno a FLD Praha. Viacerí 
pracovníci (M. Kamenský, I. Štefančík, A. Tučeková) pôsobili ako lektori v rámci odborných 
kurzov, ktoré organizoval NLC – ÚLPV Zvolen. 

Okrem toho J. Jankovič, R. Longauer, R. Petráš a I. Štefančík boli členmi Vedeckej rady 
NLC Zvolen.

 
Spolupráca s odbornými inštitúciami a štátnou správou
Aktívna bola činnosť pracovníkov odboru pri spolupráci s odbornými inštitúciami (napr.Lesy 
SR, š. p., Banská Bystrica), ale aj neštátnymi subjektmi (napr. PRO POPULO, s. r. o., Poprad) 
a pracovníkmi špecializovanej štátnej správy. Výsledkom tejto spolupráce bolo uzatvorenie 
viacerých hospodárskych zmlúv, resp. vypracovanie projektov ozdravných opatrení, ktorých 
zoznam uvádzame v stati o spolupráci s lesnou prevádzkou. Rovnako úzka spolupráca bola aj 
s orgánmi štátnej správy na rôznych úrovniach pri poradenskej činnosti a pri vývoji a uvádzaní 
do používania moderných informačných systémov (Poľovnícky a lesnícky GIS).

J. Jankovič je od roku 2011 členom Správnej rady TU vo Zvolene.

Realizácia výsledkov výskumu a spolupráca s lesnou prevádzkou
Pracovníci odboru sa podieľali aj na vypracovaní koncepčných a strategických materiálov aký-
mi boli Národný lesnícky program, Zelená správa a pod. 

Viaceré výsledky výskumu a vývoja si našli uplatnenie v lesníckej praxi prostredníctvom 
realizačných výstupov riešených výskumných projektov, resp. nasadením nových informač-
ných systémov Poľovnícky GIS a Lesnícky GIS do prevádzky. 

O dobrej spolupráci s lesnou prevádzkou svedčí aj veľké množstvo uzatvorených hospo-
dárskych zmlúv so štátnymi i neštátnymi subjektmi, kde ich hlavným záujmom bolo testova-
nie, resp. možnosti zlepšenia ujatosti sadeníc pri umelej obnove lesa prostredníctvom nových 
technologických postupov vrátane aplikácie vhodných prípravkov (pôdnych kondicionérov 
a hydroadsorbentov).

Významnou aktivitou v rámci spolupráce s praxou boli školenia pre odborných lesných 
hospodárov, resp. zamestnancov lesných správ (pestovateľov), ktorých cieľom bolo obozná-
miť odborný personál s najnovšími poznatkami a spôsobmi obhospodarovania lesa v dife-
rencovaných podmienkach Slovenska. Osobitnou formou spolupráce s lesnou prevádzkou 
bolo vypracovanie už v predchádzajúcej stati spomínaných „Projektov ozdravných opatrení“ 
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pre konkrétne subjekty, ktoré sa podávajú v rámci výzvy z programov financovaných štruktu-
rálnymi fondmi EÚ. Celkom sa spracovalo 36 projektov ozdravných opatrení, 30 pre sektor 
štátny a 6 pre neštátny.
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prác. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene. s. 209 – 213.

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Poleno, Z., Vacek, S., Podrázský, V., Remeš, J., Štefančík, I., Mikeska, M., Kobliha, J., 

Kupka, I., Malík, V., Turčáni, M., Dvořák, J., Zatloukal, V., Bílek, L., Baláš, M., 
Simon, J., 2009: Pěstování lesů III.: Praktické postupy pěstování lesů. 1. vyd. Kostelec nad 
Černými lesy: Lesnická práce, s. r. o., 952 s.

Vacek, S., Simon, J., Podrázský, V., Baláš, M., Slávik, M., Mikeska, M., Štefančík, I., 
Kamenský, M., Petráš, R. et al., 2009: Zakládání a stabilizace lesních porostů na býva-
lých zemědělských a degradovaných půdách. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická 
práce, s. r. o., 784 s. 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Štefančík, I., Bolvanský, M., 2011: Pestovanie bukových porastov. In: Barna, M., Kul-

fan, J., Bublinec, E. (eds.): Buk a bukové ekosystémy Slovenska. Bratislava: Veda. 
s. 431 – 452.

Odborné monografie knihy vydané v domácich vydavateľstvách
Greppel, E., Sušková, M., Bednárová, D., Debnárová, G., Foffová, E., Bobrík, I., 

2009: Analýza stavu genofondu lesných drevín a stavu uznaných zdrojov lesného repro-
dukčného a návrh opatrení na zmiernenie dopadov podkôrnikovej kalamity na zdroje les-
ného reprodukčného materiálu. 1. vyd. Zvolen: Národné lesnícke centrum. 68 s. 

Jankovič, J., Celer, S., Čaboun, V., Fleicher, P., Gubka, K., Hlaváč, P., Chromek, I., 
Julény, J., Kamenský, M., Koreň, M. St., Križová, E., Líška, P. St., Majlingová, A., 
Marhefka, J., Raši, R., Rizman, I., Saniga, M.  Schwarz, M., Spitzkopf, P., Suško-
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vá, M., Szarka, P., Šmelko, Š., Šmelková, Ľ., Štefančík, I., Toma, P., Tučeková, A., 
Vladovič, J., 2007: Projekt revitalizácie lesných ekosystémov na území Vysokých Tatier 
postihnutom veternou kalamitou dňa 19. 11. 2004 (základné rámce a postupy revitalizá-
cie postihnutého územia a následného manažmentu). 1. vyd. Zvolen: Národné lesnícke 
centrum. 74 s.

Kamenský, M., Štefančík, I., 2011: Zásady diferencovaného pestovania lesa v rozdielnych 
ekologických podmienkach. 1. vyd. Zvolen: Národné lesnícke centrum. 161 s. 

Sarvaš, M., Hoffmann, J., Sušková, M., Chválová, K., Longauer, R., Takáčová, E., 
Tučeková, A., 2007: Lesný reprodukčný materiál a pestovanie lesa I. 1. vyd. Zvolen: Ná-
rodné lesnícke centrum. 194 s.

Sarvaš, M., Tučeková, A., Takáčová, E., Chválová, K., Lengyelová, A., Varínsky, J., 
Longauerová, V., Sušková, M., 2007: Zakladanie lesov v meniacich sa ekologických 
podmienkach. 1. vyd. Zvolen: Národné lesníckde centrum. 107 s.

Sušková, M. et al., 2008: Elaborát o zdrojoch lesného reprodukčného materiálu (LRM) 
a stave LRM v roku 2007 s predpokladom vývoja pre rok 2008. 1. vyd. Zvolen: Národné 
lesnícke centrum. 64 s. 

Štefančík, I., Kamenský, M., Bruchánik, R., 2007: Výchova a obnova lesných porastov 
v  rozdielnych ekologických podmienkach. 1. vyd. Zvolen: Národné lesnícke centrum. 
140 s.

Program ďalšieho rozvoja a činnosti odboru
V pestovaní lesa sa počíta s posilnením problematiky genetiky, šľachtenia a semenárstva, 
pre ktoré je zámer rekonštruovať laboratóriá a dokončiť modernizáciu skleníka a priľahlých 
priestorov na streche budovy NLC. Ďalej riešenie problematiky využívania lesných drevín pri 
revitalizácii krajiny. V rámci inventarizácie je prioritou pre najbižšie obdobie príprava 2. cyklu 
NIML SR a vývoj metodík a pracovných postupov pre ďalšie inventarizačné a monitorovacie 
systémy. V manažmente lesa sa bude dotvárať a presadzovať nová filozofia a nové spoločen-
ské prístupy k lesníctvu a jeho financovaniu. Ďalej zohľadňovanie meniacich sa podmienok 
prostredia (klimatické a antropogénne zmeny), požiadavky spoločnosti na využívanie funkcií 
lesov, existujúce a očakávané riziká (s dôrazom aj na protipovodňovú ochranu) a požiadav-
ku ekonomickej efektívnosti lesníctva. Pôjde o nové schémy manažmentu lesov a výraznú 
inováciu tvorby plánov starostlivosti o ne. V oblasti využívania moderných informačno-ko-
munikačných technológií v lesníctve je zámerom pokračovať vo vývoji nového lesníckeho 
informačného systému na princípoch Enterprise GIS (s centrálnou geodatabázou), ktorý 
bude základným informačným nástrojom pre štátnu správu, odborných lesných hospodárov, 
obhospodarovateľov lesov (v širšom ponímaní krajiny) a ústredné orgány štátnej správy.

Zoznam pracovníkov odboru k 31. 12. 2012 s funkčným zadelením a vedeckým zameraním
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc., vedúci odboru, prirodzená obnova lesa, využívanie moderných 

IKT v lesníctve.
Ing. Vladimír Šebeň, PhD., zástupca vedúceho odboru, inventarizácia a monitoring stavu lesa.
Ing. Dagmar Bednárová, PhD., semenárstvo a škôlkarstvo, koordinovanie, metodické usmer-

ňovanie a plnenie úloh kontroly lesného reprodukčného materiálu.
Ing. Michal Bošeľa, PhD., výskum a modelovanie produkcie lesa.
Ing. Elena Foffová, CSc., genetika, šľachtenie, semenárstvo.
Mgr. Matúš Kajba, GIS a využívanie moderných IKT v lesníctve.
Ing. Martin Kamenský, CSc., prirodzená a kombinovaná obnova, rekonštrukcie lesa.
Ing. Ladislav Kulla, PhD., hospodárska úprava lesov.
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Ing. Julián Mecko, CSc., výskum a modelovanie rastových procesov lesných drevín.
Ing. Marian Pacalaj, PhD., plnenie úloh lesníckej semenárskej kontroly.
Ing. Jozef Pajtík, výskum a modelovanie rastových procesov lesných drevín.
doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc., výskum a modelovanie rastových procesov lesných drevín.
Ing. Ivan Pôbiš, GIS a využívanie moderných IKT v lesníctve.
Ing. Ivan Sačkov, PhD., vývoj metodík a pracovných postupov pre inventarizačné a monitoro-

vacie systémy stavu a vývoja lesa.
Ing. Slavomír Strmeň, semenárstvo a škôlkarstvo.
prof. Ing. Štefan Šmelko, DrSc., vývoj metodík a pracovných postupov pre inventarizačné 

a monitorovacie systémy stavu a vývoja lesa.
doc. Ing. Igor Štefančík, CSc., výchova lesných porastov.
Ing. Anna Tučeková, PhD., škôlkarstvo, umelá a kombinovaná obnova lesa. 
Ing. Martin Bartko, PhD., šľachtenie, obnova a výchova porastov rýchlorastúcich drevín.

Technickí pracovníci: Ľubica Hanušková, laborantka v semenárskom laboratóriu; Milan Me-
ňuš, technik; Renáta Šníderová, technička, administratíva odboru.

Stredisko kontroly lesného reprodukčného materiálu
Stredisko kontroly lesného reprodukčného materiálu (SKLRM) vzniklo 1. 1. 2006. Od roku 
2007 sa znovu organizačne začlenilo do OPLaLT. Vedúcou bola Ing. Miriam Sušková, PhD. 
a jej zástupkyňou Ing. Dagmar Bednárová, PhD. do 31. 5. 2011. Od 1. 6. 2011 bola zástupky-
ňou vedúcej Mgr. Gabriela Debnárová (Luptáková). Súčasťou pracoviska bolo aj Akreditova-
né skúšobné laboratórium ISTA na zisťovanie kvality semien, čo ho oprávňovalo vystavovať 
medzinárodné certifikáty o kvalite osiva. 

SKLRM v Liptovskom Hrádku bolo, ako samostatná organizačná jednotka 12. 1. 2012 
zrušené a všetky jeho činnosti sa začali zabezpečovať v rámci OPIML vo Zvolene.

Zameranie a poslanie Strediska kontroly lesného reprodukčného materiálu 
Hlavnou náplňou pracoviska bolo zabezpečovanie úloh v oblasti lesného semenárstva, evi-
dencie a uznávanie porastov a výberových stromov na zber semena, kontroly zberu a kvalita-
tívne rozbory semien, technológie uskladňovania, ošetrovania, predsejbovej prípravy semien, 
zakladania semenných sadov a semenných porastov, problematiky záchrany genofondu v ce-
lej svojej šírke a semenárskej kontroly v rámci lesníctva Slovenska.

Činnosť Strediska kontroly lesného reprodukčného materiálu
Hlavnou činnosťou pracoviska bola kontrolná činnosť v oblasti LRM v rámci platnej legisla-
tívy. Okrem toho aj výskumne riešilo problematiku:
•	  zdrojov LRM (uznané porasty, semenné porasty, semenné sady, výberové stromy, génové 

základne),
•	  technológie spracovania semien (krátkodobé a dlhodobé skladovanie semien, ochranu 

semien proti hubovým škodcom),
•	  predsejbovej prípravy semien.

Vedeckovýskumná činnosť
V rámci vedeckovýskumnej činnosti sa pracovníci podieľali na riešení niektorých výskumných 
úloh z kontraktu MP SR, ktoré sa koordinovali na OPLaLT a projektu APVV Výskum odol-
nosti krytokorenného sadbového materiálu lesných drevín na sucho. Samostatne riešilo pro-
jekt APVV:
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•	  Diagnóza a súčasný výskyt karanténnych húb z rodu Mycospaerella (Scirrhia) na ihličí bo-
rovíc na Slovensku
V rámci riešenia tohto projektu sa rozšírili poznatky o výskyte a biológii pôvodcov fyto-
karanténnych sypaviek borovíc – húb Mycosphaerella pini a Mycosphaerella dearnessii na 
Slovensku.

SKLRM každoročne organizovalo semináre a vydávali sa zborníky: K aktuálnym problémom 
lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa. (Sarvaš, M., Sušková, M. (eds.): 
2006 až 2008; Sušková, M., Debnárová, G., 2009, 2010, Sušková, M., Luptáková, G. 
2011, Bednárová, D. 2012).

Výskumná stanica Gabčíkovo
Po vzniku NLC od 1. 1. 2006 bola VS Gabčíkovo začlenená do OPLaLT. Od 1. 1. 2007 bola 
súčasťou, resp. pracoviskom SKLRM v Liptovskom Hrádku. Vedúcim VS bol do 31. 5. 2006 
Ing. Vladimír Bajcar. Od 14. 8. 2006 do 31. 3. 2007 bol vedúcim VS Ing. Igor Štefančík, CSc. 
Od 1. 4. 2007 je vedúcim Ing. Martin Bartko, PhD.

Zameranie a poslanie výskumnej stanice
VS sa špecializovala na problematiku pestovania a šľachtenia topoľov, vŕb, agáta a iných rých-
lorastúcich drevín a na šľachtenie a rozmnožovanie najproduktívnejších klonov pre prax. Za-
meranie možno charakterizovať:
•	  záchrana genofondu domácich čiernych topoľov,
•	  záchrana a reprodukcia domácich bielych a sivých topoľov vhodných na zalesňovanie 

ekologicky zmenených stanovíšť,
•	  rozmnoženie vyselektovaných bielych a sivých topoľov in vitro, ktoré boli overené na po-

loprevádzkových plochách,
•	  založenie semenného sadu jelše lepkavej,
•	  zber dubového semena z výberových stromov za účelom založenia semenného sadu,
•	  udržiavanie klonového archívu rajonizovaných topoľov a vŕb vhodných na biologickú 

ochranu vodných tokov a včelárskych vŕb,
•	  monitoring zmien lesných stanovíšť ovplyvnených VD Gabčíkovo.

Činnosť výskumnej stanice
Hlavnou činnosťou bol monitoring lesných ekosystémov pre potreby plnenia medzivládnej 
dohody z 19. apríla 1995 medzi SR a Maďarskom. Okrem toho VS zabezpečovala tiež záchra-
nu genofondu, uznávanie a evidenciu porastov a výberových stromov rýchlorastúcich drevín. 
Riešenie problematiky pestovania lesov v oblastiach so zmenenou a meniacou sa hladinou 
podzemných vôd, obnovenia funkcií lesa v poľnohospodárskej krajine a v okolí priemysel-
ných podnikov tvorilo menšiu časť činnosti zabezpečovanú hlavne hospodárskymi zmluvami. 
Úbytok zamestnancov v ostatných rokoch zapríčinil, že všetky uvedené činnosti sú v útlme 
a momentálne sa zabezpečuje prakticky iba uvedený monitoring. 

Vedeckovýskumná činnosť
Zahraničné projekty:
•	  Produkcia a energetické využitie biomasy rýchlorastúcich drevín z rekultivovaných plôch 

Bane Nástup (Česká republika).
Domáce projekty:
•	  Možnosti zvyšovania a stabilizácie produkcie dreva na lesných a nelesných pôdach pre 

potreby podniku Smurfit Kappa, a. s.
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•	  Monitorovanie prírodného prostredia v oblasti vplyvu VD Gabčíkovo.
•	  Monitorovanie lesných ekosystémov pre potreby plnenia medzivládnej dohody.
•	  Rajonizácia topoľov a vŕb.
V rokoch 2007 – 2008 sa obnovil klonový archív, aby sa zabezpečil dostatok kvalitného les-
ného reprodukčného materiálu pre potreby výskumu v budúcnosti. Išlo najmä o klony, ktoré 
by sa adaptovali na očakávanú klimatickú zmenu, resp. na zmenené hydrologické podmienky 
v oblasti VD Gabčíkovo. Poslaním klonového archívu bolo plnenie funkcie centrálnej mateč-
nice, ktorá slúži na dopestovanie reprodukčného materiálu pre založenie oblastných matečníc. 

Získavali sa aj nové klony topoľov, predovšetkým výmenou zo zahraničia. Dovezený re-
produkčný materiál (odrezky) sa vysadia do školničnej plochy a v ďalšej etape sa pristúpi k ich 
overovaniu na pokusných plochách (populetách) s ohľadom na ich rastové vlastnosti a odol-
nosť voči chorobám. 

Pedagogická, vzdelávacia a iná vedecko-výchovná činnosť
V rámci tejto činnosti sa vedúci zamestnanci VS podieľali na procese výučby formou exkurzií 
v areáli klonového archívu stanice, resp. v lesoch VD Gabčíkovo pre študentov LF – TU vo 
Zvolene, SPU v Nitre a MU v Brne.

Spolupráca s odbornými inštitúciami a štátnou správou
Pracovníci VS úzko spolupracovali s orgánmi štátnej správy na rôznych úrovniach pri pora-
denskej činnosti.

V spolupráci s lesnou prevádzkou sa založilo viacero výskumných plôch aj keď to bolo 
podstatne ťažšie ako predtým, pretože väčšina pestovných činností na odštepných závodoch 
Lesov SR, š. p. Banská Bystrica sa vykonáva dodávateľským spôsobom. 

Realizácia výsledkov výskumu a spolupráca s lesnou prevádzkou
Väčšina výsledkov výskumu uskutočňovanom pracovníkmi VS bola súčasťou realizačných 
výstupov riešených výskumných projektov, prostredníctvom ktorých našli svoje uplatnenie 
v praxi. 

Významnou činnosťou bolo veľké množstvo uzatvorených hospodárskych zmlúv so štát-
nymi i neštátnymi subjektmi, kde ich hlavným záujmom bolo testovanie, resp. možnosti zales-
nenia rôznych háld, skládok a výsypiek z predchádzajúcej banskej činnosti prostredníctvom 
použitia vhodných druhov (klonov) sadeníc lesných drevín, a tiež nových technologických 
postupov vrátane aplikácie vhodných prípravkov (pôdnych kondicionérov a hydroadsorben-
tov). 

Pracovníci VS sa významne podieľali aj na vypracovaní koncepčných a strategických do-
kumentov a materiálov akými boli napríklad Národný lesnícky program, Zelená správa, tvor-
ba zákonov a legislatívy.

Program ďalšieho rozvoja a činnosti
Program ďalšieho rozvoja a činnosti VS vychádza z jej poslania, ktorým je budovanie praco-
viska špecializovaného na problematiku pestovania a šľachtenia topoľov, vŕb, agáta a iných 
rýchlorastúcich drevín a na problematiku využívania lesných drevín pre revitalizáciu krajiny 
v nížinných oblastiach Slovenska. Významné naďalej zostanú činnosti spojené s monitorin-
gom zmien lesných stanovíšť ovplyvnených VD Gabčíkovo. Limitom pre napĺňanie tohto 
programu však budú finančné zdroje. 
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Zoznam pracovníkov výskumnej stanice k 31. 12. 2012 s funkčným zadelením a vedeckým zame-
raním
Ing. Martin Bartko, PhD., vedúci VS, monitoring podzemných vôd.
Technický pracovník: Ondrej Csóka.

Desať najvýznamnejších prínosov pre rozvoj lesníckej vedy – príspevky 
uverejnené v karentovaných vedeckých časopisoch s impakt faktorom 
v rokoch 2006 – 2012

Čaboun, V., 2006: Tree-tree allelopathic interactions in middle European Forests. [Alelo-
patické vzťahy drevina – drevina v lesoch strednej Európy]. Allelopathy Journal, vol. 17, 
no.1, p. 17 – 32.

Hlásny, T., Barcza, Z., Fabrika, M., Balázs, B., Churkina, G., Pajtík, J., Sedmák, R.,  
Turčáni, M., 2011: Climate change impakts on growth and carbon balance of forests in 
Central Europe. [Vplyv klimatickej zmeny na rast a uhlíkovú rovnováhu v lesoch strednej 
Európy].Climate Research, vol. 47, no. 3, p. 219 -236.

—, Křístek, Š., Holuša, J., Trombík, J., Urbaňcová, N., 2011: Snow disturbances in se-
condary Norway spruce forests in Central Europe: Regression modeling and its impli-
cations for forest management. [Poškodenie snehom v druhotných smrekových lesoch 
v strednej Európe: regresné modelovanie a jeho vplyv na obhospodarovanie lesov]. Forest 
Ecology and Management, vol. 262, no. 12, p. 2151 – 2161.

Sarvašová, Z., Šálka, J., Dobšinská, Z., 2012: Mechanism of cross-sectoral coordination 
between nature protection and forestry in the Natura 2000 formulation process in Slova-
kia. [Mechanizmus medzisektorovej koordinácie medzi ochranou prírody a lesníctvom 
v procese formulovania Natura 2000]. Journal of Environmental Management. Dostupne 
na internete: http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.06.00.

Konôpka, B., Noguchi, K., Sakata, T., Takahashi, M., Konôpková, Z., 2006: Fine root 
dynamics in a Japanese cedar (Cryptomeria japonica) plantation throughout he growing 
season. [Dynamika jemných koreňov v porastoch japonského cédra (Cryptomeria japo-
nica) počas vegetačného obdobia]. Forest Ecology and Management, vol. 225, no. 1 – 3, 
p. 278 – 286. 

—, Noguchi, K., Sakata, T., Takahashi, M., Konôpková, Z., 2007: Effects of simulated 
drought stress on the fine roots of Japanese cedar (Cryptomeria japonica) in a plantation 
forest in the Kanto Plain, eastern Japan. [Vplyv simulovaného stresu suchom na jemné ko-
rene japonského cédra (Cryptomeria japonica) v lesných porastoch Kanto Plain, východ-
né Japonsko]. Journal of Forest Research, vol. 12, no. 2, p. 143 – 151.

—, Lukac, M., 2010: Fine root conditions relates to visible crown damage in Norway spruce 
in acidified soils. [Vplyv stavu jemných koreňov na viditeľné poškodenie koruny smreka 
obyčajného na zakyslených pôdach]. Forest Pathology, vol. 40, no. 1, p. 47 – 57.

—, Pajtík, J., Moravčík, M., Lukáč, M., 2010: Biomass partitioning and growth efficiency 
in four naturally regenerated forest tree species. [Rozdelenie biomasy a efektivita rastu 
štyroch prirodzene zmladených lesných drevín]. Basic and Applied Ecology, vol. 11, no. 3, 
p. 234 – 243.

—, Pajtík, J., Šebeň, V., Lukac, M., 2011: Belowground biomass functions and expansion 
factors in high elevation Norway spruce. [Funkcie a expanzné faktory podzemnej bio-
masy pre smrek obyčajný vo vysokých nadmorských výškach]. Forestry, vol. 84, no. 1, 
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p. 41 – 48. Dostupné na internete: http://forestry.oxfordjournals.org/content/84/1/41.
full.pdf+html

Zúbrik, M., Novotný, J.: 2009: Impact of gamma radiation on the developmental charac-
teristics of the gypsy moth, Lymantria dispar (Lepidoptera: Lymantriidae) preparatory to 
their use as supplemental hosts/prey for natural enemy enhancement [Vplyv gama radiá-
cie na vývojové charakteristky mníšky veľkohlavej, Lymantria dispar (Lepidoptera: Lyman-
triidae), pri príprave na jej použitie ako hosts/prey doplnok pre rozšírenie prirodzeného 
nepriateľa]. Biocontrol Science and Technology, vol. 19, Supplement 1, p. 291 – 301. 

Desať najvýznamnejších výsledkov výskumu úspešne realizovaných v praxi 
lesného hospodárstva na Slovensku v rokoch 2006 – 2012

Spracovanie strategických a koncepčných návrhov lesného hospodárstva v nadväznosti na 
prijatie Slovenskej republiky do EÚ (Národný lesnícky program, Akčný plán Národného 
lesníckeho programu, Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013, Prognó-
zy a vízie slovenského lesníctva, Stratégia rozvoja lesníctva, Koncepcia rozvoja poľovníctva). 
Spolupráca so štátnou správou lesného hospodárstva.

Spracovanie návrhov nových právnych predpisov v lesnom hospodárstve (novely zákona 
č. 325/2005 Z. z. o lesoch, zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a jeho 
novely, zákon č. 274/2009/ Z. z. o poľovníctve, vykonávacie predpisy k uvedeným zákonom). 
Spolupráca pri implementácii nových právnych predpisov do praxe lesného hospodárstva 
a poľovníctva. 

Projekty spracovania veterných polomov v smrekových porastoch z roku 2004. Vypracovanie 
návrhov opatrení na ochranu smrečín proti podkôrnemu a drevokaznému hmyzu, najmä vo 
Vysokých Tatrách. Spolupráca pri realizácii opatrení s organizáciami štátnych lesov a neštát-
neho sektora.

Projekt revitalizácie lesných ekosystémov na území Vysokých Tatier postihnutom veternou 
kalamitou dňa 19. 11. 2004 (základné rámce a postupy revitalizácie postihnutého územia 
a následného manažmentu), spracovanie návrhov na obnovu kalamitných plôch po veterných 
polomoch z roku 2004. Návrhy na ďalšie obhospodarovanie lesov destabilizovaných škodli-
vými činiteľmi (najmä vetrom z roku 2004 a následným premnožením podkôrného hmyzu) – 
rekonštrukcie smrečín v kalamitných oblastiach. Spolupráca pri realizácii so štátnou správou 
lesného hospodárstva, štátnym a neštátnym sektorom.

Vypracovanie návrhov pri presadzovaní záujmov lesníctva v rámci celosvetových a európ-
skych štruktúr (ministerské konferencie o ochrane lesov, fórum o lesoch…). Priama účasť 
pracovníkov ústavu ako reprezentantov Slovenskej republiky pri implementácii týchto návr-
hov do medzinárodných dokumentov. 

Implementácia najnovších poznatkov o vplyve klimatickej zmeny na lesy do hospodársko-
-úpravníckeho plánovania (lesných hospodárskych plánov, resp. plánov starostlivosti o lesy). 
Vytvorenie webových aplikácií sprístupňujúcich výsledky hodnotenia zmien stavu lesa na zá-
klade údajov diaľkového prieskumu Zeme. Vypracovanie návrhov adaptačných a mitigačných 
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opatrení. Vývoj a zavedenie do praxe lesníckeho a poľovníckeho geografického informačného 
systému. Spolupráca pri realizácii so štátnou správou lesného hospodárstva, štátnym a neštát-
nym sektorom.

Realizácia lesníckych služieb pre štátnu správu lesného hospodárstva, štátny a neštátny sektor 
(lesnícka ochranárska služba, kontrola lesného reprodukčného materiálu, správy o lesnom 
hospodárstve v Slovenskej republike – zelené správy, národné účty v hospodárstve a ďalšie). 
Realizácia najnovších výsledkov výskumu v rámci týchto služieb.

Projekty zakladania plantáží rýchlorastúcich drevín a energetických porastov na lesných 
a  poľnohospodárskych pozemkoch. Technológie spracovania biomasy na energetické úče-
ly. Odborná spolupráca pri rozvoji produkcie lesných palivových štiepok s Lesmi SR, š. p., 
Banská Bystrica (približne 150 tis. ton ročne). Vypracovanie návrhov optimálneho využitia 
topoľových klonov (rubná zrelosť, sortimentácia a ďalšie).

Návrhy na zmenu financovania lesného hospodárstva vzhľadom na realizáciu dvojzložkové-
ho prístupu k obhospodarovaniu lesov (produkcia dreva a iných výrobkov, verejnoprospešné 
služby). Implementácia návrhov do právnych predpisov, zákona o lesoch, zákona o ochrane 
prírody a krajiny a iných zákonov týkajúcich sa lesov, kde sú na realizáciu nevyhnutné náklady, 
resp. vzniká ujma vlastníkom a obhospodarovateľom lesov.

Návrh optimálneho manažmentu a zlepšovania biotopu raticovej zveri vo zverniciach a jeho 
realizácia vo vybraných zverniciach Lesov SR, š. p., Banská Bystrica (odštepné závody Topoľ-
čianky (Malá zvernica), Smolenice (Biela Skala), Kriváň (Trnavy) a Rimavská Sobota (Teplý 
vrch).
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Skutočnosťou je, že doterajšia činnosť ústavu v porovnaní s inými vedeckovýskumnými in-
štitúciami je veľmi široká a špecifická. Vyplýva to zo samotného charakteru lesov a lesného 
hospodárstva. Determinuje ju osobitosť lesníckej vedy a výskumu v porovnaní s inými ved-
nými odbormi. Ide o to, že pri nakladaní s lesmi v kultúrnej krajine (za takúto sa pokladá aj 
Slovensko), sa musia do úvahy brať mnohé hľadiská, v prvom rade biologické, ďalej technické 
a ekonomické. K nim možno priradiť aj ďalšie, v súčasnej dobe najmä environmentálne a soci-
álne aspekty. Nemožno preto lesnícke vedy a výskum nahradiť inými vednými odbormi, ktoré 
riešia parciálne problémy či okruhy, ako sú napr. prírodné vedy. Nemožno suplovať lesnícke 
vedy a výskum ani dovozom poznatkov zo zahraničia, lebo sú tu iné prírodné pomery, iné 
drevinové zloženie lesov, spôsob obhospodarovania lesov, iný bol doterajší vývoj atď. Zacho-
vať musíme celostný (integrovaný) prístup k lesom. Ako vieme, na súčasný stav lesov, ako aj 
rozvoj lesného hospodárstva nepriaznivo pôsobia jednostranné, často protichodné prístupy. 
Tieto presadzujú na jednej strane krajní environmentalisti (čo príroda robí, len dobre robí, 
a preto netreba do nej zasahovať) a na druhej strane neoliberáli, či krajní ekonómovia (voľ-
né podnikanie v lesoch bez ohľadu na osobitosti obhospodarovania lesov, najmä dlhodobosť 
a dvojité úžitky plynúce z lesov – produkcia a verejnoprospešnosť – všetko vyrieši trh, majo-
rizácia krátkodobého zisku).

Treba uviesť, že výskum, ako aj realizácia jeho výsledkov v lesnom hospodárstve je oveľa 
zložitejšia ako v iných odvetviach. Sťažuje ju dlhodobý charakter výrobného procesu v les-
nom hospodárstve – náklady na výskum a realizáciu výsledkov výskumu spravidla prinášajú 
prínosy až v ďalekej budúcnosti. Pritom tieto majú dvojitý charakter. Na jednej strane sú to 
prínosy pre vlastníka a obhospodarovateľa lesa a na druhej strane pre celú spoločnosť. Pocho-
piteľne to determinuje aj záujem o výskum a realizáciu jeho výsledkov. Je preto opodstatnená 
požiadavka, aby štát podporoval tento výskum a kompenzoval náklady vlastníkom a obhos-
podarovateľom lesov na realizáciu jeho výsledkov. Ide o verejný záujem – zachovanie lesov 
v dobrom stave a zlepšovanie hospodárenia v nich vyvoláva priaznivé účinky na prostredie, 
v ktorom spoločnosť žije a vytvára nevyhnutné podmienky pre jej hmotný blahobyt i kultúrny 
rozvoj. 

Sme presvedčení o tom, že strategickým cieľom lesníctva by malo naďalej byť: „zabezpe-
čenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov založeného na primeranom využívaní ich 
ekonomických, ekologických a sociálnych funkcií pre rozvoj spoločnosti a najmä vidieckych 
oblastí“. Tomuto cieľu by sa mali podriadiť všetky kroky, či opatrenia týkajúce sa lesov a lesné-
ho hospodárstva na Slovensku.

Nakoniec treba uviesť, že prax volá po službách a nie po vede ako takej. V kurze sú ex-
pertízy, posudky, stanoviská a okamžité výsledky. Tieto požiadavky sú plne legitímne. Veda 
a služby sú ale spojené nádoby. Odčlenenie vedy od služieb, ktoré sú jedným z jej hlavných 
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výsledkov, môže mať negatívne dôsledky pre jednu aj druhú stranu. Služby bez vedeckého 
bádania sa nebudú mať o čo oprieť. A aplikovaný výskum bez toho, aby mohol odovzdávať 
svoje výsledky praxi prostredníctvom služieb, stratí svoje opodstatnenie ako „aplikovaný“ 
a presunie sa do pozície výskumu „základného“. Úlohy, pozícia a miesto základného výskumu 
je ale na Slovensku niekde inde. Môže to byť teda zánik rezortnej aplikovanej vedy, a tým aj 
„vedomostnej“ podpory prvovýrobcov. Tomuto by sa malo zabrániť v každom prípade. 
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Zoznam použitých skratiek

APVT  Agentúra na podporu vedy a techniky
APVV  Agentúra na podporu vedy a výskumu
BOZP  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
CO Civilna obrana
CLL  Centrálne lesnícke laboratória
CLOE  Clusters Linked over Europe, Spolupráca klastrov v Európe
COST  Cooperation in Science and Technology, Spolupráca vo vede a technoló-

giách
CNCB  Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central Euro-

pe, Sieťová spolupráca klastrov
ČMS Čiastkový monitorovací systém
ČOV Čistička odpadových vôd
ČSAPV Československá akadémia pôdohospodárskych vied
ČSR Československá republika
ČSSR Československá socialistická republika
ČUZ Česká univerzita zemědělská
DPZ Diaľkový prieskum Zeme
EC DG SANCO Health and Consumers’ Protection (Standing Committee on Reproductive 

Materials in Agriculture, Horticulture and Forestry) – Stály výbor pre mno-
žiteľský materiál v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve

EC SFC European Commission Standing Forestry Committee, Stály lesnícky vý-
bor Európskej komisie

EFI European Forest Institute, Európsky lesnícky inštitút
EFC Európska lesnícka komisia (European Forestry Commission)
EHK Európska hospodárska komisia
EPPO European and Mediterranean Plant Protection Organization, Európska a 

stredozemská organizácia na ochranu rastlín
ERA European Research Area, Európsky výskumný priestor
EÚ European Union, Európska únia
EUFORGEN European Programme for Forest Genetic Resources, Európsky program 

pre ochranu genetických zdrojov lesných drevín
FAO UN Food and Agriculture Organization, Organizácia pre výživu a poľnohos-

podárstvo OSN
FSC Rada pre dozor nad lesmi (Certifikačná schéma)
FTP Forest Technology Platform, Lesnícka technologická platforma
GIS Geografický informačný systém
HHD Hromadné hynutie dubov
HÚL Hospodárska úprava lesov
CHKO Chránená krajinná oblasť
ICP Forests  (International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air 

Pollution Effects on Forests), Medzinárodný kooperatívny program hodno-
tenia a monitoringu vplyvov znečistenia ovzdušia na lesy

IF Impakt faktor
ILO Medzinárodná organizácia práce 
IUFRO International Union of Forest Research Organizations, Medzinárodný 

zväz lesníckych výskumných organizácií



 | 179 |

ISO Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu
ISTA International Seed Testing Association, Medzinárodné združenie pre tes-

tovanie osív
JRC Joint Research Centre, Spoločné výskumné centrum 
LEF Lesnícka a environmentálna fakulta v Brne
LF VŠLD Lesnícka fakulta Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene
LF – TU Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
LHC Lesný hospodársky celok
LHP Lesný hospodársky plán
LM Lesný majetok
LRM Lesný reprodukčný materiál 
LOS Lesnícka ochranárska služba
LVÚ Lesnícky výskumný ústav Zvolen
MP SR Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MCPFE Ministerial Conferences on the Protection of Forests in Europe, Minister-

ské konferencie o ochrane lesov v Európe
MZLVH Ministerstvo zemědělství lesního a vodního hospodářství 
MZLU Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brne
NIML SR Národná inventarizácia a monitoring lesov Slovenskej republiky
NLC Národné lesnícke centrum
NP Národný park
NR SR Národná rada Slovenskej republiky
OECD Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj,
 Scheme for Certification of Forest Reproductive Materials Moving in In-

ternational Trade, Schéma OECD pre dohľad nad lesným reprodukčným 
materiálom v medzinárodnom obchode

OEBLE Odbor ekológie a biodiverzity lesných ekosystémov
OEELD Odbor ekológie a ekofyziológie lesných drevín
OHÚLaM Odbor hospodárskej úpravy lesov a monitoringu
OEaRLH Odbor ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
OELaK Odbor ekológie lesa a krajiny
OEaLP Odbor ekonomiky a lesníckej politiky
OIaML Odbor inventarizácie a manažmentu lesa
OLP Odbor lesného prostredia
OLPaE  Odbor lesníckej politiky a ekonomiky
OLPEaHÚL Odbor lesníckej politiky, ekonomiky a hospodárskej úpravy lesa
OLPEaMLZ Odbor lesníckej politiky, ekonomiky a manažmentu lesných zdrojov
OOLaMZ Odbor ochrany lesa a manažmentu zveri
OPIML  Odbor pestovania, inventarizácie a manažmentu lesa
OPLaLT Odbor pestovania lesov a lesnej techniky
OSN Organizácia Spojených národov
OZ Odštepný závod
PR Prírodná rezervácia
RVHP Rada vzájomnej hospodárskej pomoci 
SAV Slovenská akadémia vied
SCAR Scientific Committee of Agriculture, Vedecký pôdohospodársky výbor
SCP Slovenské celulózky a papierne v Ružomberku
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SKLRM Stredisko kontroly lesného reprodukčného materiálu 
SSR Slovenská socialistická republika
SUP Slovenská univerzita poľnohospodárska v Nitre
ŠFZL SR Štátny fond zveľadenia lesa Slovenskej republiky
ŠOP Štátna ochrana prírody
TU Technická univerzita vo Zvolene
ÚEL SAV Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied
ÚHÚL Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
ÚLPV Ústav lesného poradenstva a vzdelávania Zvolen
ÚLZI Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
UMB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
UN CBD United Nations Convention on Biological Diversity, Dohovor o biologic-

kej diverzite OSN
UN ECE  United Nations Economic Commission for Europe – Európska hospodár-

ska komisia OSN; Drevársky výbor (Timber Committee), pracovné sku-
piny Markets and Statistics a Forest Resource Assessment and Indicators of 
Sustainable Forest Management in the Region

UN ECE/FAO Work Programme (Joint FAO/ECE/ILO Experts Network within the In-
tegrated UNECE/FAO Work Programme), Spoločná sieť expertov v rámci 
Integrovaného programu práce EHK OSN, FAO 

UN FCCC United Nations Framework Convention on Climate Change, Rámcový 
dohovor OSN o zmene klímy

UN FF United Nations Forum on Forests, Fórum OSN o lesoch
VD Vodné dielo
VDO Výskumno-demonštračný objekt
VLM Vojenské lesy a majetky
VS Výskumná stanica
VSŽ Východoslovenské železiarne
VTI Vedecko-technické informácie
VTEI Vedecko-technické a ekonomické informácie
VTP Vedeckotechnický projekt
VÚC Vyšší územný celok
VÚLH Výskumný ústav lesného hospodárstva vo Zvolene
VÚPOP Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave
VÚRV Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch
VÚŽV Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre
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Súhrn

Od ustanovenia prvej lesníckej výskumnej inštitúcie na území Slovenska, nazvanej Ústredná 
lesnícka výskumná stanica v Banskej Štiavnici, uplynulo 1. januára 2013 už 115 rokov. Pub-
likácia v zhustenej forme podáva informácie o vzniku tejto výskumnej lesníckej inštitúcie 
a jej činnosti do 1. svetovej vojny, počas prvej Československej republiky a Slovenského štátu 
a v povojnovom období (po 2. svetovej vojne) do konca roku 1989. Ide tu skôr o rekapituláciu 
už uverejnených, či známych skutočností, doplnenú o pohľad na tento vývoj očami súčasnosti. 

Podrobnejšie sa analyzuje vývoj činnosti Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen (terajší 
názov ústavu) od roku 199023. Toto obdobie sa rozčlenilo na dve časti. Do konca roku 2005, 
čiže dovtedy kým LVÚ Zvolen bol samostatnou príspevkovou organizáciou MP SR. Dru-
há časť začína rokom 2006, keď došlo k zlúčeniu troch lesníckych príspevkových organizácií 
rezortu (Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Lesoprojekt Zvolen, Ústav pre výchovu a vzdelá-
vanie pracovníkov v lesnom a vodnom hospodárstve Slovenskej republiky) do jednej orga-
nizácie – Národného lesníckeho centra, kde je LVÚ Zvolen jedným zo štyroch jeho ústavov 
(ďalšie tri sú: Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, Ústav pre hospodársku 
úpravu lesov Zvolen, Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen). 

V obidvoch časových obdobiach po roku 1990 sa najprv podávajú všeobecné informácie 
o zmenách v organizačnej štruktúre ústavu, vývoji počtu pracovníkov, ich štruktúre, medziná-
rodnej spolupráci, edičnej a publikačnej činnosti, knižnično-informačnej službe, výpočtovej 
technike, informatike a o hospodársko-správnej činnosti ústavu. V druhom časovom období 
sa taktiež uvádza poslanie a predmet činnosti Národného lesníckeho centra a jeho organi-
začná štruktúra. V obidvoch prípadoch sa najviac pozornosti venuje úlohám, činnosti jed-
notlivých organizačných zložiek (odborov) výskumu. Uvádza sa ich vznik, vedúci pracovníci, 
zameranie a poslanie, vedeckovýskumná činnosť, medzinárodná spolupráca, spolupráca so 
štátnou správou, realizácia výsledkov výskumu, spolupráca s lesnou prevádzkou, výber z edič-
nej a publikačnej činnosti a program ďalšieho rozvoja a činnosti odborov. Nakoniec sa pripája 
zoznam pracovníkov jednotlivých odborov.

Ako sa už uviedlo, najväčšia pozornosť sa venuje vedeckovýskumnej činnosti ústavu 
a z nej vyplývajúcim novým poznatkom, jednak pre rozvoj jednotlivých vedných odborov, 
ako aj prehľadu poznatkov uplatnených v praxi, resp. spoluúčasti pracovníkov ústavu pri ich 
realizácii. Nové poznatky, či prínosy pre rozvoj vedy, sa dokumentujú najmä publikačnou čin-
nosťou, a to jednak ako pôvodné vedecké práce uverejnené vo vedeckých časopisoch, najmä 
karentovaných a vo vedeckých monografiách. Prínosy pre prax sa bilancujú v rámci realizácie 
výsledkov výskumu a spolupráce so štátnou správou a lesnou prevádzkou. Významne k tomu 
prispievali odborné monografie, knihy a príručky, odborné príspevky a referáty. Množstvo 
publikácií je tak veľké, že sa sem zaradil len výber z nich. Kompletná publikačná činnosť pra-
covníkov ústavu od roku 1958 je na pripojenom CD nosiči. V obrázkovej prílohe sú fotografie 
už nežijúcich najvýznamnejších vedeckých pracovníkov ústavu po druhej svetovej vojne.

23 Dôvodov je viac. V prvom rade to, že od roku 1993, keď mal LVÚ vo Zvolene 95 rokov, nevyšla o jeho činnosti 
žiadna komplexnejšia informácia. Narušila sa tým tradícia, keď predtým každých 5 rokoch, počnúc 65. jubile-
om, sa komplexne hodnotila činnosť ústavu a vydala sa o tom publikácia. Druhým a možno ešte závažnejším 
dôvodom je, že počnúc rokom 1990 došlo k podstatným zmenám vo vývoji takmer všetkých oblastí života našej 
spoločnosti, nevynímajúc ani lesníctvo a v rámci neho lesnícku vedu a výskum. Počas týchto viac ako dvadsiatich 
rokov, možno povedať, že došlo taktiež k výmene generácie pracovníkov ústavu, čím sa postupne vytrácajú aj 
autentické informácie o činnosti ústavu v predchádzajúcom období.
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Najdôležitejšie výsledky činnosti ústavu podľa jednotlivých období 

Pred 1. svetovou vojnou
Vyzdvihuje sa myslenie našich predchodcov, lesníkov, ktorí v druhej polovici 19. storočia 
pôsobili v Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici, že iniciovali vznik lesníckej vý-
skumnej ustanovizne. Inšpirovala ich k tomu situácia v okolitých lesnícky vyspelých štátoch, 
najmä v Rakúsku a Nemecku. Zvlášť Eugena Vlkolinského – Jenö Vadasa, pôvodom Slo-
váka, ktorý mal najväčšie zásluhy na tom, že v Banskej Štiavnici sa vytvorila Ústredná vý-
skumná stanica a štyri vonkajšie výskumné stanice pri štyroch horárskych školách v Uhorsku. 
Výskum sa orientoval hlavne na zakladanie lesov, ich obnovu a výchovu, aklimatizáciu cudzo-
krajných drevín, zalesňovanie nelesných pôd, ochranu proti rastlinným a živočíšnym škodli-
vým činiteľom. Významnou skutočnosťou bolo, že tu realizovaný výskum neprebiehal izolo-
vane, ale tvoril súčasť aktivít International Union of Forest Research Organizations (IUFRO). 
Dôkazom čoho je, že VII. kongres IUFRO sa mal konať u nás v Banskej Štiavnici.

Lesnícky výskum v tomto období významným spôsobom ovplyvnil obhospodarovanie 
lesov, najmä ich obnovu, výchovu a ochranu. Ďalej sa spracovala problematika prirodzeného 
rozšírenia drevín, v nadväznosti na to sa usmernilo zakladanie lesov, vrátane zalesňovania ne-
lesných pozemkov. Niektoré provenienčné výskumné plochy, založené v týchto rokoch, slúžia 
pre výskum a usmerňovanie lesnej prevádzky aj v súčasnosti. Kladne možno hodnotiť seme-
nársku činnosť a v nadväznosti na to rozvoj pestovania sadbového materiálu. Taktiež to, že po-
pri výskume sa venovala značná pozornosť poradenskej službe, ktorá sa realizovala bezplatne. 
Aj pokusy s introdukciou cudzokrajných drevín priniesli zaujímavé poznatky. 

V medzivojnovom období
Aj napriek tomu, že po 1. svetovej vojne Vysoká škola banícka a lesnícka v Banskej Štiavni-
ci zanikla, lesnícky výskumný ústav sa na Slovensku, aj keď v oklieštenom rozsahu zachoval. 
Pôsobil tu Ústav pre pestovanie lesov a lesnú biológiu a Pokusná stanica lesnícka v Kysihýbli. 
V roku 1924 sa založil Ústav pre lesnú ťažbu a technológiu. V roku 1926 sa obnovuje činnosť 
Pokusnej stanice lesníckej v Liptovskom Hrádku. V biologickom výskume sa nadviazalo na 
výskumné aktivity z predvojnového obdobia. Ústav pre lesnú ťažbu a technológiu dreva, kto-
rý mal celoštátnu pôsobnosť sa zaoberal skúmaním vlastností dreva, najmä bukového, jeho 
nepravým jadrom, impregnáciou a protipožiarnou úpravou. Riešili sa ťažbové mechanizmy 
a technológie ťažby dreva a dopravníctva. 2. svetová vojna mala nepriaznivý vplyv na činnosť 
oboch ústavov. Zastavila sa práca Ústavu pre lesnú ťažbu a technológiu dreva. Ústav pre pesto-
vanie lesov a lesnú biológiu obmedzil svoju činnosť len na semenársku kontrolu. 

Vplyv výskumu na rozvoj lesného hospodárstva v značnej miere súvisel s pomaly sa roz-
biehajúcou bádateľskou činnosťou. Pokrok sa dosiahol najmä v semenárstve a škôlkarstve: 
optimalizácia využívania semena lesných drevín, technológie výsevov a ich ochrany, využíva-
nie priemyselných hnojív, zeleného hnojenia, spôsoby umelej obnovy atď. Usmernilo sa prak-
tické pestovanie lesov, realizácia prirodzenej obnovy porastov, vytváranie výberkových lesov, 
technika prebierok a ďalších výkonov pestovnej činnosti. Zaviedla sa ochrana kultúr proti 
sypavke borovicovej, ochrana kultúr pred škodami zverou. Pokusná stanica v Liptovskom 
Hrádku, okrem iného zabezpečovala semenársku kontrolu a starostlivosť o medzinárodné 
provenienčné pokusné plochy. Výsledky výskumu lesnej ťažby a technológie dreva prispe-
li k zavedeniu nových postupov ťažby dreva a dopravníctva. Ďalej k rozvoju mechanického 
spracovania dreva, jeho impregnácii a protipožiarnej ochrane. 
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V rokoch 1945 – 1989
Napriek vtedajšej politickej izolácii od vyspelého okolitého sveta a organizácie práce v pod-
mienkach plánovitého hospodárstva a direktívneho systému riadenia, darilo sa lesníckemu 
výskumu v podmienkach Slovenska dosahovať primerané svetové parametre. Výsledky vý-
skumnej činnosti korešpondovali s potrebami spoločenskej praxe tohto obdobia, s tvorivou 
schopnosťou riešiteľov, s kvalitou prístrojového vybavenia. V nemalej miere na ne vplývala 
schopnosť vtedajších riadiacich pracovníkov zargumentovať a v plánoch výskumu presadiť 
riešenie a financovanie lesnícky dôležitých problematík ako aj prestíž, ktorú mali veda a vý-
skum vo verejnosti a vo vládnych a zákonodarných orgánoch. Poprední pracovníci z oblasti 
pestovania lesov, ochrany lesa, hospodárskej úpravy lesov, poľovníctva, lesnícko-technických 
meliorácií, lesnej ťažby a dopravníctva a ďalších vedných odborov dosiahli významné úspechy 
a uznanie aj vo svete. Dosiahnuté výsledky lesnícky orientovaného základného, ale predo-
všetkým aplikovaného výskumu v lesníctve na Slovensku, akceptovala a uznávala európska 
vedecká a odborná komunita aj domáca lesnícka prax. 

Taktiež treba uviesť, že výsledky výskumu sa úspešne realizovali v praxi, najmä v lesnej 
prevádzke. Dôkazom toho bol stav lesov a lesného hospodárstva na Slovensku na konci tohto 
obdobia (podstatne sa zvýšila lesnatosť územia, zaviedlo sa diferencované obhospodarovanie 
lesov podľa prevládajúcich funkcií, stúpli porastové zásoby dreva, zvýšili sa etáty ťažby dreva, 
postavili sa cesty a budovy, zaviedli sa nové stroje a zariadenia atď.)24. V porovnaní s predchá-
dzajúcim obdobím došlo k zásadnému obratu v smerovaní lesného hospodárstva. Obmedzo-
valo sa používanie holorubného hospodárskeho spôsobu25, drevinové zloženie porastov sa 
určovalo podľa vlastností stanovišťa26. Nepriaznivý vplyv na stav lesov, najmä v 80. rokoch, 
mali meniace sa ekologické podmienky, najmä priemyslové imisie.

V rokoch 1990 – 2005
Spoločensko-politické zmeny v roku 1989 podstatným spôsobom ovplyvnili ďalší vývoj nie-
len celého hospodárstva27, ale aj vedy a výskumu. V nadväznosti na túto zmenenú situáciu sa 
v LVÚ Zvolen uskutočnili viaceré reorganizácie. Došlo k preorientovaniu činnosti ústavu na 
nové podmienky, na aktivity, o ktoré bol záujem, resp., na ktoré bolo možné získať finančné 
prostriedky. Nakoniec sa štruktúra ústavu relatívne ustálila tak, že z pôvodných 7 odborov 

24 Lesnatosť na Slovensku v roku 1946 bola 34, 6 %, v roku 1990 40,6 %, lesy osobitného určenia v roku 1946 
mali výmeru 1 tis. ha (kúpeľné lesy a rezervácie), ochranné 47 tis. ha, v roku 1990 231 tis. ha, resp. 258 tis. ha. 
Porastové zásoby dreva (hrubina s kôrou na pni) v roku 1953 boli 233 mil. m3, v roku 1980 274 mil. m3. Ročný 
etát ťažby dreva (hrubina bez kôry na pni) v roku 1950 bol 4 mil. m3, v roku 1980 5,3 mil. m3. Dĺžka lesných 
ciest v roku 1990 bola 20 547 km, zvážnic 14 937 km. Takmer všetky práce v ťažbovej činnosti boli v roku 1990 
mechanizované.

25 Zákon 206/1948 Zb. obmedzil veľkosť a rozsah holorubov. Lesný zákon č. 166/1960 Zb., vyhláška č. 17/1961 
Zb. stanovili základný hospodársky spôsob maloplošný rúbaňový (podrastový). Zákon SNR č. 100/1977 Zb. 
vyhláška 14/1977 Zb. pripúšťali maloplošný holorub v šírke na 2 výšky ťaženého porastu a do 3 ha a veľkoplošný 
holorub do 5 ha.

26 Po druhej svetovej vojne sa uskutočnil na Slovensku všeobecný stanovištný (typologický) prieskum. Podľa neho 
sa malo znížiť zastúpenie smreka na Slovensku na 13,4 %. V roku 1974 sa cieľové zastúpenie smreka na Sloven-
sku kvantifikovalo vo výške 27 %. Takéto drevinové zloženie bolo aj v roku 1990.

27 Zamietlo sa direktívne riadenie hospodárstva. Prijala sa doktrína trhového mechanizmu. Prebehol proces priva-
tizácie štátneho majetku, resp. reprivatizácie lesov. Oslabila sa pozícia jednotlivých rezortov pokiaľ ide o finan-
covanie jednotlivých výskumných aktivít, najmä aplikovaného výskumu. Lesnícke odvetvie sa stalo súčasťou no-
vého rezortu (MP SR), kde má prioritnú pozíciu poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Prestali sa brať do úvahy 
špecifiká vedy a výskumu v lesnom hospodárstve. Zriadili sa grantové agentúry, ktoré disponovali s finančnými 
prostriedkami na vedu a výskum. Prestala platiť dovtedajšia deľba práce medzi jednotlivými vedeckovýskumný-
mi organizáciami, či základným a aplikovaným výskumom.
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zostali, resp. sa vytvorili 4. Takmer úplne zanikol výskum v oblasti lesných stavieb a lesnej 
techniky (prestalo sa, resp. sa obmedzili stavebné aktivity v lesnej prevádzke, zanikla výroba 
strojov a zariadení pre lesné hospodárstvo na Slovensku – takmer všetko sa dováža zo zahrani-
čia). So zreteľom na to, že pod vplyvom novej situácie poklesol záujem rezortu ako aj správcov 
a obhospodarovateľov lesov o výskumné riešenie aktuálnych problémov obhospodarovania 
lesov (najmä tých, ktoré neprinášajú krátkodobý efekt), ústav presmeroval niektoré aktivity 
do základného výskumu, kde bola väčšia možnosť získať finančné prostriedky na riešenie vý-
skumných úloh z mimorezortných, prípadne zahraničných zdrojov. Rezort svoje požiadavky 
spravidla formuloval ako krátkodobé úlohy, ktoré potreboval pre riadenie odvetvia. Väčší dô-
raz kládol na zabezpečovanie odvetvových služieb, ktoré ak by sa nerealizovali, ohrozovalo 
by to funkčnosť celého lesného hospodárstva. Treba uviesť, že LVÚ Zvolen spracoval celý 
rad koncepčných materiálov. Ich realizácia ako aj aplikácia mnohých výsledkov výskumu 
stroskotávala najmä na nedostatku finančných prostriedkov. Napriek tomu možno povedať, 
ako to vyplynulo z vykonaného rozboru, že niektoré výsledky výskumu sa úspešne realizova-
li v lesnom hospodárstve na Slovensku. Významný pokrok sa dosiahol v spolupráci vo vede 
a výskume so zahraničím. Ukázalo sa, že pokiaľ ide o získanie finančných prostriedkov aj v bu-
dúcnosti sa bude treba ešte viac orientovať na zahraničné zdroje, najmä na EÚ.

So zreteľom na to, že ide o kratší časový úsek ako v predchádzajúcom období je ťažšie 
objektívne zhodnotiť vplyv výskumu na vývoj stavu lesov a lesného hospodárstva na Sloven-
sku. Zo správ o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike vyplynulo, že výmera lesných 
pozemkov sa v porovnaní s rokom 1990 zvýšila len o 29 tis. ha (1,5 %). Výmera lesov osobit-
ného určenia a ochranných lesov výrazne stúpla o 134 tis. ha (27 %), porastová zásoba dreva 
(hrubina bez kôry) sa taktiež podstatne zvýšila, o 90 mil. m3 – 26 % (čo ale podľa všetkého 
nemá súvis s výskumom), dĺžka lesných ciest stúpla len o 646 km (3,1 %). Podrastový hos-
podársky spôsob sa v roku 2005 plánoval na ploche 51,5 %. Negatívny bol vývoj náhodných 
ťažieb dreva. Tieto v roku 1990 boli v objeme 2,5 mil. m3, v roku 2005 až 6,5 mil. m3 drevnej 
suroviny. 

V rokoch 2005 – 2006 sa na Slovensku realizovala Národná inventarizácia a monitoring 
lesov. Vyplynulo z nej, že niektoré ukazovatele lesov nie sú priaznivé. Ide hlavne o malú sta-
rostlivosti o lesy, najmä o ich obnovu, výchovu a ochranu. Prekračujú sa únosné ťažby dreva, 
absentujú investície do sprístupňovania lesov, pretrvávajú taktiež ďalšie problémy.

Celkovo možno povedať, že vplyv lesníckeho výskumu na vývoj stavu lesov a lesného hos-
podárstva sa oslabil v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

V rokoch 2006 – 2012
Počnúc rokom 2006 stratil LVÚ Zvolen svoju samostatnosť, ako príspevková organizácia 
rezortu pôdohospodárstva. Stal sa jedným z ústavov Národného lesníckeho centra. Udialo 
sa tak, najmä pre krátenie finančných prostriedkov na výskum a vývoj z rezortných zdrojov. 
Nedostatok rezortných finančných prostriedkov bol taktiež v ďalších dvoch príspevkových 
organizáciách, v Lesoprojekte Zvolen a Ústave pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov les-
ného a vodného hospodárstva SR. Hlavne z týchto dôvodov vzniklo Národné lesnícke cen-
trum pozostávajúce zo štyroch ústavov: Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Ústav lesníckeho 
poradenstva a vzdelávania Zvolen, Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen a Ústav pre 
hospodársku úpravu lesov Zvolen. 

Týmto zlúčením do jednej príspevkovej organizácie sa okrem zníženia nákladov na hos-
podársko-správnu činnosť, sledovalo vytvorenie lepších podmienok na budovanie znalostnej 
spoločnosti (ekonomiky), resp. efektívnejší prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe les-
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ného hospodárstva28. Aj keď od vytvorenia NLC uplynulo už viac ako šesť rokov nemožno 
jednoznačne povedať, že sa tieto zámery naplnili. Príčin je viacej. Okrem hospodárskej krízy, 
ktorá postihla našu spoločnosť a nedostatku finančných prostriedkov na výskum a inovácie, 
nepriaznivý vplyv tu mali časté a odborne neopodstatnené personálne zmeny vo vedúcich 
funkciách, tak v štátnej správe, v celom lesnom hospodárstve ako aj v NLC. 

Napriek tomu sa podarilo výskumné kapacity v uvedenom období koncentrovať najmä 
na riešenie kalamitnej situácie v smrekových porastoch po veternej kalamite v roku 2004. Išlo 
o vypracúvanie návrhov realizačných projektov ochrany lesa, najmä proti premnoženiu pod-
kôrneho a drevokazného hmyzu, koncepciu obnovy lesa v kalamitných oblastiach, hlavne vo 
Vysokých Tatrách, ako aj návrhov na ďalšie obhospodarovanie lesov destabilizovaných škod-
livými činiteľmi. Ukončili sa terénne práce NIML SR 2005 – 2006. Spracovali sa jej výsledky. 
Významné inovácie sa uskutočnili v oblasti spravovania a poskytovania odborných lesníckych 
informácií – vývoj systémov Poľovnícky a lesnícky GIS a ich nasadenie do prevádzky. Osobit-
ná pozornosť sa venovala spracovaniu návrhov strategických a koncepčných materiálov pre 
ústredný orgán štátnej správy – Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, resp. 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky29. Sem možno zaradiť 
aj vypracovanie návrhov na prebudovanie súčasného monofunkčného lesného hospodárstva 
na polyfunkčné (funkčne integrované lesné hospodárstvo). Výskum sa taktiež zameral na 
hodnotenie vplyvu klimatickej zmeny na lesy a na vypracovanie adaptačných a mitigačných 
opatrení. Pokročilo sa v zapojení ústavu do európskeho výskumného priestoru. Podstatne sa 
zvýšil počet príspevkov pracovníkov ústavu v karentovaných časopisoch v zahraničí.

Pretrvávajú problémy vo financovaní výskumných a vývojových prác. Ide najmä o to, že 
agentúry, ktoré schvaľujú projekty, neberú do úvahy špecifiká lesného hospodárstva, najmä 
jeho dlhodobosť. Ak sa ústav chce zachovať, musí riešiť veľké množstvo projektov, ktorých 
ciele je veľmi ťažko zladiť, či usmerniť tak, aby sa dosiahlo komplexné riešenie priorít lesné-
ho hospodárstva. Má to potom nepriaznivý vplyv na realizáciu výsledkov výskumu v praxi. 
Znížila sa pozícia ústredného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva pri zabezpečova-
ní rozvoja lesov, pretože nemá nevyhnutné finančné prostriedky na rezortný výskum, vývoj 
a inovácie. Je veľká chyba, ak sa neberie do úvahy skutočnosť, že rezortný výskum a vývoj v les-
nom hospodárstve nie je možné nahradiť základným výskumom a ani preberaním výsledkov 
zo zahraničia. Každá krajina má špecifické prírodné a hospodárske podmienky, svoju históriu 
a vývoj. Nové výsledky, ku ktorým sa došlo v zahraničí, musia prejsť overením, či zhodnote-
ním ich využitia domácim, najmä aplikovaným výskumom a vývojom.

So zreteľom na to, že ide ešte o kratší časový interval ako v predchádzajúcom prípade od 
zhodnotenia vplyvu výskumu a vývoja na stav lesov a lesného hospodárstva na Slovensku rad-
šej upustíme. Okrem toho treba uviesť, že toto odvetvie v hodnotenom období prežívalo veľ-
mi ťažké obdobie. Bolo tomu tak najmä v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy, 

28 Znalostná spoločnosť (ekonomika) má štyri piliere: vedu a výskum, vzdelávanie, informatiku a inovácie. Zhod-
ne s týmto má LVÚ prinášať nové poznatky. Tieto sa majú realizovať prostredníctvom Ústavu pre hospodársku 
úpravu lesov a Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania. Informácie má prinášať Ústav lesných zdrojov a in-
formatiky. Samozrejme tieto interakcie pôsobia aj spätne, resp. medzi ústavmi navzájom a v ich vnútri. Taktiež 
realizácia výsledkov výskumu sa zabezpečuje aj inými spôsobmi a formami.

29 Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007 – 2013 – časť lesné hospodárstvo (2006)
 Národný lesnícky program Slovenskej republiky (2007)
 Program rozvoja vidieka 2007 – 2013 (2007)
 Prognózy a vízie vývoja slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a vidieka – časť lesníctvo (2007)
 Akčný plán Národného  lesníckeho programu Slovenskej republiky (2008)
 Stratégia rozvoja lesníctva (2008)
 Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti – časť lesníctvo (2010)
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ako aj v dôsledku nestabilnej politickej situácie. Veľkou chybou bolo, že vládnuce štruktúry 
štátu nedokázali náležite čeliť niektorým skupinovým záujmom pokiaľ ide o nakladanie s les-
mi. V dôsledku toho vznikli veľké škody na lesoch. Taktiež v dôsledku nedostatku finančných 
prostriedkov sa málo investovalo do rozvoja lesov a lesného hospodárstva.
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Summary

On January 1st 2013, 115 years have passed since the establishment of the first forest research 
institution on the territory of today’s Slovakia; Central Forest Research Station based in Ban-
ská Štiavnica. This publication provides information about the origins of the research station 
and its activities prior to WWI, during the inter-war period of Czechoslovakia, during WWII 
and in the post-war period up to 1989. The publication offers an overview of the history of the 
station, supplemented by expert views on past achievements and developments.

Within this publication, the reader will also find a more detailed account of the founda-
tion of the Forest Research Institute Zvolen (current name of the institute; FRI) since 19901. 
This period has been divided into parts; the first part talks about FRI Zvolen as an independ-
ent semi-budgetary organization of the Ministry of Agriculture of the Slovak Republic which 
ended in 2005, whilst the second part from 2006 onwards details the merger of formerly inde-
pendent forestry semi-budgetary organizations (Forest Research Institute Zvolen, Lesopro-
jekt Zvolen and the Institute for Education of Professionals in Forest and Water Management 
Sectors of the Slovak Republic) into the National Forest Centre (NFC). At the present, the 
NFC is composed of four institutes (Forest Research Institute, Institute for Forest Consulting 
and Education Zvolen, Institute for Forest Resources and Informatics Zvolen, Forest Man-
agement Institute Zvolen).

For both periods, general information on changes in the organizational structure, staff 
numbers, international cooperation, publishing activities, library and information services, 
IT services, informatics and corporate functions is presented at the beginning. In the second 
period, the information is extended to provide a brief insight into the activities of the NFC and 
its organizational structure. Attention is paid to the activities of organizational units (research 
departments). Information is provided on particular departments, their heads, missions and 
research focus, international cooperation, cooperation with state authorities, research results, 
cooperation with forestry practice, editorial and publishing activities and envisaged further 
development. At the end, a list of staff of particular departments is attached.   

As already stated above, most attention is devoted to research activities of the Institute and 
the resulting scientific output, both for further advancement of scientific disciplines and as an 
overview of knowledge applied in practice. New knowledge and benefits for the advance-
ment of science are mostly documented in publishing activities as original research papers 
published mainly in peer-reviewed scientific journals but also in scientific monographs. The 
benefits for forestry practice are evaluated through the implementation of research results and 
cooperation with state authorities and forestry practice. Monographs, books, manuals, tech-
nical papers and contributions all have contributed to the dissemination of research results 
among forestry professionals. The number of publications is so large that this overview men-
tions but a few here. A complete list of publications of the Institute’s researchers since 1958 
is provided on the attached CD. Attached photographic supplement contains photographs of 
deceased most distinguished researchers of the Institute after WWII. 

1 The reasons are multiple. First of all, since 1993 when the FRI Zvolen celebrated 95 years of its existence there 
has not been an opportunity for publishing a detailed history of forest research in Slovakia. This fact undermined 
the tradition started with the 65th anniversary of the Institute: every 5 years a publication was released on its re-
search activities. The second, and perhaps more pressing reason, is that after 1990 we have witnessed significant 
changes in the development of almost all aspects of life in forestry sector. During this period, there has been 
a generational turnover of research staff, which contributed to a gradual loss of first-hand information on the 
Institute’s activities in previous periods.
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The most important results of the Institute’s research activities in the period 
prior to the WWI

We would like to highlight the fore-thinking of our predecessors – foresters who in the second 
half of the 19th century taught at the Mining and Forestry Academy in Banská Štiavnica. These 
“pioneers” initiated the establishment of the first forest research body in the land. In doing so, 
they were inspired by the situation in neighbouring countries with rich forestry traditions, 
particularly in Austria and Germany. It is important to mention the name of Eugen Vlkolin-
sky – Jenö Vadas, a Slovak by birth, who deserves the greatest merit for the establishment of 
the Central Research Station in Banská Štiavnica and four field research stations affiliated with 
four forestry colleges in the former Hungarian Empire. The research focused mainly on forest 
establishment, regeneration and tending, introduction of exotic tree species, afforestation of 
non-forest land, and protection against plant and animal harmful agents. It was important that 
the research did not take place in isolation, but rather was part of the activities of the Interna-
tional Union of Forest Research Organizations (IUFRO). It was not an accident then that the 
7th IUFRO Congress was originally to be held in Banská Štiavnica.

Forest research in this period significantly influenced forest elaborated were the Aspects 
of natural distribution of tree species were used as reference for forest establishment includ-
ing afforestation of non-forest land. A number of provenance sampling plots set up in those 
years are still used for research and guidance of forestry practice. We also need to mention the 
management of seed material and consequent development of planting material activities. 
At the same time, consulting services were offered free of charge. Furthermore, experiments 
with the introduction of exotic species into local forests produced interesting results.

Interwar period
In spite of the fact that after the WWI the Mining and Forestry University in Banská Štiavnica 
ceased to exist, forest research continued to operate albeit in a very restricted form. What re-
mained were the Institute for Silviculture and Forest Biology and Experimental Forest Station in 
Kysihýbel. In 1924, a new Institute for Timber Felling and Wood Technology was established. In 
1926, the Experimental Forest Station in Liptovský Hrádok resumed its activities. The biological 
research continued the trend set by pre-war research activities. The nationwide Institute for 
Timber Felling and Wood Technology specialised in researching wood properties, beech and 
its false heart in particular, impregnation and fire treatment. It also focused its activities on 
felling machinery and methods of felling and timber haulage. The WWII had a detrimental 
impact on research activities of both institutes. The Institute for Timber Felling and Wood 
Technology was forced to close its activities, whilst the Institute for Silviculture and Forest 
Biology restricted its activities to seed inspection only. 

The impact of research on development of forestry closely associated with increased re-
search activities was to a large extent, with most progress being made in seed production and 
nursery management. New improvements included optimization of use of seed of forest tree 
species, sowing technology and protection of sown seeds, use of fertilisers and green matter, 
methods of artificial regeneration. Guidelines were provided for practical silviculture, natural 
regeneration of forest stands, creation of selection forests, tending techniques and other sil-
vicultural operations. Protection measures against pine needle blight and game were likewise 
introduced. The Experimental Research Station in Liptovský Hrádok was among other tasks 
also responsible for seed inspection and management of international provenance sampling 
plots. Results originating from research into timber felling and wood technology led to the 
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implementation of new methods in timber felling and haulage as well as further development 
of mechanical wood processing, its impregnation and fire protection.

 
Period 1945–1989
Despite the political isolation from the West and the work organised in a planned economy 
and directive management system, results achieved by forest research were not falling be-
hind the rest of the world. The output corresponded with the needs of the contemporary 
society, creativeness of researchers and standard of technical equipment. Very important for 
success was the ability of managers to argue and push into research plans the solutions and 
funding for important forest-related issues and the prestige of science and research in public 
and government. Leading researchers from the area of silviculture, forest protection, forest 
planning, game management, amelioration, forest felling and haulage and other scientific 
disciplines reached significant results and worldwide recognition. Results of basic, but more 
importantly applied research, were accepted and recognized by the European scientific and 
forestry community as well as by Slovak forestry practice.

It is important to note that the Institute’s outputs were successfully implemented in prac-
tice, forestry being a particular proof (substantially increased forest cover, introduction of dif-
ferentiated forest management based on prevailing forest functions, increased growing stock, 
increased annual allowable cuts, newly build forest roads and buildings, newly introduced 
equipment and machinery, etc.)2. In comparison to the previous period, a dramatic shift in 
the forestry trends was observed. The use of the clear-cutting system3 was discouraged, whilst 
tree species composition was chosen to suit the particular site4. Changing ecological condi-
tions, emissions in particular, had a detrimental impact on forests especially in the 1980s. 

Period 1990–2005
Socio-political changes in 1989 significantly affected further development of not only general 
society5, but also science and research. In response to these changes, the FRI Zvolen went 
through a series of organizational changes. The Institute had to adjust to new conditions 
and re-focus its activities to reflect funding streams. At the end, the structure of the Institute 

2 Forest cover in Slovakia grew from 34.6% in 1946 to 40.6% in 1990. In 1946, special-purpose forests accounted 
for only 1 thousand ha (spa forests and reserves) whilst protection forests covered 47 thousand ha. In 1990, 
these forests covered 231 thousand ha and 258 thousand ha, respectively. Growing stock volumes (timber > 7 
cm inside bark measured at stump) grew from 233 mil. m3 to 274 mil. m3 between 1953 and 1980. Annual al-
lowable cut (timber > 7 cm outside bark measured at stump) increased from 4 mil. m3 in 1950 to 5.3 mil. m3 in 
1980. In 1990, the total length of paved forest roads was 20 547 km and unpaved forest roads 14 937 km. Almost 
all felling operations in 1990 were mechanised. 

3 Act No 206/1948 Coll limited the size and scale of clearcut. Forest Act No 166/1960 Coll, Regulation No 
17/1961 Coll introduced a small-scale shelterwood cut as a basic silvicultural system. SNC Act No 100/1977 
Coll and the Regulation No14/1977 Coll allowed for a small-scale clearcut up to 2 heights of the felled stand in 
width and up to 3 ha in size and the large-scale clearcut of up to 5 ha in size.

4 After the WWII, a general site type survey was carried out in forests of Slovakia. Based on its results, it was rec-
ommended for the proportion of spruce to drop down to 13.4%. However, in 1974 the targeted spruce coverage 
was increased to 27%. Similar situation was recorded in 1990.

5 Directive management of national economy was abandoned and replaced by market economy. State assets 
were privatised, forests reprivatised. The position of sectors in funding of particular research activities, espe-
cially in applied research, was weakened. Forestry came under the auspices of the Ministry of Agriculture of SR 
(MA SR) where agriculture and food production are the main priorities. The long-term nature of doing research 
in forestry ceased to be taken into account. Grant agencies were established to manage funds available for re-
search and scientific projects. 
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stabilized and seven original departments were reduced to four. Research in the area of forest 
engineering and forest machinery was discontinued (construction activities in forestry prac-
tice ceased and the production of specialised machinery and equipment stopped in Slovakia 
– all equipment is imported from abroad at present). 

Bearing in mind that the impact of the new situation lowered the interest of the sector as 
well as forest managers in research addressing contemporary issues of forest management (es-
pecially those lacking a short-term effect), the Institute redirected some of its activities into 
basic research where chances of obtaining institutional and foreign funding for research were 
greater. The forestry sector usually formulated its requirements as those of short-term dura-
tion, mostly focused on forest management. Much more emphasis was given to the fulfilment 
of sectoral services critical to the functioning of the whole sector. It should be noted that the 
FRI Zvolen compiled a number of policy documents, their implementation and application 
of many research results failed to materialize chiefly thanks to lacks of available funds. Nev-
ertheless, it can be said that relevant research results have successfully been implemented in 
forestry in Slovakia. Significant progress has been made in scientific cooperation with foreign 
organisations. 

Given the recent nature of the last period in Institute’s history, it is not trivial to assess 
the impact of research on the development of forests and forestry in Slovakia. The reports on 
forestry in the country showed that the area of forest land increased by only 29 thousand ha 
(1.5%) compared to 1990. The area of special-purpose and protection forests increased more 
dramatically by 134 thousand ha (27%); growing stock volume (wood > 7 cm inside bark) 
also significantly increased by 90 mil. m3 (26%) whilst the length of forest roads increased 
only by 646 km or 3.1%. Shelterwood system was planned for 51.5% of forest land in 2005. 
Negative trends were observed in the volume of incidental felling which grew from 2.5 mil. m3 
to 6.5 mil. m3 in 2005.

In the years 2005–2006, the National Forest Inventory and Monitoring (NFIM) were 
carried out in Slovakia. The results shown negative trends in a number of key forest parame-
ters, especially those related to forest regeneration, tending and protection. They also showed 
excessive volumes of felling and absence of investments into forest road network together 
with other persisting issues. 

To conclude it is possible to say that compared to the previous period, the impact of forest 
research on the state of forests and forestry was markedly reduced.

Period 2006–2012
From 2006, the FRI Zvolen lost its independence as a semi-budgetary organization under 
the Ministry of Agriculture. Following an institutional merger, the Institute became one of 
the institutes of the NFC. The reason behind this step was chiefly associated with cuts in fun-
ding for research activities within the sector. Lack of funding was also apparent in two other 
semi-budgetary forestry organizations, Lesoprojekt Zvolen and the Institute for Training and 
Education of Forestry and Water Professionals of the SR. These were the primary reasons for 
the establishment of the NFC and its four institutes: the Forest Research Institute Zvolen, 
Institute for Forest Consulting and Education Zvolen, Institute for Forest Resources and In-
formatics Zvolen, and Forest Management Institute Zvolen.

The merger into one semi-budgetary organization was meant to bring reduction in op-
erational costs and overheads as well as to improve conditions for development of knowl-
edge based society (economy) and more effective transfer of research into forestry practice. 
More than six years on, it is not possible to unequivocally say that these intentions have been 



| 194 |

fulfilled. The reasons are multiple, including economic recession and the related lack of fund-
ing for research and innovation, frequent and professionally misjudged personnel changes in 
management positions at a government, forest sector and the NFC levels. 

Despite these facts, the Institute managed to focus its research capacities on establishing 
the reasons behind spruce dieback following disastrous windthrow in 2004. Many projects 
on forest protection, particularly to reduce risks of outbreaks of bark beetles and wood borers 
were prepared, together with the concept of forest restoration in wind-throw affected areas 
in the High Tatras and the proposals for management of forests weakened by harmful agents.

Fieldwork for the NFIM 2005–2006 was completed and results made available. Signifi-
cant innovations took place in the management and provision of forest-related information 
– development of Hunting and Forestry GIS systems and their implementation into forestry 
practice. Particular attention was paid to the development of strategic and policy documents 
for the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic. Additionally, 
proposals for the conversion of single-functional forestry to a multi-functional (functionally 
integrated forest management) system were compiled. Research activities further focused on 
the assessment of climate change impact on forests and drafting adaptation and/or mitigation 
measures. Progress was reached in the integration of the Institute into the European research 
area. A significant increase in the number of contributions of the Institute‘s researchers into 
peer-reviewed journals both national and foreign was also recorded.

Challenges persist in funding research and innovation activities. They can mainly be at-
tributed to the lack of knowledge in agencies approving projects which do not often take into 
consideration forestry specifics and its long-term production cycle. This fact puts the Institute 
into a challenging position and if it wants to continue its operation, it must be involved in 
a large number of projects objectives of which is very difficult to harmonise or regulate the 
most pressing issues and challenges facing Slovak forestry. This fact has a detrimental effect 
on the implementation of research results in forestry practice. The importance of the state au-
thority in forests related to forest development has been weakened, chiefly because of the lack 
of funding made available for sectoral research and innovations. It is unfortunate to ignore the 
importance of sectoral research and attempts to replace it by basic research and know-how 
transfer from abroad are largely misplaced.  Each country has its own specific natural and 
economic conditions, its own history and development and thus any new results of research 
from abroad must first go through a thorough assessment process to validate them for their 
domestic use. 

Owing to the recent nature of the latest developments, we will not assess the recent im-
pact of research on forest and forestry development in Slovakia. Furthermore, it is important 
to take into account the difficulties the sector faced in the incriminating period. The difficul-
ties were chiefly associated with global economic downturn and unstable political situation 
within the country. It was very unfortunate that governing parties failed to properly manage 
pressures coming from particular interest groups associated with forests and their manage-
ment. This fact has had a severe detrimental impact on forests. Last but not least, limited 
funding opportunities drastically reduced investments into the development of forests and 
forestry as a whole. 
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Príloha 

Významné osobnosti 
pôsobiace v lesníckom výskume po roku 1945, 
ktoré už nie sú medzi nami
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Dr. Ing. Vladimír Biskupský, CSc. 

Narodený 10. 11. 1921. Absolvent lesnícke-
ho odboru Slovenskej vysokej školy tech-
nickej v Bratislave, Ing. (1947), CSc. Bol 
vedúcim Lesníckeho laboratória Slovenskej 
akadémie vied v Bratislave (1954 – 1959). 
Neskôr pracoval vo Výskumnom ústave les-
ného hospodárstva ako vedúci Výskumnej 
stanice v Bratislave. Riešil problematiku 
v oblasti biometrie, hospodárskej úpravy 
lesov, energetickej hodnoty biomasy lesa, 

ochrany prírody a pestovania lesa.
Ing. Jozef Burgan, CSc.

Narodený v roku 1909 v Matejovciach pri 
Poprade. Absolvent lesníckeho odboru Čes-
kého vysokého učenia technického v Prahe, 
Ing. (1935), CSc. Vo Výskumnom ústave 
lesného hospodárstva v Banskej Štiavnici 
pôsobil ako riaditeľ (1953 – 1959). Násled-
ne pracoval ako vedecký pracovník oddele-
nia pestovania lesov Výskumného ústavu 
lesného hospodárstva vo Zvolene, praco-
visko v Ľubochni (do roku 1976). Výrazná 
vedecká osobnosť pestovania lesov, najmä 
v  oblasti intenzívnych hospodárskych spô-
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sobov v horských oblastiach.
Ing. Jozef Cifra, CSc. 

Narodený 4. 4. 1925 v Muráni. Absolvent 
Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníc-
keho inžinierstva v Košiciach, Ing. (1949), 
CSc. (1965). Vo Výskumnom ústave les-
ného hospodárstva vo Zvolene, Výskumná 
stanica Gabčíkovo a Bratislava pracoval od 
roku 1963. Výrazná vedecká osobnosť pes-
tovania lesov, najmä v oblasti hydrotech-
nických úprav a pestovania rýchlorastúcich 

drevín. 
doc. Ing. Miroslav Čapek, DrSc.

Narodený 24. 8. 1927 v Bezděkove (Česká 
republika). Absolvent Lesníckej fakulty Vy-
sokej školy zemědělskej v Brne, Ing. (1950), 
CSc. (1959), doc. (1968), DrSc. (1973). 
V rokoch 1955 – 1991 pracoval v ústave 
v Banskej Štiavnici a vo Zvolene. Bol vedú-
cim Výskumnej stanice v Banskej Štiavnici, 
vedúcim odboru ochrany lesov a poľovníc-
tva vo Zvolene. Zaslúžil sa o rozvoj celej 
vednej disciplíny ochrany lesov a špeciálne 
lesníckej entomológie, kde prispel veľkou 
mierou k rozšíreniu poznatkov o hmyzích 
škodcoch, o ich prirodzených nepriateľoch 
a o možnostiach využitia biologického boja 
proti nim. Vo výskume čeľade lumčíkovi-
tých (Braconidae) sa stal celosvetovo uzná-
vanou autoritou.
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Ing. Vladimír Čermák, CSc.

Narodený 12. 9. 1922 v Záhorskej Vsi. Ab-
solvent Vysokej školy poľnohospodárskeho 
a lesníckeho inžinierstva v Košiciach, Ing. 
(1947), CSc. Od roku 1953 pracoval v Les-
níckom laboratóriu Slovenskej akadémie 
vied v Bratislave, potom v pobočke Česko-
slovenskej akadémie poľnohospodárskych 
vied a od roku 1961 vo Výskumnom ústave 
lesného hospodárstva vo Zvolene. Zaoberal 
sa fotogrametriou a využitím leteckých sní-
mok v lesnom hospodárstve. Okrem toho 
spracoval hmotové a sortimentačné tabuľky 

pre dreviny dub, hrab, brezu a smrekovec.
prof. Dr. techn. Ing. Ing. Ing. Ján Halaj, DrSc.

Narodený 7. 9. 1919 v Rumunsku. Absol-
vent Slovenskej vysokej školy technickej 
v  Bratislave, odbor zememeračského inži-
nierstva, odbor lesného inžinierstva, od-
bor stavebného inžinierstva, Ing. (1949), 
Dr. techn. (1950), DrSc. (1964), profesor 
(1967). Vo Výskumnom ústave lesného 
hospodárstva vo Zvolene pôsobil ako ve-
dúci oddelenia hospodárskej úpravy lesov 
(1964 – 1993). Výrazná vedecká osobnosť 
v  lesníctve v európskom a svetovom me-
radle, autor pozoruhodného vedeckého die-
la z oblasti hospodárskej úpravy lesa a bio-
metrie. Autor domácich rastových tabuliek 
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hlavných drevín.
doc. Ing. Pavel Hell, CSc., hosť. prof.

Narodený 15. 12. 1930 v Prešove. Študo-
val na Vysokej škole poľnohospodárskeho 
a  lesníckeho inžinierstva v Košiciach, ne-
skoršie na Vysokej škole poľnohospodárskej 
v Nitre, Ing. (1954), CSc. (1968). Pracoval 
vo Výskumnom ústave lesného hospodár-
stva vo Zvolene (1969 – 1994) ako vedúci 
oddelenia poľovníctva a vedecký, resp. vedú-
ci vedecký pracovník. Bol významnou osob-
nosťou v oblasti poľovníctva. Riešil takmer 
všetky aktuálne problémy manažmentu zve-
ri v tomto období.

doc. Ing. Milan Holubčík, CSc.

Narodený v roku 1925 v Oravskej Lesnej. 
Lesníctvo študoval na Vysokej škole poľ-
nohospodárskeho a lesníckeho inžinier-
stva v Košiciach, Ing. (1949). Pracoval vo 
Výskumnom ústave lesného hospodárstva 
v Banskej Štiavnici a vo Zvolene (1953 – 
1982), vedúci oddelenia genetiky a šľachte-
nia lesných drevín a arboréta v Kysihýbli. Vo 
vedeckom výskume sa zameriaval na pesto-
vanie a hospodársku úpravu lesov, na intro-
dukciu cudzokrajných drevín a na genetiku a 
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šľachtenie lesných drevín. 
prof. Ing. Elígius Hromada, CSc.

Narodený 2. 12. 1927. Absolvent Vysokej 
školy poľnohospodárskeho a lesníckeho in-
žinierstva v Košiciach, resp. Vysokej školy 
lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Vo Vý-
skumnom ústave lesného hospodárstva vo 
Zvolene pôsobil ako externý vedúci odboru 
ekonomiky lesného hospodárstva. Výraz-
ná vedecká osobnosť ekonomiky a riadenia 
lesného hospodárstva, najmä v oblasti výro-
by a spotreby dreva, využívania prírodných 

zdrojov a organizačných štruktúr. 
Karol Charvát 

Narodený 26. 5. 1926 v Banskej Štiavnici. 
Maturoval na Gymnáziu v Banskej Štiavni-
ci (1944). V ústave pracoval od roku 1947. 
Vlastnou aktivitou, štúdiom domácej a za-
hraničnej odbornej literatúry a vďaka získa-
ným praktickým skúsenostiam sa stal uzná-
vaným odborníkom v ochrane lesa. V roku 
1959 sa stal prvým vedúcim Laboratória 
ochranárskej kontroly s celoslovenskou pô-
sobnosťou – predchodcu súčasnej Lesníckej 
ochranárskej služby a až do roku 1971 vie-
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dol jej kolektív.
Ing. Jozef Jančo, CSc.

Narodený 28. 3. 1923 v Smrečanoch. Študo-
val na Slovenskej vysokej škole technickej 
– odbor lesné inžinierstvo v Bratislave, Ing., 
CSc. Od roku 1949 pracoval v Technickom 
stredisku štátnych lesov v Oravskom Pod-
zámku, vo Výskumnom ústave mechanizá-
cie lesného priemyslu, ďalej vo Výskumnom 
ústave lesného hospodárstva v Banskej 
Štiavnici – Výskumná stanica Oravský Pod-
zámok a vo Zvolene. Bol vedúcim oddelenia 
lesnej techniky. Vo výskume sa zameriaval 
hlavne na moderné metódy ťažbovej činnos-
ti, mechanizované technológie, organizáciu 
a fyziológiu ťažbových prác. 

Ing. Rudolf Jandel

Narodený 2. 7. 1918 na Hornej Orave vo 
Vyšnej Lipnici (v súčasnosti Poľsko). Študo-
val na Vysokej škole zemědělskej v Brne a na 
Slovenskej vysokej škole technickej v Brati-
slave, Ing. (1943). Pracoval vo Výskumnom 
ústave lesnej ťažby ako vedúci, Technic-
kom stredisku štátnych lesov na Slovensku 
v Oravskom Podzámku ako riaditeľ a vo 
Výskumnom ústave mechanizácie lesného 
hospodárstva v Oravskom Podzámku, ako 
riaditeľ do roku 1958. Zaoberal sa mechani-
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záciou ťažby dreva.
Ing. Milina Kočiová, CSc.

Narodená 28. 11. 1939 vo Zvolene. Študo-
vala na Lesníckej fakulte Vysokej škole les-
níckej a drevárskej vo Zvolene, Ing. (1961), 
CSc. (1971). Pracovala vo Výskumnom 
ústave lesného hospodárstva vo Zvolene 
(1968 – 1991). Bola samostatnou vedeckou 
pracovníčkou a vedúcou oddelenia biológie 
a šľachtenia lesných drevín. Riešila proble-
matiku genetiky a šľachtenia lesných drevín, 
konkrétne dreviny jedľa biela a smrekovec 
opadavý. 

Dr. Ing. Štefan Kohán, CSc.

Narodil sa 6. 9. 1930 v obci Poľany. Štú-
dium ukončil na Lesníckej fakulte Vysokej 
školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, Ing. 
(1955), CSc. (1967), Dr. (2010 – udelila 
Západomaďarská univerzita v Šoproni). 
V roku 1957 nastúpil do Výskumného ústa-
vu lesného hospodárstva v Banskej Štiav-
nici, potom vo Zvolene, Výskumná stanica 
Košice. Tu pracoval až do dôchodku. Veno-
val sa pestovaniu topoľov a vŕb na Východo-
slovenskej nížine. Aby nedošlo k znehodno-
teniu pokusov venoval sa tejto problematike 
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aj ako dôchodca, až do smrti v roku 2012.
Ing. Emil Kubašák, CSc.

Narodený 10. 7. 1922 v Oravskom Podzám-
ku. Študoval na Slovenskej vysokej škole 
technickej – odbor lesné inžinierstvo v Bra-
tislave, Ing. (1945), CSc. (1968). Pracoval 
vo Výskumnom ústave lesného priemyslu 
v Oravskom Podzámku. Po reorganizácii vo 
Výskumnom ústave lesného hospodárstva 
v Banskej Štiavnici a vo Zvolene (1951 – 
1984), najprv Výskumná stanica Oravský 
Podzámok, potom vo Zvolene. Pôsobil ako 
vedecký pracovník a vedúci oddelenia a po-
tom odboru lesnej techniky. Bol významnou 
osobnosťou v oblasti racionalizácie ťažbovo-
-výrobného procesu, komplexného využitia 
dreva. Zaoberal sa taktiež zvyšovaním výťaž-
nosti dreva v drevárskom a celulózovo-pa-

pierenskom priemysle.
Ing. Anton Laffèrs, CSc.

Narodený 15. 2. 1925 v Malackách. Ab-
solvent Vysokej školy poľnohospodár-
skeho a lesného inžinierstva v Košiciach, 
Ing. (1949), CSc. (1969). Pracoval vo Vý-
skumnom ústave lesného hospodárstva vo 
Zvolene (1964 – 2001), vedecký a samo-
statný vedecký pracovník, vedecký sekretár 
(1967 – 1970). Významná vedecká osob-
nosť v šľachtení drevín, vo výskume ekoty-
pov borovice sosny a genetike lesných dre-
vín. Vypracoval prvý šľachtiteľský program 
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lesných drevín na Slovensku.
Ing. Ladislav Lehotský, CSc.

Narodený v máji 1914 v Kráľovej Lehote 
na Liptove. Vo Výskumnom ústave lesného 
hospodárstva vo Zvolene, Výskumná stani-
ca Liptovský Hrádok pracoval 20 rokov. Bol 
aj jej vedúcim. Významná osobnosť v les-
níctve – riešil a v praxi aplikoval najnovšie 
poznatky z oblasti semenárstva, škôlkarstva, 
zalesňovania a výchovy porastov. Možno ho 
zaradiť k zakladateľom slovenskej genetickej 

a šľachtiteľskej lesníckej školy.
Ing. Roman Leontovyč, CSc.

Narodil sa 19. 2. 1930 v Černošicích u Pra-
hy. Študoval na Lesníckej fakulte Českého 
vysokého učení v Prahe, Ing. (1954), CSc. 
(1964). V rokoch 1955 – 1992 pracoval 
v ústave v Banskej Štiavnici ako fytopatológ. 
V rokoch 1975 – 1980 bol vedúci Labora-
tória ochranárskej kontroly, v rokoch 1990 
– 1992 vedúci Výskumnej stanice Banská 
Štiavnica. Bol jeden z najvýznamnejších, vo 
svete uznávaných odborníkov v otázkach 
epifytócií lesných drevín. Výskumne aj prak-
ticky riešil ochorenia topoľov, hromadného 
hynutia dubov, hubových ochorení bresta, 
jedle, semenáčikov a sadeníc lesných dre-
vín. Ako zahraničný expert pôsobil na Kube, 
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v Angole a v Mexiku.
prof. Dr. techn. Ing. JUDr. František  
Papánek 
Narodený 25. 3. 1912 v Budapešti. Študoval 
na Právnickej fakulte Komenského univerzi-
ty v Bratislave (1934), kde aj obhájil práv-
nickú doktorskú prácu ( JUDr.). V štúdiu 
pokračoval na Vysokej škole zemědělskej 
v Brne, Ing. (1938). Tu obhájil aj doktorát 
technických vied. Od roku 1971 do dôchod-
ku pracoval vo Výskumnom ústave lesného 
hospodárstva vo Zvolene ako vedúci vedec-
ký pracovník. Bol mimoriadnou význam-
nou osobnosťou v lesníctve nielen na Slo-
vensku, ale aj vo svete. Okrem vypracovania 
významných vedeckých prác z ekonomiky 
lesného hospodárstva bol autorom koncep-
cie funkčne integrovaného lesného hospo-
dárstva, čo možno aj s odstupom času po-

važovať za víziu budúcnosti tohto odvetvia.
doc. RNDr. Jan Patočka, DrSc.

Narodený 25. 9. 1925 v Českých Budě-
joviciach. Absolvent Karlovej univerzity 
v  Prahe, RNDr. (1948), CSc. (1959), doc. 
(1962), DrSc. (1970). Pracoval vo Vý-
skumnom ústave lesného hospodárstva 
v Banskej Štiavnici a vo Zvolene (1949 
– 1989), vedúci oddelenia ochrany lesov, 
vedecký pracovník, resp. vedúci vedecký 
pracovník. Významná vedecká osobnosť 
v Československu, v Európe a vo svete v les-
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níckej entomológii, najmä lepidopterológii. 
Ing. Július Pelcner, CSc.

Narodený 15. 12. 1921 v Plaveckom Mi-
kuláši. Absolvent Vysokej školy technickej 
– odbor lesného inžinierstva v Bratislave. 
Ing. (1943), CSc. (1971). V roku 1977 pri-
šiel pracovať na Výskumný ústav lesného 
hospodárstva vo Zvolene, Výskumná stani-
ca v Bratislave. Riešil kľúčové ekonomické 
problémy slovenského lesného hospodár-
stva: meranie produkcie, produktivity prá-
ce, hospodárnosti, odstránenie deformácií 
v cenách surového dreva, lepšie využívanie 
potenciálnej produkčnej schopnosti lesov 
a plánovité vyrovnávanie diferenciálnej les-

nej renty. 
Ing. Pavol Roško, DrSc.

Narodený 3. 3. 1923 v Tisovci. Študoval na 
Slovenskej vysokej škole technickej v Brati-
slave a na Vysokej škole poľnohospodárske-
ho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach, Ing. 
(1947), CSc. (1965.), DrSc. (1979). Pra-
coval vo Výskumnom ústave lesného hos-
podárstva v Banskej Štiavnici a vo Zvolene 
(1958 – 1979), vedúci Výskumnej stanice 
v Oravskom Podzámku, námestník riaditeľa 
pre výskum vo Zvolene. Vedeckovýskumnú 
činnosť zameral hlavne na lesnú cestnú sieť, 
klasifikáciu terénov a na lesné lanovkové do-



 | 207 |

pravné zariadenia.
Ing. Emil Sobocký, CSc.

Narodený 21. 6. 1928 v Kremnici. Študoval 
na Vysokej škole poľnohospodárskeho a les-
níckeho inžinierstva v Košiciach a na Vyso-
kej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene, 
Ing. (1955), CSc. (1967). Od roku 1955 
pracoval vo Výskumnom ústave lesného 
hospodárstva v Banskej Štiavnici a vo Zvo-
lene. Bol vedúci oddelenia lesnícko-technic-
kých meliorácií, neskoršie odboru hospo-
dárskej úpravy lesov a lesného prostredia. 
Vykonával tiež funkciu vedeckého tajomní-
ka. Vo výskume sa zameral na ochranu pôdy 
v nepriaznivých prírodných podmienkach 
a na obhospodarovanie lesov poškodených 

imisiami. 
doc. RNDr. Gejza Steinhübel, CSc.

Narodený 6. 10. 1922 v Banskej Bystrici. 
Študoval na Prírodovedeckej fakulte Sloven-
skej univerzity v Bratislave, RNDr. (1946), 
CSc. (1959), doc. (1954), DrSc. (1992). 
Pracoval vo Výskumnom ústave lesného 
hospodárstva vo Zvolene (1969 – 1986). 
Vynikajúci vedecký pracovník v oblasti fy-
ziológie lesných drevín, najmä semenáčikov 
vo väzbe na zavádzanie nových technológií 
v škôlkarstve do praxe.
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prof. Ing. Jozef Škultéty, CSc.

Narodený 14. 2. 1909 v Sihle (okres Brez-
no). Absolvent Lesníckej fakulty Vysokej 
školy zemědělskej v Brne, Ing. (1937), CSc. 
(1969), mimoriadny profesor Vysokej školy 
poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva 
v Košiciach (1946 – 1950). Pracoval vo 
Výskumnom ústave lesného hospodárstva 
v Banskej Štiavnici a vo Zvolene (1951 – 
1975), Vykonával taktiež funkciu námestní-
ka riaditeľa pre výskum (1962 – 1964). Bol 
významnou vedeckou osobnosťou v biológii 
poľovných druhov zveri, jej ochrane a v opti-
malizácii populačnej hustoty zveri.

doc. Ing. Tibor Šťastný, CSc.

Narodený 19. 12. 1921 v Ondrejovciach 
pri Leviciach. Študoval na Vysokej škole 
technickej v Bratislave a na Vysokej škole 
poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinier-
stva v Košiciach, Ing. (1950). Pracoval vo 
Výskumnom ústave lesného hospodárstva 
v Banskej Štiavnici a vo Zvolene (1950 – 
1970) ako vedúci oddelenia pestovania le-
sov, neskôr biológie lesných drevín, ako aj 
vedecký tajomník a zástupca riaditeľa pre 
vedeckovýskumnú činnosť. Významná ve-
decká osobnosť v oblasti lesníckej genetiky 
a šľachtenia lesných drevín, najmä borovice 
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sosny a smrekovca opadavého.
prof. Ing. Ladislav Štefančík, DrSc.

Narodený 4. 4. 1929 vo Vinnom, okres Mi-
chalovce. Študoval na Vysokej škole poľno-
hospodárskeho a lesníckeho inžinierstva 
v Košiciach a na Vysokej škole lesníckej 
a  drevárskej vo Zvolene, Ing. (1955), CSc. 
(1965), DrSc. (1984), prof. (1992). Pra-
coval vo Výskumnom ústave lesného hos-
podárstva v Banskej Štiavnici a vo Zvolene 
(1955 – 1994) ako vedúci oddelenia, resp. 
odboru pestovania lesov, vedecký, resp. ve-
dúci vedecký pracovník. Vedeckovýskumnú 
činnosť zameral hlavne na výchovu listna-
tých (najmä bukových), ale aj zmiešaných 
porastov. 

František Jozef Turček, CSc.

Narodený 3. 12. 1915 v Bádiciach pri Nitre. 
CSc. (1965). Do Výskumného ústavu les-
ného hospodárstva prišiel pracovať v roku 
1946. Od roku 1948 bol vedúci poľovníc-
keho oddelenia, neskôr ochrany lesov. Ďa-
lej pôsobil vo Výskumnom ústave lesného 
hospodárstva vo Zvolene až do konca roka 
1963. Ťažisko jeho práce bol výskum eko-
lógie vtákov a cicavcov. Venoval sa taktiež 
entomológii, ochrane lesov, poľovníctvu, 
ochrane prírody, biocenológii a krajinárstvu.
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Ing. Martin Vojtuš, CSc.

Narodený 13. 11. 1920 v Harichovciach pri 
Spišskej Novej Vsi. Študoval na Vysokej 
škole technickej v Bratislave a na Vysokej 
škole poľnohospodárskeho a lesníckeho 
inžinierstva v Košiciach, Ing. (1946), CSc. 
Do Výskumného ústavu lesného hospo-
dárstva prišiel pracovať v roku 1952. Až do 
roku 1980 bol vedúcim Výskumnej stanice 
v  Gabčíkove. Špecializoval sa na pestova-
nie a šľachtenie rýchlorastúcich drevín, 
najmä topoľov čiernych a balzamových, 
stromových vŕb a agátov.
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