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Čo trápi slovenské 
lesníctvo?



Ako zabezpečiť,
aby sa slovenské lesníctvo 

stalo multifunkčným a 
ekonomicky 

životaschopným.

HLAVNÝ PROBLÉM



Ťažiskové témy lesníctva

 Les v krajine – Rozvoj vidieka
 Environmentalne služby pre spoločnosť

 Problémy horských lesov (smrekové 
ekosystémy, lykožrút)

 Ochrana lesa – Ochrana prírody (Chránené 
územia národného a európskeho významu, 
Národné parky NATURA 2000).



Zmena filozofie Lesníctva a LH

 Strategickým smerovaním LH SR nemôže byť 
pestovanie lesa a produkcia dreva !                                          
(ostáva platné len v hospodárskych lesoch aj to 
stále komplikovanejšie vzhľadom na rast nákladov 
a pokles výnosov). 

 Skutočným strategickým smerovaním je pretavenie 
verejnoprospešných funkcií lesov trvalo udržateľne 
obhospodarovaných lesníkmi do 
ENVIRONMENTÁLNYCH SLUŽIEB PRE 
SPOLOČNOSŤ.



ZMENA POSLANIA LESNÍCTVA
 Les v krajine = nenahraditeľný komponent
 Lesníctvo jeden z rozhodujúcich nástrojov starostlivosti o 

krajinu
 Lesníctvo ako druhý rozhodujúci pilier ekonomického 

rozvoja a sociálnej stability vidieka
 ENVIRONMENTÁLNE SLUŽBY PRE SPOLOČNOSŤ -

Verejnoprospešné služby poskytované lesníctvom pre 
všetkých občanov krajiny (HLAVNÝ PRODUKT LESNÍCTVA)

 Les ako nástroj tlmenia GKZ (obchod s uhlíkom)

 Drevo ako trvalo obnoviteľná ekologická surovina (surové drevo, 
bioenergetika, biochemikálie ...)

 Ostatné tovary a služby pochádzajúce z lesa (divina, huby, plody, 
sadenice, turistika, poľovníctvo, ...)



Krátkodobé úlohy
 Zvyšovanie účinnosti ochrany horských lesov, 

osobitne smrekových ekosystémov.

 Zabezpečenie stabilnej pozície pre lesníctvo po 
zlúčenie rezortov a po novom organizačnom 
usporiadaní štátnej správy.

 Zvyšovanie konkurencieschopnosti 
a ekonomickej životaschopnosti lesníctva.

 Vypracovanie nových, resp. novelizácia 
niektorých s lesníctvom súvisiacich zákonov.



Ochrana horských lesov, osobitne smrekových 
ekosystémov.

 Zabezpečiť realizáciu účinných opatrení na 
záchranu ohrozených horských lesov
(ide najmä o smrekové biotopy, ich revitalizáciu a obnovu tak, aby 
sa znížili negatívne ekologické, sociálne, ale aj ekonomické 
dopady, najmä na horské a podhorské regióny, v ktorých sa 
nachádzajú najosídlenejšie vidiecke oblasti na Slovensku)

 Zabezpečiť prípravu a realizáciu opatrení 
súvisiacich s adaptáciou lesov ku klimatickej 
zmene
(vypracovanie a realizácia politiky a adaptačných stratégií tak, aby 
sa zabezpečila optimalizácia manažmentu lesných ekosystémov 
v krajine, s ohľadom na tesný vzťah medzi klimatickou zmenou 
a zhoršovaním zdravotného stavu niektorých lesných drevín 
a porastov)



HYNUTIE SMREČÍN



KRITICKÉ ÚZEMIA       
HYNUTIA SMREČÍN



1. Jasná stratégia ochrany smrečín

2. Medzirezortná komunikácia

3. Financovanie opatrení

4. Práca s verejnosťou

5. Reálne aktivity lesníckej praxe

6. Príspevok výskumu a vzdelávania

Splnomocnenec Vlády                    
pre ochranu smrečín a sm.biotopov     

ÚSPECHY a NEÚSPECHY
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HLAVNÉ OPATRENIA
1. Konverzia (zmena drevinového zloženia) 
nepôvodných a nestabilných smrečín na lesy zmiešané 
a lesy druhovo, vekovo a výškovo diferencované.

2. Revitalizácia pôvodných, cenných, alebo 
regionálne dôležitých smrekových spoločenstiev 
prostredníctvom hnojenia (zvyšovanie vitality) 
a vápnenia (úprava chemizmu pôdy).

3. Ochrana smrekových lesov proti podkôrnemu 
hmyzu (najmä proti lykožrútovi smrekovému 
a lykožrútovi lesklému)  a proti hubovým ochoreniam 
(najmä proti podpňovke).
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MPSR a MŽP 
ako partneri splnomocnenca

1. MPSR – vysoko efektívna kooperácia 
(financuje splnomocnenca)

2. MŽP SR – problém s partnerom 
vzhľadom na časté výmeny ministrov. 
Splnomocnenec od svojho 
vymenovania (máj 2009) rokoval so 4 
ministrami ŽP
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Národné lesnícke centrum
T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen (SK)

tel.: +421/(0)45/5320316, fax: +421/(0)45/5314192
e-mail: nlc@nlcsk.org, http://www.nlcsk.org

FINANCOVANIE OPATRENÍ
Zdroje financovania:
1. Finančné zdroje vlastníkov a správcov lesného majetku  
2. Program rozvoja vidieka (PRV) 
3. Rozpočet MPSR

Smerovanie podporných zdrojov financovania:
1. Konverzia a Revitalizácia smrekových lesných 

spoločenstiev bude prioritne zabezpečovaná ako 
projektové financovanie prostredníctvom PRV.

2. Ochrana smrekových porastov sa zabezpečí prednostne 
z rozpočtovej kapitoly MP SR financovaním cez „Štátnu 
pomoc“ (Nar.vl.SR 369/2007 Z. z.) prostredníctvom 
vlastníkov a správcov lesného majetku.



OBJEM FINANČNEJ PODPORY,                                
schválenej vládou SR, na zmiernenia a zastavenia 

zhoršovania zdravotného stavu smrečín.

Zdroj Rok 2008 
( mil. Sk )

Rok 2009  
( mil. Sk. )

Rok 2010 
( mil. Sk. )

PRV SR 2007-2013 255 200 300
MPSR 100 100 50
ŠR SR – 200 350

Spolu 355 500 700

1.555 mil. Sk



OBJEM FINANČNEJ PODPORY,
PLÁN a SKUTOČNOSŤ.

Zdroj Rok 2008
( mil. Sk )

Rok 2009
( mil. Sk. )

Rok 2010
( mil. Sk. )

PLÁN SKUTOČNOSŤ PLÁN SKUTOČNOSŤ PLÁN SKUTOČNSŤ

PRV SR 
2007-13

255 0 200 2 194 300 1 590

Štátna 
pomoc

100 100 300 150 400 20

Spolu 355 100 500 2 344 700 1 610

T O T A L PLÁN SKUTOČNSŤ

1 555 mil. SK 4 054 mil.Sk



PRV
Financovanie opatrení cez 

schválené projekty je 
stanovené na najbližšie         
3 roky s perspektívou. 

Program „PRV“ do r. 2013.



ZDROJE FINANCOVANIA

1. Štátna pomoc
2. Operačné programy EU (PRV, Intereg ...)

3. Rozpočtová kapitola MPSR 
4. Iné zdroje (Nórsky, Švajčiarsky fin.mech. a pod)

5. Podporný fond LH
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Práca s verejnosťou
1. Bez finančných zdrojov je to vážny 

problém!

2. Rok 2009 – problém robiť pozitívny obraz 
lesníctvu, či ochrane smrečín.

3. ŠL TANAP-u významná pomoc pri 
pozitívnom PR

4. NLC významná pomoc pri PR, ale najmä 
pri vzdelávaní a lesníckej pedagogike.
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LESNÍCKA PRAX

1. Kríza – hlavný limitujúci faktor

2. Neštátny lesnícky sektor

3. Štátny lesnícky sektor
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Podpora od vedeckých a 
vzdelávacích inštitúcií

Naplnenie zámerov v 
ochrane smrečín a 

smrekových biotopov  je 
nereálne bez intenzívnej 
pomoci a spolupráce s

vedecko-výskumnými a 
vzdelávacími inštitúciami



ĎAKUJEM 

ZA 

POZORNOSŤ
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