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Rokovanie VlRokovanie Vláády SR          dy SR          
k zdravotnk zdravotnéému stavu lesovmu stavu lesov

1.1.ČČierny Balog ierny Balog –– Osrblie 21.11.2007Osrblie 21.11.2007

2.2.PolitickPolitickáá podpora Vlpodpora Vláády SR pre LHSR a dy SR pre LHSR a 
pre lesnpre lesnííctvoctvo

3.3.FinanFinanččnnáá pomoc pre zmiernenie a pomoc pre zmiernenie a 
zastavenie hynutia smrezastavenie hynutia smreččíínn



ŠŠkodlivkodlivéé ččinitele initele 
ovplyvovplyvňňujujúúce vitalitu ce vitalitu 
aa stabilitu smrestabilitu smreččíínn



KRITICKKRITICKÉÉ ÚÚZEMIA HYNUTIA SMREZEMIA HYNUTIA SMREČČÍÍNN



HLAVNHLAVNÉÉ OPATRENIAOPATRENIA
1. Konverzia1. Konverzia (zmena drevinov(zmena drevinovéého zloho zložženia) enia) 
nepôvodných anepôvodných a nestabilných smrenestabilných smreččíín na lesy zmien na lesy zmieššananéé
aa lesy druhovo, vekovo alesy druhovo, vekovo a vývýšškovo diferencovankovo diferencovanéé..

2. Revitaliz2. Revitalizááciacia pôvodných, cenných, alebo pôvodných, cenných, alebo 
regionregionáálne dôlelne dôležžitých smrekových spoloitých smrekových spoloččenstiev enstiev 
prostrednprostrednííctvom hnojenia (zvyctvom hnojenia (zvyššovanie vitality) ovanie vitality) 
aa vváápnenia (pnenia (úúprava chemizmu pôdy).prava chemizmu pôdy).

3. Ochrana3. Ochrana smrekových lesov proti podkôrnemu smrekových lesov proti podkôrnemu 
hmyzu (najmhmyzu (najmää proti lykoproti lykožžrrúútovi smrekovtovi smrekovéému mu 
aa lykolykožžrrúútovi leskltovi leskléému)  a proti hubovým ochoreniam mu)  a proti hubovým ochoreniam 
(najm(najmää proti podpproti podpňňovke).ovke).
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FINANCOVANIE OPATRENFINANCOVANIE OPATRENÍÍ
Zdroje financovania:Zdroje financovania:
1.1. FinanFinanččnnéé zdroje vlastnzdroje vlastnííkov akov a sprspráávcov lesnvcov lesnéého majetku  ho majetku  
2.2. Program rozvoja vidieka (PRV) Program rozvoja vidieka (PRV) 
3.3. RozpoRozpoččet MPSRet MPSR

Smerovanie podporných zdrojov financovania:Smerovanie podporných zdrojov financovania:
1.1. Konverzia aKonverzia a RevitalizRevitalizááciacia smrekových lesných smrekových lesných 

spolospoloččenstiev bude prioritne zabezpeenstiev bude prioritne zabezpeččovanovanáá ako ako 
projektovprojektovéé financovanie prostrednfinancovanie prostrednííctvom PRV.ctvom PRV.

2.2. OchranaOchrana smrekových porastov sa zabezpesmrekových porastov sa zabezpeččíí prednostne prednostne 
zz rozporozpoččtovej kapitoly MP SR financovantovej kapitoly MP SR financovaníím cez m cez „Š„Šttáátnu tnu 
pomocpomoc““ ((Nar.vl.SRNar.vl.SR 369/2007 Z. z.)369/2007 Z. z.) prostrednprostrednííctvom ctvom 
vlastnvlastnííkov akov a sprspráávcov lesnvcov lesnéého majetku.ho majetku.
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OPROPRÁÁVNENVNENÍÍ ŽŽIADATELIAIADATELIA

1. Neštátni vlastníci lesov 

2. Štátne organizácie spravujúce lesy



OBJEM FINANOBJEM FINANČČNEJ PODPORY,              NEJ PODPORY,              
schvschváálenej vllenej vláádou SR,                       dou SR,                       

na zmiernenia a zastavenia zhorna zmiernenia a zastavenia zhorššovania ovania 
zdravotnzdravotnéého stavu smreho stavu smreččíín.n.

ZdrojZdroj Rok 2008 Rok 2008 
( mil. Sk )( mil. Sk )

Rok 2009  Rok 2009  
( mil. Sk. )( mil. Sk. )

Rok 2010 Rok 2010 
( mil. Sk. )( mil. Sk. )

PRV SR 2007PRV SR 2007--20132013 255255 200200 300300
MPSRMPSR 100100 100100 5050
ŠŠR SRR SR –– 200200 350350

SpoluSpolu 355355 500500 700700

1.555 mil. Sk1.555 mil. Sk



FINANCOVANIE v r. 2008FINANCOVANIE v r. 2008
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1. Program rozvoja vidieka

2. Štátna pomoc

3. Kontrakt MPSR (príspevkové
organizácie MPSR)
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FINANCOVANIE CEZ PRVFINANCOVANIE CEZ PRV
PROGRAM ROZOJA VIDIEKA (PRV):PROGRAM ROZOJA VIDIEKA (PRV):
PRV PRV –– 255 mil. SK (ne255 mil. SK (neššttáátne a tne a ššttáátne lesy)tne lesy)

ProstrednProstrednííctvom ctvom „„PRVPRV““ budbudúú financovanfinancovanéé ččinnosti innosti 
podporujpodporujúúce zlepce zlepššenie zdravotnenie zdravotnéého stavu smreho stavu smreččíín  a to n  a to 
vv rráámci osi 2, opatrenie mci osi 2, opatrenie „„Obnova potenciObnova potenciáálu lesnlu lesnéého ho 
hospodhospodáárstva arstva a zavedenie preventzavedenie preventíívnych opatrenvnych opatrení“í“..

Toto opatrenie sa bude zameriavaToto opatrenie sa bude zameriavaťť na na obnovu smrekových obnovu smrekových 
porastov, zmenu drevinovporastov, zmenu drevinovéého zloho zložženia, starostlivosenia, starostlivosťť
oo zalozaložženenéé kultkultúúry a rekonry a rekonšštrukciu smretrukciu smreččíín.n.

VV porastoch,  v ktorých je predpoklad vhodnou stimulporastoch,  v ktorých je predpoklad vhodnou stimulááciou ciou 
dosiahnudosiahnuťť zvýzvýššenie ich stability aenie ich stability a odolnosti bude odolnosti bude 
aplikovanaplikovanéé hnojenie ahnojenie a vváápnenie (revitalizpnenie (revitalizáácia).cia).
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FINANCOVANIE           FINANCOVANIE            
z Kapitoly MPSRz Kapitoly MPSR

ŠŠttáátna pomoc tna pomoc –– 100 mil. SK100 mil. SK
nariadenia vlnariadenia vláády SR 369/2007 Z. z. ody SR 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach niektorých podporných opatreniach 

vv pôdohospodpôdohospodáárstve.rstve.

•• 61 61 mil.Skmil.Sk: projekty OL : projekty OL –– vlastnvlastnííci a sprci a spráávcovia lesovvcovia lesov
•• 19 19 mil.Skmil.Sk: opatrenia OL : opatrenia OL –– ŠŠL TANAPL TANAP
•• 20 20 mil.Skmil.Sk: projektov: projektováá a technicka technickáá podpora pre MPSR podpora pre MPSR 

a a žžiadateiadateľľov ov –– NLC NLC ZvZv





MAPA REGIONOVMAPA REGIONOV
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ZZÁÁKLADNKLADNÉÉ PRAVIDLPRAVIDLÁÁ
pre financovanie opatrenpre financovanie opatreníí OL OL 

zo zo ŠŠttáátnej pomocitnej pomoci
1. LOS poskytne OLÚ zoznam potenciálnych žiadateľov o financovanie opatrení OL 

podľa „kritérií“.

2. PPA vyhlási výzvu na predkladanie projektov v priebehu mája 2008-www.apa.sk.

3. Žiadatelia vypracujú projekt (vzor LOS) a predložia ho PPA v termíne podľa výzvy.

4. PPA uzavrie so žiadateľom zmluvu na čerpanie finančných prostriedkov. Za 
oprávnené náklady sa budú považovať náklady na ochranu smrekových lesov 
vynaložené od 1. 1. 2008 (viď.opatrenia) 

5. Žiadatelia požiadajú PPA o preplatenie oprávnených nákladov podľa vzoru žiadosti 
uvedenej v prílohe č. 30 Nariadenia vlády SR č. 369/2007 Z.z. do termínu 
stanovenom PPA vo svojej výzve (pravdepodobne do 31. 10. 2008). K svojej 
žiadosti predložia potrebnú dokumentáciu (viď. dokumenty k preplateniu nákladov).



Podmienky pre financovanie Podmienky pre financovanie 
opatrenopatreníí OL zo OL zo ŠŠttáátnej pomocitnej pomoci
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1. LOS poskytne OLÚ zoznam potenciálnych žiadateľov o financovanie opatrení OL 
podľa „kritérií“.

2. PPA vyhlási výzvu na predkladanie projektov v priebehu mája 2008-www.apa.sk.

3. Žiadatelia vypracujú projekt (vzor LOS) a predložia ho PPA v termíne podľa výzvy.

4. PPA uzavrie so žiadateľom zmluvu na čerpanie finančných prostriedkov. Za 
oprávnené náklady sa budú považovať náklady na ochranu smrekových lesov 
vynaložené od 1. 1. 2008 (viď.opatrenia) 

5. Žiadatelia požiadajú PPA o preplatenie oprávnených nákladov podľa vzoru žiadosti 
uvedenej v prílohe č. 30 Nariadenia vlády SR č. 369/2007 Z.z. do termínu 
stanovenom PPA vo svojej výzve (pravdepodobne do 31. 10. 2008). K svojej 
žiadosti predložia potrebnú dokumentáciu (viď. dokumenty k preplateniu nákladov).



KritKritééririáá pre rozhodovanie,pre rozhodovanie,
ktorý subjekt je oprktorý subjekt je opráávnený vnený žžiadaiadaťť o o 

finanfinanččnnúú podporu na smrepodporu na smreččiny:iny:

ŽŽiadosiadosťť oo úúččelovo viazanelovo viazanéé finanfinanččnnéé prostriedky môprostriedky môžže e 
predlopredložžiiťť len ten subjekt, ktorý:len ten subjekt, ktorý:

1.1. Dokladuje, Dokladuje, žže ve v JPRL, ktorých sa JPRL, ktorých sa žžiadosiadosťť týka bolo týka bolo 
zastzastúúpenie smreka vypenie smreka vyššššie ako 51%.ie ako 51%.

2.2. PredloPredložžil vil v rokoch 2004 rokoch 2004 –– 2007 aspo2007 aspoňň jeden krjeden kráát tlat tlaččivo ivo 
L116, vL116, v ktorom uviedol nktorom uviedol nááhodnhodnúú ťťaažžbu smreka (jej výbu smreka (jej výšška ka 
bude jedným zbude jedným z kritkritééririíí pre pridelenie finanpre pridelenie finanččných ných 
prostriedkov). prostriedkov). 

3.3. PlnPlníí si povinnosti na si povinnosti na úúseku ochrany lesa podseku ochrany lesa podľľa a §§ 28 28 
ZZáákona o lesoch.kona o lesoch.



Podmienky pre financovanie Podmienky pre financovanie 
opatrenopatreníí OL zo OL zo ŠŠttáátnej pomocitnej pomoci
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1. LOS poskytne OLÚ zoznam potenciálnych žiadateľov o financovanie opatrení OL 
podľa „kritérií“.

2. PPA vyhlási výzvu na predkladanie projektov v priebehu mája 2008-www.apa.sk.

3. Žiadatelia vypracujú projekt (vzor LOS) a predložia ho PPA v termíne podľa výzvy.

4. PPA uzavrie so žiadateľom zmluvu na čerpanie finančných prostriedkov. Za 
oprávnené náklady sa budú považovať náklady na ochranu smrekových lesov 
vynaložené od 1. 1. 2008 (viď.opatrenia) 

5. Žiadatelia požiadajú PPA o preplatenie oprávnených nákladov podľa vzoru žiadosti 
uvedenej v prílohe č. 30 Nariadenia vlády SR č. 369/2007 Z.z. do termínu 
stanovenom PPA vo svojej výzve (pravdepodobne do 31. 10. 2008). K svojej 
žiadosti predložia potrebnú dokumentáciu (viď. dokumenty k preplateniu nákladov).
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NNÁÁZOV PROJEKTUZOV PROJEKTU

A. SituA. Situááciacia

1. Popis predmetn1. Popis predmetnéého ho úúzemia zemia 
a)a) opis porastov v dielcoch, vopis porastov v dielcoch, v ktorých sa predpokladktorých sa predpokladáá realizrealizáácia oparencia opareníí ((ččííslo dielca, vek, výmera, zastslo dielca, vek, výmera, zastúúpenie drevpenie drevíín, an, a pod.)pod.)
b)b) ďďalalššie skutoie skutoččnosti snosti súúvisiace svisiace s realizrealizááciou opatrenciou opatreníí na ochranu lesana ochranu lesa

2. Popis zdravotn2. Popis zdravotnéého stavu lesov aho stavu lesov a stavu stavu šškodlivých kodlivých ččiniteiniteľľovov
a)a) popis zdravotnpopis zdravotnéého stavu lesov (stupeho stavu lesov (stupeňň popošškodenia, stav alebo percento pokodenia, stav alebo percento pošškodenia,kodenia, rozsah porozsah pošškodenia, dôvod jeho kodenia, dôvod jeho 

vzniku)vzniku)
b)b) stav stav šškodlivých kodlivých ččiniteiniteľľov aov a ich vývoja (typ ich vývoja (typ šškodlivých kodlivých ččiniteiniteľľov, chronolov, chronolóógia ich doterajgia ich doterajššieho ieho šíšírenia, predpoklad renia, predpoklad ďďalalššieho ieho 

šíšírenia) renia) 

B. PlB. Pláánovannovanéé opatreniaopatrenia

Popis opatrenPopis opatreníí potrebných na zabrpotrebných na zabráánenie nenie šíšírenia renia šškodlivých kodlivých ččiniteiniteľľov zov z úúzemzemíí ss piatym stuppiatym stupňňom ochrany som ochrany s uvedenuvedeníím m 
1.1. doby adoby a ččasu vykonania plasu vykonania pláánovannovanéého opatrenia *,ho opatrenia *,
2.2. ššpecifikpecifikáácie miesta vykonania (vychcie miesta vykonania (vycháádzadzaťť zo spracovaných podkladov vzo spracovaných podkladov v bode A.bode A. SituSituáácia acia a bode C. Mapovbode C. Mapovéé prpríílohy, kde lohy, kde 

by mali byby mali byťť presne vymedzenpresne vymedzenáá oblasoblasťť ss hranicami so zakreslenými opatreniami na ochranu lesa), hranicami so zakreslenými opatreniami na ochranu lesa), 
3.3. mnomnožžstva potrebnstva potrebnéého materiho materiáálu (polu (poččet lapet lapáákov, pokov, poččet feromet feromóónových lapanových lapaččov, druh aov, druh a popoččet feromet feromóónových odparnnových odparnííkov, kov, 

druh adruh a mnomnožžstvo navrhovanstvo navrhovanéého chemickho chemickéého prho príípravku  apravku  a pod.). pod.). 

* Pr* Prííklady plklady pláánovaných  opatrennovaných  opatreníí::
-- kladenie a evidencia klasických lapkladenie a evidencia klasických lapáákovkov
-- mechanickmechanickáá asanasanáácia naletených stromov a klasických lapcia naletených stromov a klasických lapáákov kov –– odkôrodkôrňňovanieovanie
-- stavba lapastavba lapaččov, nov, náákup feromkup feromóónových odparnnových odparnííkov a lapakov a lapaččov na IT, PC a ID [v rov na IT, PC a ID [v ráámci monitoringu a prevmci monitoringu a preváádzkovdzkovéého ho 

nasadenia nasadenia www.los.skwww.los.sk//id.htmlid.html]]
-- nnáákup a aplikkup a aplikáácia insekticcia insekticíídov, fungicdov, fungicíídov, dov, adhezadhezíívv a pomocných farba pomocných farbíí vrvráátane mzdy pracovntane mzdy pracovnííkom pracujkom pracujúúcich s cich s 

prpríípravkamipravkami
-- biologickbiologickáá ochrana lesa (nochrana lesa (náákup kup biopreparbiopreparáátutu na bna bááze Beauveria bassiana a jehoze Beauveria bassiana a jeho pozemnpozemnáá aplikaplikáácia)cia)
-- ppáálenie haluziny a zvylenie haluziny a zvyšškov po kov po ťťaažžbebe
-- šštiepkovanietiepkovanie haluzinyhaluziny

C. MapovC. Mapovéé prpríílohylohy

NNáákres situkres situáácie vcie v porastovej mape vrporastovej mape vráátane rozsahu potane rozsahu pošškodenia (skodenia (súústredenej astredenej a rozptýlenej kalamity) vrrozptýlenej kalamity) vráátane ztane záákresu kresu 
plpláánovaných opatrennovaných opatreníí na ochranu lesa podna ochranu lesa podľľa bodu B (za bodu B (záákres ochrannkres ochrannéého pho páásma, rozmiestnenia a umiestnenie lapsma, rozmiestnenia a umiestnenie lapáákov kov 
aa feromferomóónových lapanových lapaččov, zov, záákres plôch na ktorých sa vykonkres plôch na ktorých sa vykonáá asanasanáácia cia odkôrnenodkôrneníínn kmekmeňňov alebo vytiahnutov alebo vytiahnutíím drevnej m drevnej 
hmoty ahmoty a pod.).pod.).

DDáátum a miestotum a miesto Meno PriezviskoMeno Priezvisko

http://www.los.sk/id.html
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Podmienky pre financovanie Podmienky pre financovanie 
opatrenopatreníí OL zo OL zo ŠŠttáátnej pomocitnej pomoci

1. LOS poskytne OLÚ zoznam potenciálnych žiadateľov o financovanie OL.

2. PPA vyhlási výzvu na predkladanie projektov v priebehu mája 2008-www.apa.sk.

3. Žiadatelia vypracujú projekt (vzor LOS) a predložia ho PPA v termíne podľa výzvy.

4. PPA uzavrie so žiadateľom zmluvu na čerpanie finančných prostriedkov. Za 
oprávnené náklady sa budú považovať náklady na ochranu smrekových lesov 
vynaložené od 1. 1. 2008 (viď.opatrenia) 

5. Žiadatelia požiadajú PPA o preplatenie oprávnených nákladov podľa vzoru žiadosti 
uvedenej v prílohe č. 30 Nariadenia vlády SR č. 369/2007 Z.z. do termínu 
stanovenom PPA vo svojej výzve (pravdepodobne do 31. 10. 2008). K svojej 
žiadosti predložia potrebnú dokumentáciu (viď. dokumenty k preplateniu nákladov).



FinanFinanččnnéé prostriedky prostriedky 
zo zo ŠŠttáátnej pomoci tnej pomoci 

mômôžže bye byťť poupoužžititáá na tieto opatrenia:na tieto opatrenia:

1.1. Kladenie a evidencia klasických lapKladenie a evidencia klasických lapáákovkov
2.2. MechanickMechanickáá asanasanáácia naletených stromov a klasických lapcia naletených stromov a klasických lapáákov kov --

odkôrodkôrňňovanieovanie
3.3. Stavba lapaStavba lapaččov, nov, náákup feromkup feromóónových odparnnových odparnííkov a lapakov a lapaččov na IT, ov na IT, 

PC a ID [v rPC a ID [v ráámci monitoringu a prevmci monitoringu a preváádzkovdzkovéého nasadenia ho nasadenia 
www.los.sk/id.htmlwww.los.sk/id.html]]

4.4. NNáákup a aplikkup a aplikáácia insekticcia insekticíídov, fungicdov, fungicíídov, dov, adhezadhezíívv a pomocných a pomocných 
farbfarbíí vrvráátane mzdy pracovntane mzdy pracovnííkom pracujkom pracujúúcich s prcich s príípravkamipravkami

5.5. BiologickBiologickáá ochrana lesa (nochrana lesa (náákup kup biopreparbiopreparáátutu na bna bááze Beauveria ze Beauveria 
bassiana a jehobassiana a jeho pozemnpozemnáá aplikaplikáácia)cia)

6.6. PPáálenie haluziny a zvylenie haluziny a zvyšškov po kov po ťťaažžbebe
7.7. ŠŠtiepkovanietiepkovanie haluzinyhaluziny

http://www.los.sk/id.html


ŽŽiadatelia, ktoriadatelia, ktoríí majmajúú platnplatnúú
zmluvu s PPA dostanzmluvu s PPA dostanúú od LOS:od LOS:

1.1. Vzor zVzor záápisnpisnííka pre evidenciu feromka pre evidenciu feromóónových nových 
lapalapaččov aov a odchytov chrobodchytov chrobáákov.kov.

2.2. PrPrííruruččku pre identifikku pre identifikááciu najvýznamnejciu najvýznamnejšíších ch 
šškodlivých kodlivých ččiniteiniteľľov zo skupiny hmyzu aov zo skupiny hmyzu a hhúúb.b.

3.3. InInšštrukcie pre priame ochranntrukcie pre priame ochrannéé a obranna obrannéé
opatrenia proti podkôrnemu hmyzu sopatrenia proti podkôrnemu hmyzu s dôrazom dôrazom 
na inna inšštaltalááciu aciu a prevpreváádzkovanie feromdzkovanie feromóónových nových 
lapalapaččov.ov.



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

Podmienky pre financovanie Podmienky pre financovanie 
opatrenopatreníí OL zo OL zo ŠŠttáátnej pomocitnej pomoci

1. LOS poskytne OLÚ zoznam potenciálnych žiadateľov o financovanie OL.

2. PPA vyhlási výzvu na predkladanie projektov v priebehu mája 2008-www.apa.sk.

3. Žiadatelia vypracujú projekt (vzor LOS) a predložia ho PPA v termíne podľa výzvy.

4. PPA uzavrie so žiadateľom zmluvu na čerpanie finančných prostriedkov. Za 
oprávnené náklady sa budú považovať náklady na ochranu smrekových lesov 
vynaložené od 1. 1. 2008 (viď.opatrenia) 

5. Žiadatelia požiadajú PPA o preplatenie oprávnených nákladov podľa vzoru žiadosti 
uvedenej v prílohe č. 30 Nariadenia vlády SR č. 369/2007 Z.z. do termínu 
stanovenom PPA vo svojej výzve (pravdepodobne do 31. 10. 2008). K svojej 
žiadosti predložia potrebnú dokumentáciu (viď. dokumenty k preplateniu nákladov).



UchUcháádzadzačč oo preplatenie preplatenie 
opropráávnených nvnených náákladov muskladov musíí::

1.1. ViesViesťť vv zzáápisnpisnííkoch (vzor LOS) evidenciu okoch (vzor LOS) evidenciu o lapalapaččoch och 
aa odchytoch aodchytoch a to podto podľľa druhu lapaa druhu lapačča, odparna, odparnííka, ka, ččíísla JPRL, sla JPRL, 
nnáázvu subjektu, nadmorskej výzvu subjektu, nadmorskej výššky aky a ddáátumu odberu.tumu odberu.

2.2. ViesViesťť evidenciu oevidenciu o laplapáákoch (JPRL, pokoch (JPRL, poččet, objem aet, objem a stupestupeňň
naletenia podnaletenia podľľa STN 48 2711 a STN 48 2711 „„Ochrana lesa proti hlavným Ochrana lesa proti hlavným 
druhom podkôrneho hmyzu na ihlidruhom podkôrneho hmyzu na ihliččnatých drevinnatých drevinááchch““).).

3.3. ViesViesťť evidenciu oevidenciu o mnomnožžstve odkôrnenstve odkôrnenéého dreva (podho dreva (podľľa a 
subjektu a JPRL).subjektu a JPRL).

4.4. PredloPredložžiiťť kedykokedykoľľvek povek poččas roka uvedenas roka uvedenúú evidenciu evidenciu 
pracovnpracovnííkom LOS akom LOS a orgorgáánom nom ššttáátnej sprtnej spráávy vvy v prpríípade pade 
kontroly.kontroly.



UchUcháádzadzačč musmusíí k k žžiadosti iadosti 
oo preplatenie oprpreplatenie opráávnených vnených 

nnáákladov predlokladov predložžiiťť evidenciu:evidenciu:

oo odchytoch chrobodchytoch chrobáákov do feromkov do feromóónových lapanových lapaččov  ov  
(vyplnen(vyplnenéé zzáápisnpisnííky)ky)
oo napadnutnapadnutíí aa spôsobe asanspôsobe asanáácie klasických lapcie klasických lapáákov kov 

aa chrobachrobaččiaroviarov
oo odkôrnenom drevaodkôrnenom dreva
oo spotrebe pesticspotrebe pesticíídovdov
oo ostatných opatreniach, na ktorostatných opatreniach, na ktoréé sa sa žžiadali finaniadali finanččnnéé

prostriedkyprostriedky



Opatrenia a ich Opatrenia a ich 
financovanie sfinancovanie súú

stanovenstanovenéé na najblina najbližžššie  ie  
3 roky s perspekt3 roky s perspektíívou vou 
predpredĺžĺženia do r. 2013.enia do r. 2013.



ĎĎAKUJEM AKUJEM 
ZA ZA 

POZORNOSPOZORNOSŤŤ
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