Národné lesnícke centrum
Protokol o zadaní úlohy č. 8
riešenej v rámci kontraktu č. 396/2013-710/MPRV SR uzavretom medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a
Národným lesníckym centrom v roku 2014
PROTOKOL č. 8
POSILŇOVANIE ENVIRONMENTÁLNEJ, SOCIÁLNEJ A EKONOMICKEJ
UDRŽATEĽNOSTI LESNÍCTVA (VÝSKUMNÝ ZÁMER)
1. Zodpovedný riešiteľ:

doc. RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.

2. Koordinátor za SLHSD MPRV SR:

Ing. Jozef Dóczy, PhD.

3. Druh a charakter úlohy:

úloha výskumu a vývoja, dlhodobá

4. Doba riešenia úlohy:

01. 01. 2014 - 31. 12. 2014

5. Definovanie spôsobu financovania:
Bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR, program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V 03 „Výskum a odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V 0301 „Výskum na podporu trvalo udržateľného lesného hospodárstva“.
6. Cieľ riešenia úlohy
Výskumný zámer na roky 2010-2014 bol spracovaný podľa zásad Nového modelu financovania vedy v rezorte MPRV SR, ktorý bol dňa 1. 10. 2009 schválený na porade ministra
pôdohospodárstva. Dlhodobým cieľom výskumného zámeru (inštitucionálneho financovania
NLC – LVÚ Zvolen) je zachovanie podmienok pre existenciu rezortnej lesníckej výskumnovývojovej základne, bez ktorej nie je možné zabezpečovať v požadovanom rozsahu inovácie
pre oblasť lesníctva, rozvoja vidieka a ochrany životného prostredia a krajiny.
Inštitucionálne financovanie pomáha realizovať tento cieľ prostredníctvom prostriedkov
na krytie časti nákladov na prevádzku NLC – LVÚ Zvolen (náklady na energie, prevádzku,
údržbu a spravovanie majetku štátu zvereného NLC, časť nákladov na mzdy a odvody kmeňových pracovníkov a nevyhnutného obslužného personálu), čo vytvára podmienky, aby organizácia podávaním projektov na APVV, rámcové programy EÚ, Operačný program „výskum a vývoj“ (ASFEU), iné grantové programy, respektíve výskumom pre súkromný sektor,
získavala finančné prostriedky na úhradu ďalších nákladov súvisiacich s výskumom a vývojom v oblastiach definovaných výskumným zámerom.
7. Špecifikácia prác, vecný a časový harmonogram riešenia úlohy:
Výskumný zámer NLC – LVÚ Zvolen je v plnom súlade s výskumným zameraním NLC
v zmysle zriaďovacej listiny a organizačného poriadku. Zároveň zohľadňuje hlavné trendy
v európskom lesníckom výskume definované najmä prostredníctvom 7. rámcového programu
EÚ pre vedu a výskum, Technologickej platformy lesníckeho sektora, ale odráža aj požiadavky domáceho prostredia sformulované v Národnom lesníckom programe (NLP) SR, ako základnom lesnícko-politickom dokumente. Je v súlade aj s celosvetovým trendom tzv. adaptívneho manažmentu obnoviteľných zdrojov, ktorý sa uplatňuje vo vyspelých ekonomikách sve-

ta. Jeho základnou myšlienkou je skĺbenie vedeckého skúmania a skúseností praxe, pre potreby strategického rozhodovania.
Výskumný zámer NLC – LVÚ Zvolen sa zakladá na piatich špecifických cieľoch:
- ekonomická životaschopnosť lesného hospodárstva,
- integrovaná ochrana lesa s dôrazom na smrečiny,
- ekologická stabilita lesných ekosystémov,
- environmentálne priaznivé a ekonomicky efektívne obhospodarovanie lesa,
- inventarizácia, monitoring, hospodárska úprava lesa a odborné informačné systémy.
Ide o oblasti, v ktorých budú v roku 2014 riešené všetky výskumné úlohy na NLC – LVÚ
Zvolen. Pôjde o riešenie úlohy výskumu a vývoja pre prax financovanú z rozpočtovej kapitoly
MPRV SR (úloha č. 8 v kontrakte na rok 2014), výskumné projekty podporené APVV,
ASFEU, výskumné projekty financované podnikateľským sektorom a úlohy riešené v rámci
zahraničných projektov. Zároveň sa NLC – LVÚ Zvolen bude v roku 2014 uchádzať o finančnú podporu z ASFEU a APVV vo všetkých zverejnených výzvach.
8. Výsledky riešenia úlohy:
Inštitucionálne prostriedky budú v roku 2014 čerpané presne v súlade s citáciou zákona
č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov, ako aj „Nového modelu vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR", to znamená na "infraštruktúru výskumu a vývoja" (§ 3 –
osoby, uskutočňujúce výskum a vývoj vrátane obslužných osôb, prístroje, zariadenia, informačné, komunikačné a technologické celky a systémy, ako i ďalšie hnuteľné veci a nehnuteľnosti, ktoré slúžia pre potreby výskumu a vývoja). Výsledkom bude zachovanie podmienok
pre fungovanie NLC – LVÚ Zvolen.
9. Kľúčoví užívatelia úlohy:
-

vlastníci a obhospodarovatelia lesov (štátny a neštátny sektor),
podnikateľské subjekty v lesníctve,
orgány štátnej správy na úseku LH a ochrany prírody a krajiny všetkých stupňov, nevýskumné, vývojové a realizačné organizačné zložky NLC,
medzinárodné výskumné konzorciá v rámci projektov vedy, výskumu a vývoja,
ostatní záujemcovia.

10. Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy (v €):
Kooperácie

Priame náklady

0

127 778,-

Nepriame
náklady
96 322,-

Náklady
spolu
224 100,-

Zo ŠR
224 100,-

