Stanovisko
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
k Výročnej správe o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2016
V súlade s § 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) je Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 2175/22, 960 01
Zvolen (ďalej len „NLC“) príspevkovou organizáciou, ktorú zriadilo Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
na základe rozhodnutia číslo: 5872/2005-250 z 3. novembra 2005. Týmto rozhodnutím
došlo 1. januára 2006 k zlúčeniu troch bývalých príspevkových organizácií Lesníckeho
výskumného ústavu vo Zvolene, Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného
a vodného hospodárstva vo Zvolene a Lesoprojektu vo Zvolene do jednej organizácie.
Ministerstvo na zabezpečenie svojich hlavných činností uzatvorilo v roku 2016 s NLC
kontrakt číslo: 533/2015-710/MPRV SR (ďalej len „kontrakt“). Účelové úlohy a činnosti,
financované na základe kontraktu ako bežný transfer, boli realizované podľa schváleného
vecného a časového harmonogramu. Kontrakt bol uzatvorený na celkovú výšku finančných
prostriedkov 3 600 449,- EUR.
Súčasťou kontraktu boli nasledovné úlohy a výška finančných prostriedkov:
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Názov úlohy
Rozvoj hospodárskej úpravy lesov
Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy
Výskum podpory
trvalo udržateľného lesného hospodárstva
Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo
Vzdelávanie
Štatistické zisťovanie
Informatizácia
SPOLU

Výška finančných prostriedkov
(EUR)
1 099 015
1 150 000
323 535
919 040
12 712
37 504
58 643
3 600 449

Finančné prostriedky poskytnuté NLC na základe kontraktu ako bežný transfer boli
čerpané vo výške 3 592 448,10 €, t. j. na 99,78 %.
Na základe zúčtovania bežného transferu, z celkovej výšky 3 600 449,- EUR
poskytnutých finančných prostriedkov NLC vráti do štátneho rozpočtu finančné prostriedky
vo výške 8 000,90 EUR.
V roku 2016 boli NLC poskytnuté aj finančné prostriedky na kapitálové výdavky
vo výške 10 000,- EUR, ktoré môže NLC použiť podľa § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
do konca roku 2018. Finančné prostriedky poskytnuté NLC v roku 2015 na kapitálové
výdavky boli v roku 2016 použité na ukončenie dvoch akcií v celkovej výške 86 223,99 EUR.
Išlo o rekonštrukciu elektroinštalácie a protipožiarnej ochrany v budove NLC a rekonštrukciu
a modernizáciu budovy Výskumnej stanice v Gabčíkove.
Bežný transfer z kapitoly ministerstva tvoril súčasť celkových výnosov NLC za rok
2016. Výška celkových výnosov NLC bola 9 555 640,61 EUR.

Okrem príspevku zo štátneho rozpočtu (bežný transfer), výnosy NLC tvorili napríklad:
Por.
číslo
1.
2.
3.

Výnosy
Predaj vlastných služieb a výrobkov
Bežné transfery od ostatných subjektov verejnej
správy a od Európskych spoločenstiev
Tržby z predaja majetku, ostatné výnosy
z prevádzkovej činnosti a kurzové zisky
SPOLU

Výška finančných prostriedkov
(EUR)
1 054 387,54
1 214 647,58 EUR
2 369 906,37
4 638 941,49

Ostatné výnosy vzrástli najmä z dôvodu zaúčtovania očakávaných príjmov
za vyhotovenie programov starostlivosti o lesy (ďalej len „PSL“) a Technickej asistencie
Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.
Finančné prostriedky získané z tržieb a výnosov boli v roku 2016 použité na úhradu
nákladov vo výške 9 525 551,18 EUR, ktoré vznikli NLC pri plnení svojich úloh
vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny a uzatvorených zmlúv. Najväčšiu časť tvorili osobné
náklady v objeme 4 109 091,76 EUR (43,14 %).
Výsledok hospodárenia NLC po zdanení predstavuje za rok 2016 zisk vo výške
30 089,43 EUR.
Majetok NLC k 31.12.2016 predstavoval (netto) hodnotu 9 767 627,54 EUR, z toho
dlhodobý hmotný majetok predstavoval hodnotu 4 626 471,23 EUR a finančné účty
3 032 100,35 EUR.
NLC evidovalo krátkodobé pohľadávky vo výške 313 677,27 EUR.
Hlavnými zdrojmi krytia aktív sú najmä nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov (základné imanie) vo výške 6 113 304,32 EUR, záväzky vo výške
2 507 270,42 EUR, prijatá návratná finančná výpomoc vo výške 1 150 200,- EUR a výnosy
budúcich období vo výške 1 036 972,30 EUR.
Činnosť NLC je významným prínosom pre lesníctvo na Slovensku. NLC sa zúčastňuje
vzdelávania laickej verejnosti o problematike a potrebe lesného hospodárstva na Slovensku
ako aj expertného poradenstva v oblasti lesného hospodárstva. Zúčastňuje sa
na medzinárodnej spolupráci a vymieňaní skúseností s ostatnými krajinami a prezentuje lesné
hospodárstvo Slovenska vo svete. Pravidelne napĺňa databanku informácií o lesných
pozemkoch spracovaním a interpretáciou údajov získaných z PSL a diaľkového prieskumu
zeme (letecká digitálna kamera a letecký laserový skener – LIDAR). Zabezpečuje úlohy
vyplývajúce zo zákonov, materiálov prijatých vládou SR a vedením ministerstva. Podieľa sa
na príprave podkladov, ktoré sú nevyhnutné pre vyhotovenie PSL a administruje žiadosti
a zmluvy na vyhotovenie PSL a vykonáva kontrolu súčastí PSL predložených
vyhotovovateľmi PSL. Výsledky práce NLC využíva aj Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky, štátna správa lesného hospodárstva aj životného prostredia, sekretariát
lesníckej a drevárskej sekcie OSN, FAO, vyhotovovatelia PSL, vlastníci a obhospodarovatelia
lesov, odborní lesní hospodári, podnikateľské subjekty v lesnom hospodárstve a široká
verejnosť.

Od roku 2016 je NLC sídlom Liaison Unit Bratislava (ďalej len „LUB“), sekretariátu
politického procesu v lesníctve „Forest Europe“ (konferencií ministrov o ochrane lesov
v Európe).
Ministerstvo malo k výročnej správe NLC pripomienky, ktoré boli NLC zaslané
a NLC do správy zapracované. Ministerstvo odporúča predložiť výročnú správu
na prerokovanie v rámci verejného odpočtu.

Ing. Peter Kicko
generálny riaditeľ sekcie
lesného hospodárstva a spracovania dreva

