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Úvod 
 

Vláda Slovenskej republiky (SR) uznesením č. 492 z 21. augusta 2013 schválila Národný 
program využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky (NPVPD SR). Zároveň uložila 
ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spoluprácu s ministrom hospodárstva, 
ministrom životného prostredia, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny a ministrom 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vypracovať a predložiť na rokovanie vlády SR 
Akčný plán Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky (AP 
NPVPD SR) 

V nadväznosti na uvedené uznesenie vlády SR sa vypracoval tento AP NPVPD SR na 
roky 2014-2020, ktorý nadväzuje na obsah a štruktúru NPVPD SR a rozpracováva jeho ciele 
(v celkovom počte 5) a opatrenia. Prijalo sa rozhodnutie, že pri vypracovaní akčného plánu sa 
navrhnú opatrenia nevyhnutné na splnenie vytýčených cieľov, bez ohľadu na to, či v období 
jeho realizácie budú k dispozícii potrebné finančné a ľudské zdroje. Na zvýraznenie tejto 
skutočnosti sa akčný plán chápe ako indikatívny materiál. 

Pri vypracovaní akčného plánu sa vykonal podrobný rozbor problematiky v oblastiach 
stanovených cieľov a opatrení NPVPD SR. Identifikovali sa existujúce obmedzenia, 
prekážky, silné a slabé stránky a naformulovali sa stratégie a podrobné opatrenia na realizáciu 
navrhovaných cieľov a opatrení. Zhodnotili a navrhli sa finančné nástroje na realizáciu 
navrhnutých opatrení, ako aj časové rámce, harmonogram a zodpovednosť za ich realizáciu. 

Prípravou akčného plánu poverila sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva 
MPRV SR Národné lesnícke centrum. Okrem toho sa sformovala pracovná skupina pre 
vytvorenie Akčného plánu NPVPD SR, do ktorej boli nominovaní zástupcovia Ministerstva 
hospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Zväzu celulózo-
papierenského priemyslu SR, Zväzu spracovateľov dreva SR, Výskumného ústavu papiera 
a celulózy, a. s., Lesníckej fakulty, Technickej univerzity vo Zvolene, Drevárskej fakulty 
Technickej univerzity vo Zvolene, PEFC Slovensko, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR a Národného lesníckeho centra. 

Pri realizácii akčného plánu sa predpokladá využitie finančných prostriedkov z Programu 
rozvoja vidieka, zo štátnej podpory lesníctva z rozpočtovej kapitoly rezortu 
pôdohospodárstva, štátnej pomoci, vlastných zdrojov vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, 
ako aj z rozpočtových kapitol a operačných programov spolupracujúcich rezortov. Budú sa 
tiež vytvárať podmienky na využitie ďalších fondov a výdavkových programov Európskej 
únie. Finančná náročnosť jednotlivých opatrení nie je uvedená priamo vo vlastnom materiáli, 
čo zodpovedá európskym strategickým a koncepčným materiálom, napr. Akčný plán EÚ pre 
lesy, kde sa neuvádza výška financovania jednotlivých opatrení. Orientačne sa predpokladaná 
finančná náročnosť AP NPVPD SR uvádza v prílohe materiálu číslo 1. Výdavky na všetky 
opatrenia budú zabezpečené v rámci schválených limitov jednotlivých rozpočtových kapitol. 

Na celú dobu realizácie akčného plánu, usmerňovanie a kontrolu jeho plnenia 
a rozhodovanie o prioritách, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenuje 
koordinačnú radu, ktorej členmi budú zástupcovia zainteresovaných skupín a rezortov, ako aj 
odborné, výskumné a vzdelávacie inštitúcie, záujmové organizácie a združenia. Koordinačná 
rada bude vypracovávať hodnotiace správy o stave plnenia cieľov a opatrení akčného plánu. 

Pri formulovaní jednotlivých opatrení akčného plánu sa vychádzalo z podrobnej analýzy 
aktuálneho stavu a vývoja národných politických a spoločensko-ekonomických ukazovateľov, 
stavu a vývoja lesov a lesníctva na Slovensku, stavu a potrieb drevospracujúceho priemyslu 
na Slovensku uvedených v NPVPD SR, ale aj z analýzy európskych princípov a globálnych 
vplyvov, ktoré budú realizáciu NPVPD SR a jeho akčného plánu nepochybne limitovať. 
Jednotlivé analýzy sa zamerali na aktuálny stav zhodnocovania ihličnatých a listnatých 
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sortimentov surového dreva, v rámci ktorých sa identifikoval stupeň zhodnotenia surového 
dreva. Takisto sa overili možnosti investícií do zhodnocovania surového dreva a ich 
efektívnosť. V nadväznosti na tieto analýzy sa navrhli opatrenia v jednotlivých cieľoch, ktoré 
prispejú k vyššiemu zhodnoteniu potenciálu surového dreva na Slovensku, zvýšeniu 
zamestnanosti a podpore regionálnych spracovateľov surového dreva. Nevyhnutným 
predpokladom na dosiahnutie stanovených cieľov je tiež transparentne fungujúci trh s drevom. 
 
Pre potreby akčného plánu sa zdroje financovania špecifikovali takto: 
- Verejné zdroje EÚ poskytované prostredníctvom jednotlivých operačných programov 

a programu rozvoja vidieka (EÚ) 
- Verejné zdroje štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie jednotlivých operačných 

programov a programu rozvoja vidieka (ŠRs) 
- Verejné zdroje štátneho rozpočtu prostredníctvom jeho príslušných kapitol a štátnej 

pomoci (ŠRk) 
- Súkromné zdroje realizátora príslušných opatrení mimo verejných zdrojov EÚ a ŠR (SZ)
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Strategický cieľ 1 
Zabezpečenie dodávok dreva v meniacich sa prírodných a spoločenských podmienkach aktívnym trvalo 
udržateľným obhospodarovaním lesov 

Rámcové opatrenie 1.1 
Implementovať do lesníckej praxe adaptačné opatrenia na prispôsobenie lesov Slovenska účinkom klimatickej 
zmeny s dôrazom na udržanie ich produkčného potenciálu 

Opatrenie č. Zodp. Termín Zdroj financovania 

Vypracovať národnú stratégiu adaptácie lesov Slovenska na klimatickú zmenu  1.1.1
MPRV SR 
MŽP SR  
ZSD SR

2014 – 2016 EÚ, ŠRs 

Zabezpečiť výskum ekologických, ekonomických a sociálnych dopadov klimatickej 
zmeny a priebežné monitorovanie a hodnotenie vykonaných adaptačných opatrení   1.1.2

MŠVVŠ SR 
MPRV SR 2014 – 2020 EÚ, ŠRs 

Vytvoriť finančný nástroj* na podporu vnášania cieľových drevín budúcej klímy pri 
obnove lesa, vrátane zakladania zdrojov LRM ex situ pre tieto dreviny  1.1.3 MPRV SR 2014 – 2020 EÚ, ŠRs, SZ 

* - opatrenia PRV na roky 2014 – 2020 

Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení  

1.1.1 
Medzisektorový prierezový projekt LIFE+ s bežnou výškou rozpočtu pre danú schému podpory, dofinancovaný zo štátneho rozpočtu cez 
MŽP SR. 

1.1.2 
Ťažiskovo na projektovej báze prostredníctvom nástroja EU Horizont 2020 a národných agentúr APVV a VEGA, doplnkovo v rámci 
kontraktu medzi MPRV SR a NLC, prvku Výskum na podporu trvalo udržateľného lesného hospodárstva (08V0301). 

1.1.3 Prostredníctvom osobitného opatrenia (cieľa podpory) PRV SR 2014-2020 naviazaného na čl. 26 EAFRD. 

 
 

Strategický cieľ 1 
Zabezpečenie dodávok dreva v meniacich sa prírodných a spoločenských podmienkach aktívnym trvalo 
udržateľným obhospodarovaním lesov 

Rámcové opatrenie 1.2 
Vytvoriť predpoklady pre pestovanie prírode blízkych lesov s bohatou štruktúrou, ako perspektívnej alternatívy 
k existujúcemu systému lesa vekových tried. 

Opatrenia č. Zodp. Termín Zdroj financovania 
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Podporiť aplikovaný výskum inovatívnych postupov manažmentu prírode blízkych 
lesov, hodnotenia ich funkčnej účinnosti a ekonomickej efektívnosti   1.2.1

MŠVVŠ SR 
MPRV SR 2014 – 2020 EÚ,  ŠRs 

Zapracovať nové metódy manažmentu prírode blízkych lesov do pracovných 
postupov hospodárskej úpravy lesov, vrátane technickej podpory 1.2.2

MPRV SR 
NLC 2018 – 2020 EÚ, ŠRs 

Vytvoriť finančný nástroj* na podporu prebudovy lesa vekových tried na trvalo 
rôznoveký prírode blízky les  1.2.3 MPRV SR 2014 – 2020 EÚ, ŠRs, SZ  

* - opatrenia PRV na roky 2014 – 2020 

Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení  

1.2.1 
Ťažiskovo na projektovej báze prostredníctvom nástroja EU Horizont 2020 a národných agentúr APVV a VEGA, doplnkovo v rámci 
kontraktu medzi MPRV SR a NLC, prvku Výskum na podporu trvalo udržateľného lesného hospodárstva (08V0301). 

1.2.2 
Inovačný projekt podporený zo štrukturálnych fondov EU a/alebo komplementárnej schémy podpory cez Horizont 2020, doplnkové 
financovanie v rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, prvku Rozvoj hospodárskej úpravy lesa (08V0202). 

1.2.3 Prostredníctvom osobitného opatrenia (cieľa podpory) PRV SR 2014-2020 naviazaného na čl. 26 EAFRD. 

 
 

Strategický cieľ 1 
Zabezpečenie dodávok dreva v meniacich sa prírodných a spoločenských podmienkach aktívnym trvalo 
udržateľným obhospodarovaním lesov 

Rámcové opatrenie 1.3 
Diverzifikovať metódy hospodárenia v lesoch a vyčleniť časť lesných pozemkov pre technickú koncepciu 
pestovania lesov, zameranú na intenzívnu produkciu drevnej suroviny. 

Opatrenia č. Zodp. Termín Zdroj financovania 

Legislatívne upraviť zakladanie a pestovanie lesných plantáží (vrátane energetických 
porastov) na lesných pozemkoch 1.3.1 MPRV SR 2017 ŠRk 

Vypracovať modely hospodárenia pre lesné plantáže (vrátane energetických porastov) 
a zapracovať ich do systému rámcového plánovania a pracovných postupov HÚL 1.3.2 MPRV SR 2018 ŠRk 

 

Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení  
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1.3.1 V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, prvku Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo (08V0302). 

1.3.2 V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, prvku Rozvoj hospodárskej úpravy lesa (08V0202). 

 
 

Strategický cieľ 1 
Zabezpečenie dodávok dreva v meniacich sa prírodných a spoločenských podmienkach aktívnym trvalo 
udržateľným obhospodarovaním lesov 

Rámcové opatrenie 1.4 
Rekonštruovať hospodárske lesy nevyužívajúce dostatočne produkčný potenciál stanovíšť (najmä výmladkové, 
poškodené, preriedené) na produkčne plnohodnotné lesné porasty. 

Opatrenia č. Zodp. Termín Zdroj financovania 

Vypracovať postupy kvantifikácie strát na produkcii produkčne neplnohodnotných 
porastov a zapracovať ich do procesu tvorby PSL  1.4.1 MPRV SR 2014 – 2016  ŠRk 

Vytvoriť finančný nástroj* na podporu rekonštrukcií produkčne neplnohodnotných 
porastov na produkčne plnohodnotný vysoký les  1.4.2 MPRV SR 2014 – 2020 EÚ, ŠRs, SZ 

* - opatrenia PRV na roky 2014 – 2020 

Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení  

1.4.1 V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, prvku Rozvoj hospodárskej úpravy lesa (08V0202). 

1.4.2 Prostredníctvom osobitného opatrenia (cieľa podpory) PRV SR 2014-2020 naviazaného na čl. 26 EAFRD. 

 
 

Strategický cieľ 1 
Zabezpečenie dodávok dreva v meniacich sa prírodných a spoločenských podmienkach aktívnym trvalo 
udržateľným obhospodarovaním lesov 

Rámcové opatrenie 1.5 Znižovať škody na lesných porastoch spôsobené biotickými škodlivými činiteľmi. 
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Opatrenia č. Zodp. Termín Zdroj financovania 

Vyvinúť na národnej úrovni centrálny systém permanentnej inventarizácie 
kalamitných hmyzích škodcov a skorého varovania na báze moderných technológií 1.5.1 MPRV SR 2014 – 2018 EÚ, ŠRs 

Vytvoriť finančný nástroj* na podporu vykonávania ochranných a obranných 
opatrení proti škodám spôsobeným kalamitnými hmyzími škodcami a zverou  1.5.2 MPRV SR 2014 – 2020 EÚ, ŠRs, SZ 

* - opatrenia PRV na roky 2014 – 2020 

Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení  

1.5.1 
Inovačný projekt podporený zo štrukturálnych fondov EU a/alebo komplementárnej schémy podpory cez Horizon 2020, doplnkové 
financovanie v rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, prvku Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo (08V0302). 

1.5.2 Prostredníctvom osobitného opatrenia (cieľa podpory) PRV SR 2014-2020 naviazaného na čl. 25 EAFRD. 

 
 

Strategický cieľ 1 
Zabezpečenie dodávok dreva v meniacich sa prírodných a spoločenských podmienkach aktívnym trvalo 
udržateľným obhospodarovaním lesov 

Rámcové opatrenie 1.6 
Vykonať inventarizáciu porastov lesných drevín na nelesných pozemkoch (bielych plochách) a navrhnúť možnosti 
ich využitia pre produkciu dreva. 

Opatrenia č. Zodp. Termín Zdroj financovania 

Vypracovať metodiku inventarizácie a funkčnej typizácie porastov lesných drevín 
na nelesných pozemkoch, vrátane legislatívnej úpravy zabezpečenia ich 
optimálneho využitia 

1.6.1
MPRV SR 
MŽP SR 2014 – 2018 EÚ, ŠRs 

 

Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení  

1.6.1 
Medzisektorový prierezový projekt LIFE+ s bežnou výškou rozpočtu pre danú schému podpory, dofinancovaný zo štátneho rozpočtu cez 
MŽP SR. 
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Strategický cieľ 1 
Zabezpečenie dodávok dreva v meniacich sa prírodných a spoločenských podmienkach aktívnym trvalo 
udržateľným obhospodarovaním lesov 

Rámcové opatrenie 1.7 Vypracovať program zalesňovania poľnohospodárskych pozemkov nevhodných na poľnohospodársku výrobu. 

Opatrenia č. Zodp. Termín Zdroj financovania 

Vytvoriť finančný nástroj* na podporu prvého zalesnenia poľnohospodárskych 
pozemkov nevhodných na ďalšie poľnohospodárske využitie  1.7.1 MPRV SR 2014 – 2020 EÚ, ŠRs, SZ 

* - opatrenia PRV na roky 2014 – 2020 

Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení  

1.7.1 Prostredníctvom osobitného opatrenia (cieľa podpory) PRV SR 2014-2020 naviazaného na čl. 23 EAFRD. 

 
 

Strategický cieľ 1 
Zabezpečenie dodávok dreva v meniacich sa prírodných a spoločenských podmienkach aktívnym trvalo 
udržateľným obhospodarovaním lesov 

Rámcové opatrenie 1.8 Spolupracovať s Ministerstvom životného prostredia SR na prehodnotení chránených území. 

Opatrenia č. Zodp. Termín Zdroj financovania 

Podporiť využitie potenciálu dreva v chránených územiach prehodnotením ich 
rozsahu, predmetu ochrany, prekryvu sústav chránených území a limitov štátneho 
rozpočtu pre zabezpečenie finančných náhrad pri rešpektovaní potrieb ochrany 
prírody. 

1.8.1
MŽP SR 
MPRV SR 2014 – 2018 EÚ, ŠRs 

 

Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení  

1.8.1 
Medzisektorový prierezový projekt LIFE+ s bežnou výškou rozpočtu pre danú schému podpory, dofinancovaný zo štátneho rozpočtu cez 
MŽP SR. 
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Strategický cieľ 2 Efektívne využívanie dreva, podpora zamestnanosti v lesnícko-drevárskom sektore 

Rámcové opatrenie 2.1 
Realizovať účinné opatrenia na dosiahnutie ziskového (ekonomicky životaschopného) lesníctva, ktoré je podmienkou 
konkurencieschopnosti celého výrobného reťazca lesnícko-drevárskeho sektora 

Opatrenia č. Zodp. Termín Zdroj financovania 

Vypracovať spoločný metodický pokyn MŽP SR a MPRV SR na postup orgánu 
štátnej správy pri udeľovaní súhlasu pre výstavbu lesných ciest a zvážnic 
v územiach s 3. a 4. stupňom ochrany s ohľadom na protipožiarnu ochranu 
a zvýšenia využiteľných zdrojov surového dreva 

2.1.1

MPRV SR 
MŽP SR 
NLC 
ŠOP SR 

2015 ŠRk 

Implementovať závery prehodnotenia národnej sústavy chránených území do 
koncepčných a všeobecne záväzných právnych predpisov 2.1.2

MŽP SR 
MPRV SR 2014 - 2020 EÚ, ŠRs 

Realizovať kompenzačné platby za obmedzenie vlastníckych práv a zvýšené 
náklady obhospodarovania lesného majetku (majetkovú ujmu) v chránených 
územiach* 

2.1.3 MŽP SR 2014 - 2020 ŠRk 

*) Kompenzačné platby za obmedzovanie vlastníckych práv a zvýšené náklady sa realizujú v zmysle  príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany prírody a lesného hospodárstva. 

Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

2.1.1 
Rozpočtová kapitola MŽP SR v rámci financovania ŠOP SR a rozpočtová kapitola MPRV SR v rámci kontraktu medzi MPRV SR 
a NLC, program 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“. 

2.1.2 
Medzisektorový prierezový projekt LIFE+ s bežnou výškou rozpočtu pre danú schému podpory, dofinancovaný zo štátneho rozpočtu cez 
MŽP SR. Alternatívne z rozpočtu MŽP SR v rámci financovania ŠOP SR. 

2.1.3 
Rozpočtová kapitola MŽP SR. Ujma za obmedzenie vlastníckych práv a zvýšené náklady sa stanovujú na základe kalkulácie straty 
výnosu z dreva, zníženia výnosov z dreva a zvýšených nákladov obhospodarovania lesov v chránených územiach. 
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Strategický cieľ 2 Efektívne využívanie dreva, podpora zamestnanosti v lesnícko-drevárskom sektore 

Rámcové opatrenie 2.2 
Zvýšiť technologickú úroveň a vybavenie lesného hospodárstva. Je potrebné zabezpečiť dlhodobé 
spolufinancovanie a podporu investícií v lesnom hospodárstve z verejných zdrojov a zdrojov EÚ 

Opatrenia č. Zodp. Termín Zdroj financovania 

Analyzovať súčasný stav lesnej cestnej siete vo vzťahu k vplyvom na životné 
prostredie a navrhnúť jej parametre a hustotu v chránených územiach za účelom 
optimálneho využitia potenciálu dreva 

2.2.1

MŽP SR 
MPRV SR 
ŠOP SR 
NLC

2014 - 2016 EÚ, ŠRs 

Zaviesť bezúročné, resp. nízko úročené pôžičky na spolufinancovanie podpory 
z PRV pre malé a stredné lesné podniky 2.2.2 MPRV SR 2014 - 2020 ŠRk 

  

Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

2.2.1 
Medzisektorový prierezový projekt LIFE+ s bežnou výškou rozpočtu pre danú schému podpory, dofinancovaný zo štátneho rozpočtu cez 
MŽP SR. Alternatívne z rozpočtu MŽP SR v rámci financovania ŠOP SR a kontraktu medzi MPRV SR a NLC, program 08V0302 
„Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“. 

2.2.2 Rozpočtová kapitola MPRV SR. 
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Strategický cieľ 2 Efektívne využívanie dreva, podpora zamestnanosti v lesnícko-drevárskom sektore 

Rámcové opatrenie 2.3 
Podporovať zavádzanie inovácií v lesnícko-drevárskom sektore na zabezpečenie ekonomického rastu a rozvoja pri 
súčasnej ochrane prírodných zdrojov a zachovaní environmentálnych služieb 

Opatrenia č. Zodp. Termín Zdroj financovania 

V rámci systému poradenstva riešiť zavádzanie inovácií v malých a stredných 
podnikoch  2.3.1 MH SR 2014 - 2016 EÚ, ŠRs 

Podporiť zavádzanie technologických inovácií zamerané na výrobky z dreva s 
vysokou mierou pridanej hodnoty najmä na lepené drevo, drevené stavebno-
stolárske výrobky, drevené konštrukcie a stavby z dreva 

2.3.2 MH SR 2014 - 2020 EÚ, ŠRs 

Podporiť výskum technologických inovácií zamerané na výrobky z dreva s vysokou 
mierou pridanej hodnoty najmä na lepené drevo, drevené stavebno-stolárske 
výrobky, drevené konštrukcie a stavby z dreva 

2.3.3 MŠVVaŠ SR 2014 - 2020 EÚ, ŠRs 

Podporiť výskum a aplikáciu technologických inovácií zamerané na výrobky z 
bukového dreva.

2.3.4 MŠVVaŠ SR 
MH SR 2014 - 2020 EÚ, ŠRs 

Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

2.3.1 
Prostredníctvom osobitného opatrenia v rámci operačného programu zameraného na konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 
Alternatívne z rozpočtu MH SR v rámci financovania Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry 

2.3.2 Prostredníctvom osobitného opatrenia v rámci operačného programu zameraného na konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 

2.3.3 Prostredníctvom osobitného opatrenia v rámci operačného programu zameraného na výskum a inovácie. 

2.3.4 Prostredníctvom osobitného opatrenia v rámci operačného programu zameraného na výskum a inovácie. 
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Strategický cieľ 2 Efektívne využívanie dreva, podpora zamestnanosti v lesnícko-drevárskom sektore 

Rámcové opatrenie 2.4 
Zapojiť domáce výskumno-vývojové inštitúcie (univerzity, výskumné a vývojové organizácie) do strategického 
výskumného programu FTP (Forest-based Sector Technology Platform) 

Opatrenia č. Zodp. Termín Zdroj financovania 

V rámci štátnych programov výskumu a vývoja presadzovať tému „Obnoviteľné 
prírodné zdroje a technológie obnoviteľných zdrojov“ 2.4.1

MPRV SR 
MŠVVaŠ SR 2014 - 2020 ŠRk 

Zlepšiť informačné nástroje na posilnenie výskumu a technologického rozvoja pre 
rýchlejší prenos ich výsledkov do praxe v oblasti FTP (Forest-based Sector 
Technology Platform) 

2.4.2 MŠVVaŠ SR 2014 - 2016 ŠRk 

 

Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

2.4.1 
Prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR, doplnkové financovanie z rozpočtu MPRV SR prostredníctvom kontraktu medzi 
MPRV SR a NLC program 08V0301 „Výskum na podporu trvalo udržateľného lesného hospodárstva“. 

2.4.2 V rámci rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR. 

 
 

Strategický cieľ 2 Efektívne využívanie dreva, podpora zamestnanosti v lesnícko-drevárskom sektore 

Rámcové opatrenie 2.5 
Ekonomický transformovať lesné hospodárstvo zamerané na diverzifikáciu jeho činností a poskytovanie platených 
verejnoprospešných (ekosystémových) služieb pre spoločnosť, nech platia tí, ktorí komerčne využívajú les 

Opatrenia č. Zodp. Termín Zdroj financovania 

Vytvoriť finančný nástroj* na podporu rozvoja malého a stredného podnikania 
v lesníctve, zvyšovanie pridanej hodnoty jeho produktov, marketing tovarov 
a služieb, vytváranie regionálnych značiek a certifikáciu výrobkov 

2.5.1 MPRV SR 2014 - 2020 EÚ, ŠRs, SZ 

* - opatrenia PRV na roky 2014 – 2020 
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Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

2.5.1 Prostredníctvom osobitného opatrenia (cieľa podpory) PRV SR 2014-2020 naviazaného na čl. 36 EAFRD. 

 
 

Strategický cieľ 2 Efektívne využívanie dreva, podpora zamestnanosti v lesnícko-drevárskom sektore 

Rámcové opatrenie 2.6 Zvýšiť zhodnotenie surového dreva 

Opatrenia č. Zodp. Termín Zdroj financovania 

Vytvoriť finančný nástroj* na podporu investícií do lesníckych ťažbových 
technológií s cieľom komplexnejšieho spracovania nadzemnej stromovej biomasy 
na regionálnej úrovni 

2.6.1 MPRV SR 2014-2020 EÚ, ŠRs, SZ 

Vypracovať koncepciu rozvoja drevospracujúceho priemyslu na prispôsobenie 
spracovateľských kapacít štruktúre disponibilných zdrojov drevnej suroviny na 
regionálnej úrovni 

2.6.2
MH SR, 
MPRV SR 
NLC 

2016 ŠRk 

Vypracovať koncepciu recyklácie výrobkov z dreva. 
2.6.3

MŽP SR 
MH SR 2014-2016 ŠRk 

* - opatrenia PRV na roky 2014 – 2020 

Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

2.6.1 Prostredníctvom osobitného opatrenia (cieľa podpory) PRV SR 2014-2020 naviazaného na čl. 22 EAFRD. 

2.6.2 
Medzirezortný prierezový projekt spolufinancovaný z rozpočtu MH SR a rozpočtu MPRV SR prostredníctvom kontraktu medzi MPRV 
SR a NLC programu 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“. 

2.6.3 Rozpočtová kapitola MŽP SR. 
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Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

2.7.1 V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, program 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“. 

 
 

 

Strategický cieľ 2 Efektívne využívanie dreva, podpora zamestnanosti v lesnícko-drevárskom sektore 

Rámcové opatrenie 2.8 Zlepšovať existujúce medzisektorové vzťahy lesného hospodárstva so súvisiacimi sektormi 

Opatrenia č. Zodp. Termín Zdroj financovania 

Iniciovať naformulovanie celospoločenskej objednávky na zabezpečovanie 
reálnych cieľov ochrany prírody s ohľadom na finančné a majetkové možností 
štátu. 

2.8.1
MŽP SR 
MPRV SR 
ŠOP SR 

2015 ŠRk 

Vypracovať koncepciu obchodnej politiky za účelom sprehľadnenia a zefektívnenia 
dodávateľsko-odberateľských vzťahov medzi lesným hospodárstvom 
a drevospracujúcim priemyslom 

2.8.2 MPRV SR 
NLC 2015 - 2016 ŠRk 

 

Strategický cieľ 2 Efektívne využívanie dreva, podpora zamestnanosti v lesnícko-drevárskom sektore 

Rámcové opatrenie 2.7 Podporovať domáce spracovanie surového dreva a reziva 

Opatrenia č. Zodp. Termín Zdroj financovania 
Vypracovať a realizovať štúdiu o možnostiach využitia jednotlivých ekonomických 
nástrojov (napr. daňové, podporné, finančné a pod.) v rámci podpory domáceho 
spracovania surového dreva a reziva. (zlepšovania kapacitných možností 
a podnikateľského prostredia domáceho drevospracujúceho priemyslu)

2.7.1 
MPRV SR 
NLC 
 

2015 - 2016 ŠRk 
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Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

2.8.1 
Medzirezortný prierezový projekt spolufinancovaný z rozpočtu MŽP SR a rozpočtu MPRV SR, prostredníctvom kontraktu medzi MPRV 
SR a NLCprogramu 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“. 

2.8.2 
Medzirezortný prierezový projekt spolufinancovaný z rozpočtu MH SR a rozpočtu MPRV SR prostredníctvom kontraktu medzi MPRV 
SR a NLC  programu 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“. 

 
 

Strategický cieľ 2 Efektívne využívanie dreva, podpora zamestnanosti v lesnícko-drevárskom sektore 

Rámcové opatrenie 2.9 
Zlepšiť spoluprácu, obchodné a logistické vzťahy medzi lesným hospodárstvom (obhospodarovateľmi lesov) 
a výrobnými odvetviami drevospracujúceho priemyslu 

Opatrenia č. Zodp. Termín Zdroj financovania 

Novelizovať súčasnú vyhlášku o označovaní dreva a dokumentácií pôvodu dreva 
z dôvodu zavádzania moderných IT technológií v oblasti logistiky dreva (elektronické 
čipy a pod.) 

2.9.1 
MPRV SR 
NLC 2014 - 2016 ŠRk 

Vytvoriť finančný nástroj* na podporu používania a zavádzania moderných 
informačných technológií v rámci dodávateľsko-odberateľského reťazca lesnícko-
drevárskeho sektora 

2.9.2 MPRV SR 2014 - 2016 EÚ, ŠRs, SZ 

Vytvoriť finančný nástroj* na podporu tvorby klastrov** alebo partnerstiev vlastníkov 
lesa a drevospracujúcich podnikov, prípadne aj so zapojením ostatných aktérov v rámci 
reťazca spojenú s podporou zamestnanosti 

2.9.3 
MPRV SR 
MPSVR SR 2014 - 2020 EÚ, ŠRs, SZ 

* - opatrenia PRV na roky 2014 – 2020 

** - klaster je dobrovoľné záujmové združenie 

Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

2.9.1 V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, program 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“. 

2.9.2 Prostredníctvom osobitného opatrenia (cieľa podpory) PRV SR 2014-2020 naviazaného na čl. 36 EAFRD. 
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2.9.3 Prostredníctvom osobitného opatrenia (cieľa podpory) PRV SR 2014-2020 naviazaného na čl. 36 EAFRD. 

 

 

Strategický cieľ 3 
Podporovanie zhodnocovania potenciálu dreva na báze malého a stredného podnikania v regiónoch 
využitím miestne dostupných zdrojov, so zámerom zvýšenia zamestnanosti a s tým súvisiacim regionálnym 
rozvojom

Rámcové opatrenie 3.1 Vypracovať koncepciu na podporu komplexného spracovania listnatých guľatinových sortimentov dreva. 

Opatrenia č. Zodp. Termín 
Zdroj 
financovania 

tis. € 

Vypracovať štúdiu o možnostiach dlhodobej podpory investícií do inovácií v rámci 
komplexného spracovania listnatého dreva 3.1.1

MPRV SR 
MH SR 2014 - 2017 ŠRk 50 

Podporovať investície do spracovateľských kapacít na listnaté surové drevo 
cenných sortimentov (dýhy, preglejky, výroba nábytku) 3.1.2 MH SR 2014 - 2020 ŠRk  

Spracovať mass flux* analýzy potenciálnych regionálnych spracovateľských 
kapacít guľatinových sortimentov listnatého dreva 3.1.3 MPRV SR 

MH SR 2014 - 2016 ŠRk 100 

Propagácia slovenských výrobkov z dreva prostredníctvom zastupiteľských úradov 
v zahraničí  

3.1.4

MZV SR 
MH SR 
ZSD SR 
ZCPP SR 
MPRV SR

2014-2020 ŠRk  

* hmotnostný tok 

Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

3.1.1 
V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, program 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“, doplnkovo zdroje 
MH SR. 

3.1.2 Investičné stimuly a daňové úľavy pre domácich a zahraničných investorov z rozpočtu MH SR. 

3.1.3 
V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, program 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“, doplnkovo zdroje 
MH SR. 
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3.1.4 Rozpočtová kapitola ministerstva zahraničných vecí v rámci financovania veľvyslanectiev a konzulátov SR, doplnkovo zdroje MH SR. 

 

Strategický cieľ 3 
Podporovanie zhodnocovania potenciálu dreva na báze malého a stredného podnikania v regiónoch 
využitím miestne dostupných zdrojov, so zámerom zvýšenia zamestnanosti a s tým súvisiacim regionálnym 
rozvojom

Rámcové opatrenie 3.2 
Vypracovať sústavu motivačných ekonomických nástrojov na podporu komplexného spracovania dreva 
spracovateľskými subjektmi v rámci Slovenska 

Opatrenia č. Zodp. Termín Zdroj financovania 

Navrhnúť efektívne spracovateľské kapacity a ich alokáciu v nadväznosti na 
kapacity surového dreva, regionálne zdroje pracovných síl, prepravné náklady 3.2.1

MPRV SR 
MH SR 
NLC

2014 - 2017 ŠRk 

Podporovať investície do komplexného spracovania surového dreva, resp. finálnu 
produkciu s vysokou pridanou hodnotou 3.2.2 MH SR 2014 - 2017 ŠRk 

Vypracovať sústavu ekonomických nástrojov pre trvalé zhodnocovanie surového 
dreva, ako významnej domácej suroviny (fondy, úvery, daňové zaťaženie a pod.)  3.2.3 MPRV SR 

MH SR 2014 - 2016 ŠRk 

Vytvoriť finančný nástroj* pre podporu exportu finálnych výrobkov z dreva 
3.2.4 MH SR 2014 - 2020 ŠRk 

Vypracovať systém opatrení na dôslednú kontrolu dodržiavania všeobecne 
záväzných právnych prdpisov v oblasti prepravy dreva 3.2.5

MPRV SR 
MV SR  2014 – 2015  ŠRk 

Vypracovať legislatívny rámec na poskytnutie stimulu na zvýšenie zamestnanosti s 
využitím miestnych zdrojov drevnej suroviny. 3.2.6

MPRV SR 
NLC 2014 - 2016 ŠRk 

* - opatrenia OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na roky 2014 – 2020 

Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

3.2.1 
V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, program 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“, doplnkovo zdroje 
MH  SR. Alternatívne financovanie z technickej pomoci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 

3.2.2 Investičné stimuly a daňové úľavy pre domácich a zahraničných investorov z rozpočtu MH SR. 
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3.2.3 
V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, program 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“, doplnkovo zdroje 
MH  SR. 

3.2.4 V rámci technickej pomoci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 

3.2.5 Rozpočtová kapitola MV SR. 

3.2.6 V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, program 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“, 

 
 

Strategický cieľ 4 Zlepšovanie domáceho dopytu po výrobkoch z dreva v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti 

Rámcové opatrenie 4.1 
Podporovať rozvoj výroby a spotreby výrobkov na báze dreva, ktoré majú potenciál znížiť negatívne vplyvy na 
životné prostredie, ako sú drevené stavby, montované stavby, stavebné výrobky, výrobky z dreva dennej spotreby 
a pod. 

Opatrenia č. Zodp. Termín Zdroj financovania 

Zvýšiť propagáciu označenia „Environmentálneho označovania typu I“ 
(„Environmentálne vhodný výrobok“, “Environmentálna značka EÚ“, PEFC, FCS) 
a „Environmentálneho označovania typu II“  

4.1.1 MŽP SR 
SAŽP 2014 - 2020 -- 

Zhodnotiť fungovanie „Značky kvality drevostavieb“ (zaraďuje sa medzi 
„Environmentálne označovanie typu II“); na základe výsledkov analýzy upraviť 
štatút značky 

4.1.2
MPRV SR 
MŽP SR 
ZSD SR 

2014 - 2015 ŠRk, SZ 

 

Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

4.1.1 
Nevyžaduje sa osobitné financovanie. Zabezpečuje MŽP SR v rámci kontraktu s SAŽP, ktorá má túto činnosť vo svojej náplni, no 
výsledky nie sú dostatočné. 

4.1.2 
Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na vyhodnotenie fungovania „Značky kvality drevostavieb“, analýzu by zabezpečovalo 
MPRV SR, úpravu štatútu ZSD SR, odbornú konzultačnú pomoc MŽP SR a SAŽP), ako koordinátor „Environmentálneho označovania 
typu II“. 
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Strategický cieľ 4 Zlepšovanie domáceho dopytu po výrobkoch z dreva v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti 

Rámcové opatrenie 4.2 Zvyšovať výmeru certifikovaných lesov a počtu spotrebiteľských reťazcov lesných produktov 

Opatrenia č. Zodp. Termín Zdroj financovania 

V odvetviach drevospracujúceho priemyslu presadzovať politiku nákupu dreva 
pochádzajúceho z certifikovaných lesov, tj. z lesov obhospodarovaných trvalo 
udržateľným spôsobom 4.2.1

MPRV SR 
MH SR 
drevo-
spracujúce 
podniky

2014 - 2016 -- 

 

Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

4.2.1 Nevyžaduje sa financovanie. 

 
 

Strategický cieľ 4 Zlepšovanie domáceho dopytu po výrobkoch z dreva v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti 

Rámcové opatrenie 4.3 
Realizovať opatrenia na znižovanie nezákonnej ťažby dreva a súvisiaceho obchodu s nezákonne získanými 
drevárskymi výrobkami 

Opatrenia č. Zodp. Termín Zdroj financovania 

Vypracovať analytickú štúdiu na identifikovanie rôznych druhov a foriem 
nelegálnej ťažby dreva v SR (krádeže dreva, ťažba dreva v rozpore z predpisom 
PSL, nesprávne evidovanie ťažby dreva vrátane náhodnej, zneužívanie ustanovení 
o prednostnom spracovaní náhodnej ťažby dreva); kvantifikovať objem nelegálnych 
ťažieb dreva a návrh opatrení na ich eliminovanie . 

4.3.1
MPRV SR 
NLC 2014 ŠRk 
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Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

4.3.1 
V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, program 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“. Finančné 
prostriedky zo štátneho rozpočtu na analýzu, ktoré sa po prijatí opatrení na eliminovanie trestnej činnosti do rozpočtu niekoľkonásobne 
vrátia.  

 
 

Strategický cieľ 4 Zlepšovanie domáceho dopytu po výrobkoch z dreva v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti 

Rámcové opatrenie 4.4 Uplatňovať verejné politiky nákupu dreva 

Opatrenia č. Zodp. Termín Zdroj financovania 

Pripraviť novelizáciu zákona o verejnom obstarávaní s doplnením ustanovení o 
pravidlách pre uplatňovanie zeleného verejného obstarávania 4.4.1

MŽP SR  
Úrad pre VO 2014 - 2016 -- 

 

Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

4.4.1 Nevyžaduje sa financovanie. 

 
 

Strategický cieľ 4 Zlepšovanie domáceho dopytu po výrobkoch z dreva v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti 

Rámcové opatrenie 4.5 
Podporovať opatrenia na zlepšenie imidžu odvetví lesného hospodárstva, drevospracujúceho priemyslu a ich 
výrobkov vo verejnosti 

Opatrenia č. Zodp. Termín Zdroj financovania 
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Pripraviť a realizovať kampaň na zvýšenie informovanosti verejnosti o význame 
trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a o praktických výhodách využívania 
dreva v porovnaní s ostatnými materiálmi (projekt)  

4.5.1 NLC 2014 - 2020  EÚ 

Rozpracovať problematiku využívania dreva ako obnoviteľnej suroviny v rámci 
programov lesnej pedagogiky (Vytvoriť pracovné listy a metodické pomôcky 
s touto problematikou pre realizáciu aktivít lesnej pedagogiky v školských 
zariadeniach) 

4.5.2 NLC 2014 - 2020 ŠRk 

Pripraviť a realizovať komunikačné tréningy pre manažment lesníckych 
a drevárskych podnikov s dôrazom na komunikáciu s médiami 4.5.3

MPRV SR 
NLC 
 

2014 - 2020 SZ 

 

Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

4.5.1 Projekt podporený zo štrukturálnych fondov EU. 

4.5.2 V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, program 0900102 „Vzdelávanie“. 

4.5.3 Súkromné zdroje - financovanie účastníkmi.  

 
 

Strategický cieľ 4 Zlepšovanie domáceho dopytu po výrobkoch z dreva v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti 

Rámcové opatrenie 4.6 
Zdokonaľovať informačný systém lesného hospodárstva a rozšíriť ho o výrobno-ekonomické informácie odvetví 
drevospracujúceho priemyslu 

Opatrenia č. Zodp. Termín Zdroj financovania 

Vypracovať metodické pokyny a zabezpečiť školenia pre odborných lesných 
hospodárov v oblasti vedenia lesnej hospodárskej evidencie s dôrazom na evidenciu 
vyťaženého dreva  

4.6.1 NLC 2014 - 2020 ŠRk, SZ 

Vypracovať návrh štatistických výkazov a moduly na elektronický zber 
a spracovanie údajov štatistických výkazov pre sektor drevospracujúceho priemyslu 
a zabezpečiť ich pravidelné predkladanie 

4.6.2 NLC 2014 - 2016 ŠRk 
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Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

4.6.1 V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, program 0900102 „Vzdelávanie“. Súkromné zdroje vytvorí spolufinancovanie účastníkmi. 

4.6.2 V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, program 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“. 

 
 

Strategický cieľ 4 Zlepšovanie domáceho dopytu po výrobkoch z dreva v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti 

Rámcové opatrenie 4.7 
Na základe potrieb odvetvia rozvíjať odbornú prípravu a kvalifikácie pre celý lesnícko-drevársky sektor vrátane 
podpory vlastných školiacich pracovísk 

Opatrenia č. Zodp. Termín Zdroj financovania 

Vykonať analýzu súčasného stredného odborného školstva v lesnícko – drevárskom 
sektore (odbory a počty absolventov) a porovnať ju s potrebami trhu práce (počet 
pracovných miest, obnova pracovnej sily), zaslať na VÚC výsledky aj s návrhmi 
optimalizácie 

4.7.1

MPRV SR  
NLC 
ZSD SR 
ZCPP SR 

2014 - 2017 ŠRk 

Vytvoriť podmienky na vstup súkromného sektora do odborného školstva 
v lesnícko-drevárskom sektore  4.7.2 MŠVVŠ SR 2014 - 2016 -- 

 

Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

4.7.1 
V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, program 08V0301 „Výskum na podporu trvalo udržateľného lesného hospodárstva“. Pri 
riešení predpokladáme aktívnu účasť zástupcov ZSD SR, ZCPP SR v pracovných skupinách. 

4.7.2 Nevyžaduje sa financovanie. 
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Strategický cieľ 5 
Dosiahnutie zvýšeného využitia  lesnej biomasy, ako aj vedľajších produktov pri spracovaní dreva na 
energetické účely 

Rámcové opatrenie 5.1 Zvýšiť mieru komplexného využitia lesnej biomasy 

Opatrenia č. Zodp. Termín Zdroj financovania 

Podporiť prehlbovanie poznatkov o technicko-ekonomických a ekologických 
aspektoch komplexného využívania biomasy 

5.1.1 
MŠVVŠ SR 
MPRV SR  2014 – 2020 EÚ, ŠRs 

Vypracovať systém limitov odberu lesnej stromovej biomasy z hľadiska 
zachovania rovnováhy bilancie pôdnych živín 

5.1.2 
MPRV SR 
MŽP SR  
NLC

2017 – 2018 EÚ, ŠRs 

Vypracovať systém podporných opatrení na produkciu palivovej biomasy 
z korunových častí stromov a tenkých stromov  

5.1.3 
MPRV SR 
MH SR 2016 – 2020 EÚ, ŠRs 

Finančne podporovať* investície do nových ekologicky priaznivých lesných 
technológií, zvyšujúcich komplexnosť spracovania lesnej dendromasy  

5.1.4 MPRV SR 2014 – 2020 EÚ, SZ 

Za účelom komplexného využívania lesnej biomasy pripraviť a realizovať 
vzdelávacie programy a poradenskú činnosť pre jej producentov  

5.1.5 MPRV SR 2015 – 2017 EÚ 

* - opatrenia PRV na roky 2014 – 2020 

Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení  

5.1.1 Prostredníctvom zdrojov EÚ Horizont 2020 a agentúr MŠVVŠ SR (APVV a iné), doplnkovo v rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC 

5.1.2 
V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC a prostredníctvom osobitného opatrenia PRV SR 2014-2020, vychádzajúceho z čl. 36 
EAFRD a relevantných zdrojov MŽP SR 

5.1.3 
Prostredníctvom osobitného opatrenia PRV SR 2014-2020, vychádzajúceho z čl. 25 EAFRD, zo zdrojov MH SR na podporu používania 
OZE 

5.1.4 Prostredníctvom osobitného opatrenia PRV SR 2014-2020, vychádzajúceho z čl. 18 a 22 a 27 EAFRD 

5.1.5 Prostredníctvom osobitného opatrenia PRV SR 2014-2020, vychádzajúceho z čl. 15 a 16 EAFRD 
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Strategický cieľ 5 

Dosiahnutie zvýšeného využitia lesnej biomasy, ako aj vedľajších produktov pri spracovaní dreva na 
energetické účely 

Rámcové opatrenie 5.2 
Podporiť trvalo udržateľný rast produkcie palivovej drevnej biomasy, jeho ekonomickú efektívnosť a priaznivé 
ekologické účinky 

Opatrenia č. Zodp. Termín Zdroj financovania 

Vypracovať kvantifikáciu disponibilných zdrojov drevnej biomasy na lesných 
pozemkoch, nelesných pozemkoch a produkcie odpadov po spracovaní dreva, 
vhodných na výrobu energií a alternatívneho využitia 

5.2.1
MPRV SR 
MŠVVŠ SR 
NLC 

2015 – 2017 EÚ, ŠRs 

Vypracovať prognózu vývoja produkčného potenciálu palivovej drevnej biomasy 
na území SR 

5.2.2
MPRV SR 
MŠVVŠ SR 
NLC

2016 – 2018 EÚ, ŠRs 

 

Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení  

5.2.1 
V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, prostredníctvom zdrojov EÚ Horizont 2020 a osobitného opatrenia PRV SR 2014-2020, 
vychádzajúceho z čl. 36 EAFRD 

5.2.2 
V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, prostredníctvom zdrojov EÚ Horizont 2020 a osobitného opatrenia PRV SR 2014-2020, 
vychádzajúceho z čl. 36 EAFRD 

 
 

Strategický cieľ 5 
Dosiahnutie zvýšeného využitia  lesnej biomasy, ako aj vedľajších produktov pri spracovaní dreva na 
energetické účely 

Rámcové opatrenie 5.3 Podporiť rast a efektívnosť výroby energií z drevnej biomasy 

Opatrenia č. Zodp. Termín Zdroj financovania 

Vypracovať klasifikáciu kvalitatívnych parametrov palivovej drevnej biomasy 
(vlhkosť, hmotnosť a zrnitosť drevnej biomasy, podiel a štruktúra prímesí a pod.) 
za účelom stanovenia podmienok dodávateľsko-odberateľských vzťahov a výberu 
vhodných technológií výroby energií 

5.3.1
MPRV SR 
MH SR 
NLC 

2015 – 2016 EÚ, ŠRs 
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Aktualizovať kritériá pre finančnú podporu budovania a rekonštrukcie 
energetických zdrojov na drevnú biomasu za účelom dodržania požadovaných 
technických a ekologických parametrov prevádzky 

5.3.2
MH SR 
MPRV SR 2014 – 2016 ŠRk 

 

Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení  

5.3.1 V rámci kontraktru medzi MPRV SR a NLC relevantných zdrojov MH SR a osobitného opatrenia PRV SR 2014-2020 čl. 36 EAFRD 

5.3.2 
Opatrenie súvisí s efektívnejším využívaním finančných zdrojov operačného programu konkurencieschopnosti a hospodársky rast (MH 
SR), a iných zdrojov finančnej podpory poskytovanej výrobcom energií z biomasy a rovnako so zabezpečením trvalo udržateľnej 
produkcie drevnej biomasy na území SR (MŽP SR).  

 
 

Strategický cieľ 5 
Dosiahnutie zvýšeného využitia  lesnej biomasy, ako aj vedľajších produktov pri spracovaní dreva na 
energetické účely 

Rámcové opatrenie 5.4 Aktualizovať a realizovať stratégiu produkcie a využívania drevnej biomasy na Slovensku 

Opatrenia č. Zodp. Termín Zdroj financovania 

Vypracovať návrh postupov zvyšovania efektívnosti produkcie a energetického 
využívania drevnej biomasy na Slovensku s dôrazom na regionálne podmienky 

5.4.1

MPRV SR 
MH SR 
MŽP SR  
NLC

2015 – 2017 EÚ, ŠR  

Vypracovať návrh optimalizácie logistických činnosti zásobovacích reťazcov 
v oblasti produkcie palív a výroby energií 

5.4.2

MPRV SR 
MH SR 
MŠVVŠ SR 
NLC

2014 – 2016 EÚ, ŠR  

Realizovať systém podporných opatrení pre výrobcov energií a producentov 
drevnej biomasy za účelom zvýšenia efektívnosti a zabezpečenia trvalej 
udržateľnosti (kritéria na poskytnutie finančnej podpory investícií z verejných 
zdrojov na výstavbu energetických zdrojov na biomasu a nákup techniky na 
produkciu biomasy, operačné programy MH SR – konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast, MŽP SR – ochrana ovzdušia, MPRV SR – PRV 2014-2020) 

5.4.3
MH SR 
MPRV SR 
MŽP SR 

2015 – 2020 EÚ, ŠR  
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Vypracovať analýzu tokov drevnej biomasy využívanej na energetické účely 5.4.4
MPRV SR 
NLC 2015 – 2016 ŠR 

 

Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení  

5.4.1 
V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, prostredníctvom osobitného opatrenia PRV SR 2014-2020 čl. 36 EAFRD a relevantných 
zdrojov MH SR a MŽP SR. 

5.4.2 
V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, prostredníctvom osobitného opatrenia PRV SR 2014-2020, prostredníctvom zdrojov EÚ 
Horizont 2020 a relevantných zdrojov MH SR. 

5.4.3 
Opatrenie súvisí s efektívnym využívaním finančných zdrojov operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast, zdrojov 
určených  na zlepšenie ochrany životného prostredia (ochrana ovzdušia) a zabezpečením trvalo udržateľnej produkcie drevnej biomasy 
na území SR. Financovanie zabezpečiť v súčinnosti MPRV SR, MH SR a MŽP SR. 

5.4.4 V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC. 
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Zoznam skratiek a znakov: 
 
AP NPVPD SR  - Akčný plán Národného programu využitia potenciálu dreva   

  Slovenskej republiky 
APVV   - Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
EAFRD  - European Agricultural Fund for Rural Development (Európsky  

  poľnohospodársky fond na rozvoj vidieka) 
ERDF    - Európsky fond regionálneho rozvoja 
EÚ    - zdroje z Európskej únie 
EÚ Horizont  - hlavný nástroj na podporu výskumu, vývoja a inovácií Európskej 

  komisie na roky 2014 až 2020 
FSC    - systém certifikácie lesov (Forest Stewardship Council) 
HÚL    - hospodárska úprava lesov 
IT technológia  - informačná technológia 
LIFE+  - program LIFE+ na financovanie činností, ktoré prispievajú k rozvoju, 

  zavádzaniu a aktualizácii politiky a právnych predpisov Spoločenstva 
  v oblasti životného prostredia 

LRM    - lesný rozmnožovací materiál 
MH SR   - Ministerstvo hospodárstva SR 
MPRV SR   - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
MPSVR SR   - Ministerstvo  práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
MŠVVŠ SR   - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
MŽP SR   - Ministerstvo životného prostredia SR 
MZV SR  - Ministerstvo zahraničných vecí  
NLC    - Národné lesnícke centrum 
PEFC  - systém certifikácie lesov (The Programme for the Endorsement of 
     Forest Certification) 
PRV SR   - Program rozvoja vidieka SR 
PSL    - program starostlivosti o les 
SAŽP    - Slovenská agentúra životného prostredia 
SZ - súkromné zdroje realizátora príslušných opatrení mimo verejných 

  zdrojov EÚ a ŠR  
ŠF EÚ      štrukturálne fondy Európskej únie 
ŠOP SR   - Štátna ochrana prírody 
ŠR    - štátny rozpočet 
ŠRs  - verejné zdroje štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie 

   jednotlivých operačných programov a programu rozvoja vidieka 
ŠRk  - verejné zdroje štátneho rozpočtu prostredníctvom jeho jednotlivých 

   kapitol a štátnej pomoci 
Úrad pre VO   - Úrad pre verejné obstarávanie 
VEGA   - Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 
VÚC    - samosprávny kraj alebo vyšší územný celok 
ZCPP SR  - Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR 
ZSD SR   - Zväz spracovateľov dreva SR 
∑    - súčet 
 
 


