NLC
NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM
- ÚSTAV HOSPODÁRSKEJ ÚPRAVY LESA
ZVOLEN
NLC – UHÚL ZVOLEN zabezpečuje úlohy hospodárskej úpravy lesov: jej rozvoj,
tvorbu a aktualizáciu metód a postupov vykonávania. Tvorí koncepcie a metodické postupy hospodárskej úpravy lesov. Zabezpečuje a vykonáva zisťovanie
údajov komplexného zisťovania stavu lesa. Zabezpečuje proces verejného obstarávania programov starostlivosti o lesy (bývalých lesných hospodárskych
plánov), posudzuje, kontroluje kvalitu a preberá práce pri vyhotovovaní programov starostlivosti o lesy.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA NLC – ÚHUL ZVOLEN:
• Odbor hospodárskej úpravy lesov
• Odbor komplexného zisťovania stavu lesa
• Odbor kontroly programov starostlivosti o lesy
• Znalecký ústav
ODBOR HOSPODÁRSKEJ ÚPRAVY LESOV:
• v zmysle zákona o lesoch zabezpečuje rozvoj hospodárskej úpravy lesov, tvorbu metód a postupov
jej vykonávania a zabezpečuje výber vyhotovovateľa programov starostlivosti o lesy po odbornej
stránke,
• tvorí koncepcie a metodické postupy hospodárskej úpravy lesov v súlade so štátnou lesníckou
politikou,
• vypracováva technologické postupy a pracovné postupy pre tvorbu, riadenie a kontrolu tvorby
programov starostlivosti o lesy a k nim prislúchajúcich podsystémov (lesná hospodárska evidencia,
registre, prehľady), vrátane ich overovania a zabezpečenia systémových väzieb,
• v súčinnosti s orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva metodicky usmerňuje činnosť vyhotovovateľov programov starostlivosti o lesy, usmerňuje, dohliada a kontroluje odbornú úroveň prác hospodárskej úpravy lesov,
• tvorí a priebežne aktualizuje harmonogram obnov programov starostlivosti o lesy,
• koordinuje činnosti a aktivity súvisiacu s podporou štátne správy lesného hospodárstva a lesnej
prevádzky,
• podieľa sa na tvorbe, resp. novelizácii legislatívnych noriem pre odvetvie lesného hospodárstva,
súvisiacich s hospodárskou úpravou lesov,
• spolupracuje na riešení výskumno-vývojových úloh a aplikuje ich realizačné výstupy v oblasti
hospodárskej úpravy lesov do prevádzkového nasadenia,
• zabezpečuje vypracovanie odborných stanovísk, expertíz, prognóz, špeciálnych projektov a riešenie
odborných úloh v oblasti hospodárskej úpravy lesov,

• v súčinnosti s ostatnými organizačnými jednotkami NLC sleduje, vyhodnocuje a interpretuje informácie
o stave a vývoji lesov SR,
• zabezpečuje prípravu a kontrolu podkladov pre konanie súvisiace s verejným obstarávaním
vyhotovenia programov starostlivosti o lesy,
• zabezpečuje vzdelávanie, osvetu, projekčnú, poradenskú, expertíznu a konzultačnú činnosť v rozsahu
svojho odborného zamerania.
ODBOR KONTROLY PROGRAMOV STAROSTLIVOSTI O LESY:
• v zmysle zákona o lesoch zabezpečuje komplexné zisťovanie stavu lesov pre potreby rámcového
plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov,
• tvorí koncepcie, metodiky a pracovné postupy pre komplexné zisťovanie stavu lesov,
• predkladá návrhy na výskumno-vývojové úlohy a spolupracuje na nich, aplikuje ich realizačné výstupy
v príslušných oblastiach činnosti odboru,
• metodicky usmerňuje získavanie, vyhodnocovanie podkladov a vyhotovovanie oblastných rámcových
plánov pre potreby diel hospodárskej úpravy lesov a špeciálnych plánov starostlivosti a lesné biotopy
v chránených územiach prírody,
• metodicky usmerňuje získavanie, vyhodnocovanie podkladov a vyhotovovanie oblastných rámcových
plánov pre potreby hospodárskej úpravy lesov,
• metodicky zabezpečuje vyhodnocovanie imisnej záťaže a spracovanie návrhov pásiem ohrozenia lesa
imisiami,
• organizačne zabezpečuje výkon národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR,
• zabezpečuje realizáciu špeciálnych zisťovaní, prieskumov, posudkov a analýz v oblasti príslušných
špecializácií,
• zúčastňuje sa na tvorbe postupov, metodík a štandardov informačného systému lesného hospodárstva
v oblasti komplexného zisťovania stavu lesov,
• zabezpečuje tvorbu projektov a súčinnosti s ostatnými zložkami NLC v oblasti svojho pôsobenia,
• zabezpečuje vzdelávanie, osvetu, projekčnú, poradenskú, expertíznu a konzultačnú činnosť v rozsahu
odborného zamerania,
• koordinuje tvorbu a tvorí geoinformácie v oblasti svojho pôsobenia.
ODBOR KONTROLY KVALITY PROGRAMOV STAROSTLIVOSTI O LESY:
• komplexne zabezpečuje priebežnú metodickú, administratívnu a terénnu kontrolu kvality
vyhotovovania programov starostlivosti o lesy na základe uzatvorených zmlúv o dielo,
• komplexne zabezpečuje preberanie programov starostlivosti o lesy, vrátanie verifikácie mapových
podkladov údajov pre informačný systém lesného hospodárstva,
• spolupracuje pri tvorbe metodík.
ZNALECKÝ ÚSTAV
• zabezpečuje znaleckú, expertíznu, vedeckú a vzdelávaciu činnosť v problematike lesníctva a ochrany
prírodného prostredia,
• plní funkciu rezortného a metodického centra v oblasti znaleckej činnosti, vykonáva znaleckú činnosť
najmä vo zvlášť obťažných prípadoch vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenia,
• vykonáva znaleckú činnosť v súlade so zákonom č. 382/2004 Z. z. a súvisiacich vykonávacích predpisov,
štandardne i vo zvlášť obťažných prípadoch vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie,
• vykonáva vzdelávaciu činnosť so zameraním na špecializované vzdelávanie pre znalcov a uchádzačov
o znaleckú činnosť vrátane organizovania odborných seminárov pre sústavné vzdelávanie znalcov,
• v rozsahu poverenia Ministerstva spravodlivosti SR sa zúčastňuje na organizácii a overovaní odbornej
spôsobilosti znalcov,
• rozvíja vedecko-výskumnú činnosť v oblasti metodiky znaleckého posudku vrátane súvisiacich
ekonomických a technicko-právnych oblastí,
• vedie evidencie znaleckých posudkov a príslušnú agendu v zmysle platných predpisov.

KONTAKT:
NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM
– Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
Sokolská 2, 960 52 Zvolen
Tel: + 421 45/5202 111, Fax: + 421 45/5330 709
E-mail: nlc-uhul@nlcsk.org
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