
11. rokovanie
Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo 

a drevospracujúci priemysel
26. október 2022



PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie rokovania Sektorovej rady

2. Aktuálne inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej 
rady

3. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia

4. Aktuálne informácie zo sektora

5. Vyhodnotenie NŠZ, inovácie v IS NSP/SRI

6. Bilancovanie činnosti Sektorovej rady za obdobie 2019-
2022

7. Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady

8. Budúcnosť Sektorovej rady

9. Harmonogram ďalšej činnosti Sektorovej rady

10. Diskusia, Závery a ukončenie rokovania Sektorovej rady



1. OTVORENIE ROKOVANIA

Igor Patráš – predseda Sektorovej rady

Lucia Lednárová Dítětová - tajomníčka Aliancie sektorových rád



2. AKTUÁLNE INŠTITUCIONÁLNE A 
PERSONÁLNE ZLOŽENIE SEKTOROVEJ RADY

21 
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Zamestnávatelia
23%

Zamestnávateľské/ 
profesijné 
združenia

23%Ústredné orgány 
štátnej správy
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Stredné školy
12%

Vysoké školy
6%

Vedecké 
inštitúcie

6%

ŠIOV
6%

Orgány územnej 
samosprávy
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Odborové zväzy 
/organizácie

6%

Úrady PSVR
6%



3. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH Z 
PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA

Zaslať návrhy na tému tlačovej besedy spojenej s prezentáciou činnosti Sektorovej rady.

Doplniť inovácie do garantovaných NŠZ. 

Určiť v IS NSP/SRI vplyvy inovácií na odborné zručnosti podľa svojich odborných kompetencií.

Určiť v IS NSP/SRI rozsah využívania odborných zručností podľa svojich odborných kompetencií.

Viesť v informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo vykonanej práce vždy najneskôr

do 5. dňa nasledujúceho mesiaca.

Obrátiť sa na ŠIOV kvôli zoznamu pracovných skupín v legislatívnej úprave vzdelávacích programov

a ich následné zrevidovanie Sektorovou radou.



3. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH Z 
PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA

Obrátiť sa na ŠIOV kvôli

zoznamu pracovných

skupín v legislatívnej

úprave vzdelávacích

programov a ich

následné zrevidovanie

Sektorovou radou.



4. AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO SEKTORA

Prezentujúci: 

Peter Zemaník Zväz spracovateľov dreva SR

Milan Sarvaš Národné lesnícke centrum

Zuzana Sarvašová Národné lesnícke centrum

Dávid Hančinský Slovenská poľnohospodárska a 
potravinárska komora



4. AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO SEKTORA

Prezentujúci: 

Peter Zemaník Zväz spracovateľov dreva SR



Situácia v DSP – 2.polrok 2022

„Ministerstvo pripravilo novelizáciu zákona o dreve, ktorá zavedie 
mechanizmus evidencie vyvážaného dreva, určeného na energetické účely. 
Ide predovšetkým o palivové a energetické drevo, o ktorom je potrebné 
v súčasnosti uvažovať ako o alternatíve v prípade nedostatku iných druhov 
palív,“

Ministerstvo životného prostredia chce podľa neho zabezpečiť predaj 
palivového dreva obyvateľstvu v národných parkoch, a to za primerané ceny. 
„Uvedomujeme si závažnosť energetickej krízy. V slovenských lesoch je 
dostatok dreva vhodného ako palivo,“ dodal Budaj. Priemyselné spracovanie 
a vývoz do zahraničia majú prísť na rad až neskôr.
Denník N, 15.10.2022



Situácia v DSP – 2.polrok 2022

Národný program využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky 
– 21.8.2013
(34 strán analýz a východísk, AP: 5 strategických cieľov – bez 
finančného krytia)
• Drevo je obnoviteľná a univerzálna surovina, ktorá je všeobecne dostupná. 

Dá sa z nej vyrobiť prakticky čokoľvek.
• Je najperspektívnejšou surovinou a ekologickým materiálom budúcnosti. 

Ponúka dokonalé možnosti bezodpadového spracovania. Drevo je 
recyklovateľné a nezaťažuje prostredie ani pri vzniku, ani pri likvidácii.

• Chceme, aby všetci obyvatelia Slovenska vnímali drevo ako strategickú 
surovinu, ktorej rozumné využívanie a spracovanie podporuje regionálny 
priemysel a zvyšuje zamestnanosť.



Situácia v DSP – 2.polrok 2022

• Domáci drevospracujúci priemysel má ambíciu a podmienky stať sa 
jedným z pilierov slovenskej ekonomiky. Navyše ukladaním uhlíka 
v lesoch, jeho viazaním v produktoch z vyťaženého dreva a náhradou 
neobnoviteľných surovín drevom, lesnícko-drevársky sektor 
významnou mierou prispieva k zmierňovaniu klimatickej zmeny.

• V záujme rozvoja konkurencieschopného sektora si program kladie za 
ciele zvyšovanie pridanej hodnoty jeho produkcie a zlepšovanie 
domáceho dopytu po výrobkoch z dreva, zvyšovanie zamestnanosti 
v samotnom sektore ako aj v kooperujúcich odvetviach a rozvoj 
regiónov, v ktorých produkcia dreva a jeho spracovanie je neraz 
jediným zdrojom zamestnanosti. 



Situácia v DSP – 2.polrok 2022

27.5.2022 – pracovná skupina RVKP

1. Dáta – pracovná skupina hodnotí ako kľúčovú potrebu jasnej zhody na používaní dát
týkajúcich sa stavu lesov a lesnícko-drevárskeho sektora pri tvorbe politiky.

2. Legislatíva – pracovná skupina sa zameria na otázku legislatívy, osobitne vo vzťahu k
postaveniu Zákona o ochrane prírody a krajiny, a jej jasnú, nediskriminačnú a
transparentnú interpretáciu s cieľom zvýšenia miery právnej istoty a predvídateľnosti
prostredia z pohľadu vlastníkov lesov a spracovateľov dreva ako predpokladu
efektívneho riadenia a plánovania v odvetví pri udržaní rovnováhy medzi
environmentálnymi, sociálnymi a ekonomickými záujmami.

3. Opatrenia – pracovná skupina sa zameria na opatrenia smerujúce k zvýšeniu
konkurencieschopnosti drevospracujúceho priemyslu SR a dostupnosti drevnej
suroviny v kontexte nižšieho podielu vyťaženého prírastku dreva v porovnaní s
konkurenčnými krajinami, čím dochádza k znevýhodneniu domácich producentov.



Situácia v DSP – 2.polrok 2022

• Nákup energií a plynu je hotová lotéria – zamestnávatelia vyzývajú 
vládu, aby čo najskôr predstavila krízový plán riešení, energetická kríza 
sa týka nás všetkých, odkazujú (V Bratislave, 13.9.2022)

• Zamestnávatelia v stavebnom, drevospracujúcom a nábytkárskom 
sektore upozorňujú, že hlavné problémy, ktorým aktuálne čelia sú pokles 
dopytu a postupná strata konkurencieschopnosti. „Rozdiely v cenách 
energií v rámci strednej Európy sú také markantné, že na Slovensku nie 
sme schopní vyrobiť produkty, ktoré by zahraničným dokázali cenovo 
konkurovať. Pri súčasných cenách energií a nulových podporných 
opatreniach zo strany štátu je to, i napriek toľko spomínanému 
šetreniu, nemožné,“ vysvetľuje prezident Zväzu spracovateľov dreva SR 
(ZSD SR), Peter Zemanik. 



Situácia v DSP – 2.polrok 2022

• Dopyt po výrobkoch z dreva, hlavne v oblasti stavebného priemyslu v posledných rokoch sa 
významne zvýšil, a to už aj na Slovensku. V zahraničí je to dlhodobý trend (Rakúsko, Nemecko, 
Švajčiarsko, Taliansko)

• Nedostatok suroviny sa pre slovenských spracovateľov prehlbuje od roku 2019, a to z dôvodov:
• Výrazný pokles ťažby na Slovensku

• Prekročenie objemu plánovanej ťažby v priemere 1,25 mil. m3/ročne
• Prechod plôch NP pod správu MŽP SR, zvyšovanie bezzásahových území
• Pokles kalamitných ťažieb, zdĺhavý proces vybavovania žiadostí ŠOP

• Pokles dovozu piliarskej guľatiny v ČR – ukončenie kalamity
• Navýšenie piliarskych kapacít za posledné 4 roky o cca 1,5 mil. m3/ročne

Rok 2022 - komoditná kríza 
• Cena smreku dosiahla rekordnú úroveň 3x vyššia ako priemer. cena 2020
• Nedostatok pre priemysel, energetiku a obyvateľstvo
• Tlak na ceny výrobkov z dreva
• Klesá konkurencieschopnosť drevospracujúceho priemyslu SR
• Stavebný priemysel spomaľuje – recesia je tu!



Využitie potenciálu drevoprodukčnej funkcie lesov pre 

hospodársky rast SR a pri rozvoji vidieka

• My, účastníci stretnutia konaného pri príležitosti 20 výročia 
založenia združenia PEFC Slovensko, ZDIEĽAME víziu FOREST 
EUROPE: „že európske lesy sú udržateľne obhospodarované 
tak, aby boli odolné, zdravé, produktívne a multifunkčné a 
prispievali k trvalo udržateľnému rozvoju poskytovaním 
ekonomických, sociálnych environmentálnych a kultúrnych 
úžitkov pre súčasné a budúce generácie. Vrátane uznania úloh 
a významu stromov rastúcich mimo les vo vidieckych a 
mestských oblastiach“. 

• V tejto súvislosti NALIEHAVO ŽIADAME: 



Situácia v DSP – 2.polrok 2022

1. Akceptovať a stanoviť lesné ekosystémy ako prostredie, ktoré zabezpečuje fungovanie 
ekosystémov a prvkov nevyhnutných pre život človeka a ako systémy zabezpečujúce 
zmierňovanie klimatickej zmeny. Kvalitná a cielená starostlivosť o lesy je zárukou ich trvalého 
udržania, zabezpečenia biodiverzity a života v našej krajine je prioritou, ktorá nepodlieha 
rozhodovaniu ochrany prírody. 

2. Bezodkladne prijať moratórium na vyhlasovanie nových chránených území alebo ich 
zonácie a schvaľovanie programov starostlivosti o chránené územia a vydávanie nových 
obmedzujúcich rozhodnutí vo vzťahu k využívaniu lesov určených aj na produkciu dreva do 
vykonania kritickej revízie existujúcich chránených území vzhľadom na ich celospoločenský 
význam, ekonomickú krízu, demografický vývoj a potreby obyvateľov Slovenska. 

3. Zabezpečiť plynulé vydávanie súhlasov na spracovanie dôsledkov poškodenia lesa. 
Rešpektovať vedecké poznatky uplatňované pri ochrane lesa pred biotickými škodcami. 
Rozhodnutia o obmedzení alebo zákaze spracovania kalamity v I. až III. stupni ochrany vydávať 
v spolupráci s hospodárom a obhospodarovateľom po posúdení vplyvov rozhodnutia na 
udržanie priaznivého stavu biotopov a okolitých lesov. 

4. Pripraviť za účasti širokej odbornej a laickej verejnosti a realizovať reformné opatrenia, 
stanoviť časovú os ich realizácie. 



Pesimista vidí problém v každej príležitosti a optimista vidí príležitosť 
v každom probléme



Situácia v DSP – 2.polrok 2022

- drevo definovať ako strategickú suroviny a podľa toho sa k nej aj správať (suroviny
v nespracovanom stave vyvážajú iba „banánové republiky“) hľadať systémové
podporné opatrenia pre zvyšovanie pridanej hodnoty pri spracovaní dreva ako
ekonomický a ekologický prínos pre HDP SR v systéme „Používajme viacej dreva –
zabráňme klimatickým zmenám“ (Bez dreva to nepôjde)

- podporovať spracovanie dreva vo finálnych produktoch a recykláciu dreva, pretože
ak drevo evtl. biomasu spálime, dostaneme tzv. finálny status, keď drevo opäť
vypustí do ovzdušia CO2, kým v produktoch i recyklovaných ho stále viaže,

- dôsledne presadzovať účinnú kontrolu pestovania dreva trvalo udržateľným
spôsobom a uvádzanie dreva a produktov z neho na trh, cez oficiálne a celosvetovo
uznávané certifikačné schémy PEFC a FSC

- zmraziť rozširovanie bezzásahových zón v pestovaní a využívaní lesa a jeho
produktov



Situácia v DSP – 2.polrok 2022



Situácia v DSP – 2.polrok 2022



Situácia v DSP – 2.polrok 2022

Ďakujem Vám za pozornosť .

PhDr. Peter Zemaník

prezident ZSD SR

Počúvadlo, 25.10.2022



4. AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO SEKTORA

Prezentujúci: 

Milan Sarvaš Národné lesnícke centrum

Zuzana Sarvašová Národné lesnícke centrum



Aktuálna situácia v LH

Veda, výskum, vzdelávanie, transfer poznatkov 
(NLC)

Banská Štiavnica, 25 – 26.10.2022 



Nové výskumné projekty a 
partnerstvá

HORIZON EUROPE /HORIZON-
CL6-2022-GOVERNANCE-01

Agroforestry Business Model Innovation Network (AF4EU)

HORIZON-CL6-2022-
CIRCBIO-01-06

European FOREST Research and Innovation 
Ecosystem (EUFORE)

HORIZON-WIDERA-2022-
ERA-01-10

Innovating forest-based bioeconomy (ForestValue2)

HEU

Prijatí študenti : 5
Erasmus
IAESTE

PL, CZ
CA, AT

NLC

TUZVOSPU

SAV UEL



Vzdelávanie – Pôdohospodárska platobná agentúra

Program rozvoja vidieka 2014 -2022

Opatrenie: Prenos znalostí a informačné akcie

Podopatrenie 1.1:  Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania 
zručností

Dĺžka vzdelávacej aktivity: min 32 hodín

Príjimateľ finančnej pomoci: obhospodarovateľ lesa,  MSP na vidieku  -
schéma de minimis



Vzdelávanie – Pôdohospodárska platobná agentúra

Názov projektu: Moderné technológie na zvýšenie efektivity práce s údajmi v 
lesníckej prvovýrobe 

Realizácia projektu: 01/23 -12/23

Cieľ projektu: 
poskytnúť informácie o získavaní, spracovávaní a manažmente údajov,
praktické ukážky súvisiace od evidencie lesníckej výroby až po účtovníctvo

Cieľová skupina: obhospodarovatelia lesa, pracovníci v lesníckej prevádzke, 50 
účastníkov 



Vzdelávanie – Pôdohospodárska platobná agentúra

Názov projektu: Prírode blízke hospodárenie v lesoch

Realizácia projektu: 3/22-6/23

Cieľ projektu:
poskytnúť teoretické základy a praktické skúsenosti 
zabezpečiť uplatňovanie poznatkov a skúseností (klimatická zmena)

Cieľová skupina: obhospodarovatelia lesa, pracovníci v lesníckej prevádzke, 60 
účastníkov



Vzdelávanie – Pôdohospodárska platobná agentúra

Názov projektu: Realizácia lesníckych opatrení zameraných na aktívnu podporu 
hlucháňa hôrneho v praxi

Realizácia projektu: 3/22-6/23

Cieľ projektu: 
poskytnúť teoretické a praktické vedomosti  - aktívny lesnícky prístup a záujmy 
ochrany prírody 

Cieľová skupina: obhospodarovatelia lesa, pracovníci v lesníckej prevádzke, 54 
účastníkov



Transfer poznatkov  – Pôdohospodárska platobná agentúra

Program rozvoja vidieka 2014 -2022

Opatrenie: Spolupráca

Podopatrenie: 16.1 Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných 
skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva

Príjimateľ finančnej pomoci: obhospodarovateľ lesa - schéma de 
minimis

Spolupráca: 1 výskumný subjekt + 2 subjekty z praxe 



Transfer poznatkov  – Pôdohospodárska platobná agentúra

Názov projektu: Prebudova na prírode blízke hospodárenie ako nástroj adaptácie lesov na zmenu 
klímy

Realizácia projektu: 04/23 - 04/25

Cieľ projektu: 
transfer a implementácia poznatkov a inovácii v oblasti zisťovania stavu lesa, plánovania a 
praktických postupov manažmentu lesov pri prebudove na PBHL

Cieľová skupina: obhospodarovatelia lesa, pracovníci v lesníckej prevádzke

Výstupy projektu: 
Vzorový projekt inventarizácie lesa pre systém hrúbkových tried 
Vzorový program starostlivosti o les v systéme hrúbkových tried
Demonštračný príklad ochrany juvenilných štádií proti zveri pri PBHL
Demonštračný príklad vnášania chýbajúcich drevín pri PBHL
Súbor diseminačných výstupov 



Transfer poznatkov  – Pôdohospodárska platobná agentúra

Názov projektu: Ochrana sadeníc ihličnatých drevín pred škodami tvrdoňom smrekovým na 
plochách po vetrových kalamitách a kalamitách po podkôrnom hmyze. 

Realizácia projektu: 04/23- 04/25
Cieľ projektu: 
prezentácia inovatívneho výskumu v oblasti biologického boja („nechemické metódy“)  

Cieľová skupina: obhospodarovatelia lesa

Výstupy projektu: 
Vymedzenie lokalít pre založenie modelových experimentov
Príprava boveriových gúľ v laboratóriách
Založenie experimentov a priebežné hodnotenie účinnosti počas a na konci vegetačnej doby
Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov
Vyhotovenie praktického manuálu s jednoduchým opisom spôsobu založenie experimentu
Diseminačné aktivity a propagácia projektu



CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE
Na Slovensku je veľmi nízka účasť dospelých na vzdelávaní – okolo 4,8% .
Podľa Správy o budúcnosti pracovných miest je jasný trend zvyšovania podielu automatizácie – ďalšie vzdelávanie 
dospelých je potrebné a nevyhnutné.

• 17. – 23. 10. Týždeň celoživotného vzdelávania
• Projekt LEAP (Local Education Adult Policy). Všeobecným cieľom projektu je prispieť k dosiahnutiu 15% podielu 

dospelých na vzdelávaní v rámci EÚ.
• Príprava nového znenia Zákona o celoživotnom vzdelávaní, v ktorom budú uvedené aj podmienky certifikácie inštitúcií 

poskytujúcich celoživotné vzdelávanie, 200,- Eurový „voucher na vzdelávanie pre dospelých“; ďalšie dokumenty 
Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva

• Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých (NLC je členom) organizuje okrúhle stoly, cieľom je dať impulz a vytvoriť 
podmienky pre Krajské vzdelávacie centrá respektíve Lokálne vzdelávacie centrá združujúce všetkých aktérov v oblasti 
vzdelávania dospelých

• ERASMUS+ – sú podporované mobility zamerané na vzdelávanie dospelých v zahraničí, nízke čerpanie, výzvy otvárajú 2x 
ročne, uprednostňovaní sú noví žiadatelia (tí, čo žiadajú po prvýkrát o mobilitu) a veľké partnerstvá pre spoluprácu

• existuje Národný program aktívneho starnutia



Ďalšie aktivity

návšteva lotyšských vlastníkov lesa

návšteva srbských lesníkov 



Ďalšie aktivity???

agrolesníctvo

cenné sortimenty  

zakladanie plantáži (breza, čerešňa)



4. AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO SEKTORA

Prezentujúci: 

Dávid Hančinský Slovenská poľnohospodárska a 
potravinárska komora



Slovenská agrolesnícka asociácia



Slovenská agrolesnícka asociácia

Slovenská agrolesnícka asociácia je prvou oficiálnou súkromnou organizáciou

venujúcou sa problematike agrolesníctva na Slovensku. Asociácia bola založená 25. 2.

2021 skupinou vedcov, poľnohospodárov, lesníkov a priaznivcov agrolesníctva. Tento

rok sme oslavovali naše prvé výročie. Za ten čas sme okrem iného pripravovali

publikácie a materiály ako napr. pilotnú štúdiu o agrolesníckych systémoch na

Slovensku, metodiku zakladania agrolesníckych systémov na poľnohohospodárskej pôde

a mnohé ďalšie. Taktiež sme boli členmi pracovných skupín na Ministerstve

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k téme agrolesníckych systémov. K cieľom

asociácie patrí združovanie všetkých záujemcov o podporu a rozširovanie

agrolesníckych systémov na Slovensku a zároveň pôsobiť ako relevantný partner pri

riešení tejto problematiky na domácej úrovni pre jednotlivé ministerstvá, ale aj

miestne samosprávy a organizovať poradenstvo a vzdelávanie v oblasti agrolesníctva.

Okrem toho je hlavným cieľom aj zastupovanie Slovenska na medzinárodnej úrovni v

rámci Európskej agrolesníckej federácie (EURAF). Naša asociácia má v týchto

štruktúrach aj svojho národného delegáta za Slovenskú republiku, ktorou je Anna Mária

Mitrová.



Slovenská agrolesnícka asociácia



Slovenská agrolesnícka asociácia

Predsedníctvo Slovenskej agrolesníckej asociácie:

Predseda: Bc. Dávid Hančinský

Podpredseda: Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.

Národná delegátka  Slovenska v EURAF: Ing. Anna Mária Mitrová

Člen predstavenstva: Ing. Štefan Vozár

Člen predstavenstva: Ing. Ladislav Zachar



Slovenská agrolesnícka asociácia

Naše činnosti:

✔zabezpečovanie výmeny informácií a spolupráce medzi fyzickými a právnickými 

osobami využívajúcimi agrolesnícke systémy pri hospodárení na pôde.

✔vzdelávanie, výskum a inovácie v oblasti využívania agrolesníckych systémov pri 

zohľadnení environmentálnych, sociálnych a ekonomických benefitov agrolesníckych 

systémov s cieľom udržateľného hospodárenia na pôde a prenášanie týchto poznatkov 

do praxe.

✔osvetová, propagačná a poradenská činnosť v oblasti agrolesníctva pre odbornú i 

laickú verejnosť.



Slovenská agrolesnícka asociácia

✔vydávanie periodických a neperiodických publikácií, organizovanie a zúčastňovanie sa 

na odborných konferenciách v danej problematike.

✔spolupráca s inými profesijnými vládnymi i nevládnymi organizáciami pri presadzovaní 

a podpore agrolesníckych postupov hospodárenia a zastávanie úlohy slovenskej pobočky 

EURAF (European Agroforestry Federation).

✔vytváranie a spolupráca pri tvorbe strategických dokumentov, definícií, zásad a 

rámcov pre agrolesnícke hodpodárenie na Slovensku a spolupodieľanie sa na vytváraní 

súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a mnoho iného...



Slovenská agrolesnícka asociácia

Zavádzanie agrolesníckych systémov hospodárenia na pôde je celosvetovo považované 

za jeden z najvýznamnejších nástrojov pri nevyhnutnej transformácii agrosektora 

smerom k dlhodobo udržateľnej produkcii zdravých potravín v podmienkach zmeny 

klímy. 

Tieto ušľachtilé ciele chceme na Slovensku podporovať aj v rámci našej  asociácie.



Slovenská agrolesnícka asociácia



Slovenská agrolesnícka asociácia



Slovenská agrolesnícka asociácia



Slovenská agrolesnícka asociácia



Slovenská agrolesnícka asociácia

Ďakujem za pozornosť!



Slovenská agrolesnícka asociácia

Konferencia

Agrolesníctvo ako nástroj adaptácie na zmenu klímy

http://www.youtube.com/watch?v=izh52-YegFc


Slovenská agrolesnícka asociácia

Cieľ:

✔Vytvoriť silné zázemie na Slovensku pre agrolesnícke systémy

✔Získať čo najviac zástancov ALS z radov praktických hospodárov na pôde (poľnohospodári, 
lesníci, včelári a ďalší...)

✔Viesť odborné poradenstvo na zavádzanie ALS na Slovensku a taktiež pomoc pri vytváraní 
projektových zámerov a ich následnej realizácii 

✔Byť partnerom pre jednotlivé ministerstvá a samosprávy (mestá, obce, VÚC...)

✔Zabezpečiť potravinovú sebestačnosť a bezpečnosť na Slovensku

✔Spolupodieľať sa na uhlíkovej neutralite a zasadzovať sa  za čo najväčšie využitie ALS ako 
jedného z najvýznamnejších mitigačných a adaptačných opatrení pri hospodárení na pôde

✔Vytvoriť silnú komunikačnú platformu pre budovanie ALS 

✔Informovať verejnosť o dôležitosti ALS 

✔Vytvárať spoluprácu s ďalšími subjektmi slovenského vidieka (Slovenský zväz včelárov, 
SPPK, SLsK, SPK, OZ Zeleň atď...



Slovenská agrolesnícka asociácia

Napísali o nás:

https://www.teraz.sk/ekonomika/rezort-podohospodarstva-vznik-organiz/609593-
clanok.html

https://myzvolen.sme.sk/c/22834013/vznikla-prva-organizacia-ktora-zdruzuje-zaujemcov-o-
agrolesnictvo.html

https://kosicednes.sk/spravy/na-slovensku-vznikla-slovenska-agrolesnicka-asociacia/

https://www.lesmedium.sk/aktualne/vznikla-slovenska-agrolesnicka-asociacia-zalozili-ju-
vedci-polnohospodari-lesnici-a-priaznivci-agrolesnictva

https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/na-slovensku-vznikla-slovenska-agrolesnicka-asociacia-
bude-spolupracovat-s-ministerstvami-ci-samospravami/

https://twnews.ch/sk-news/na-slovensku-vznikla-slovenska-agrolesnicka-asociacia-bude-
spolupracovat-s-ministerstvami-ci-samospravami

https://www.teraz.sk/ekonomika/rezort-zivotneho-prostredia-vznik-orga/610477-
clanok.html

https://dennikstandard.sk/teraz/164831/



Slovenská agrolesnícka asociácia

Kontakt:
Bc. Dávid Hančinský                                                                                                          
predseda asociácie

e - mail: david.hancinsky@agrolesnictvo.sk
Tel. kontakt: +421 911 119 499
web: www.agrolesnictvo.sk

Slovenská agrolesnícka asociácia, 
A.Hlinku 2330/2, 960 01 Zvolen, 

IČO:53495501
Slovenská sporiteľňa

číslo účtu: IBAN SK5409000000005187758948
Registračné číslo: VVS/1-900/90-60677



Počet NŠZ 
schválených 

na doplnenie 
inovácií

30

Počet NŠZ 
otvorených 

na doplnenie 
inovácií

30

5. VYHODNOTENIE NŠZ + INOVÁCIE  

Pomocný pracovník v lesníctve Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve

Pomocný pracovník v poľovníctve Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe drevených konštrukcií

Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe Operátor sušiarne dreva

Pracovník v poľovníctve Operátor zariadenia na sekanie, drvenie a mletie dreva

Technik pre údržbu lesnej techniky - mechanizátor Mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadení

Pracovník pri údržbe lesných stavieb v lesnom hospodárstve Manipulačný majster v lesníctve

Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve

Špecialista pre pestovateľskú činnosť v lesníctve Čalúnnik (okrem umeleckého)

Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe výrobkov a stavieb z dreva Nastavovač a operátor drevoobrábacieho stroja

Riadiaci pracovník (manažér) pri prvotnom spracovaní dreva Stolár, výrobca nábytku

Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe nábytku Špecialista údržby vo výrobe nábytku

Riadiaci pracovník (manažér) útvaru lesníckej výroby Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva

Špecialista pre technický rozvoj v lesníctve Operátor lesných traktorov

Odborný lesný hospodár Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva

Špecialista, znalec pre lesníctvo a poľovníctvo Montážny pracovník drevených konštrukcií



5. VYHODNOTENIE NŠZ + INOVÁCIE  

Počet inovácií priradených ku garantovaným NŠZ: 37

3D kataster nehnuteľností Kvantifikácia a klasifikácia suroviny

3D mapovanie Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami

3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle Moderné drevené konštrukcie a drevostavby

Automatizácia a robotizácia Modulárne spracovateľské linky

Automatizácia vo výrobe Online interná a externá komunikácia

CNC technológie pri spracovaní dreva
Prepojenie výrobných skladových a podnikových informačných systémov s manipulačnou 
skladovou technikou

Dátová analytika (Big Data) Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva

Diaľkový prieskum Zeme v lesnom hospodárstve Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa

Digitalizácia vo výrobe Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in

Digitalizácia, softverizácia Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie

Efektívny manažment krízového riadenia Robotizácia vo výrobe

Elektronické geometrické plány Smart technológie v drevospracujúcom priemysle

Geografické informačné systémy v lesnom hospodárstve Smart zariadenia a technológie

GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve Softverizácia

Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita

Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov

IoT Internet vecí / IoT Priemyselný internet vecí Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby

Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese

Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov



5. VYHODNOTENIE NŠZ + INOVÁCIE  

Zmena názvu NŠZ

Manipulačný majster v lesníctve

Majster (supervízor) v lesníctve



6. BILANCOVANIE ČINNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY ZA OBDOBIE 
2019 - 2022

Aktivity:

26 členov Sektorovej rady zapojených počas obdobia 2019 – 2022

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov 

68 garantovaných a schválených NŠZ

Ranking poskytovateľov vzdelávania

Medzirezortné pripomienkovania, tvorba národných stratégií



6. BILANCOVANIE ČINNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY ZA OBDOBIE 
2019 - 2022

16 sektorových inovácií

162 návrhov na doplnenie OZ - 98 schválených (60,5 %)

137 návrhov na doplnenie OV - 72 schválených (52,6 %)



6. BILANCOVANIE ČINNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY ZA OBDOBIE 
2019 - 2022

Inovácie
používajú sa v 77 
garantovaných NŠZ v 
rôznych sektoroch

0 5 10 15 20 25 30 35

Geografické informačné systémy v lesnom hospodárstve

Moderné drevené konštrukcie a drevostavby

Virtuálna (VR) a rozšírená (AR) realita v produkcii a predaji…

Diaľkový prieskum Zeme v lesnom hospodárstve

Kvantifikácia a klasifikácia suroviny

Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami

3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom…

Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva

Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou…

Smart technológie v drevospracujúcom priemysle

Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa

Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho…

Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva

GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve

Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie

CNC technológie pri spracovaní dreva



6. BILANCOVANIE ČINNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY ZA OBDOBIE 
2019 - 2022

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov (0.verzia 2019, aktualizácia 2021)

4 vývojové trendy

45 sektorových opatrení

65 aktivít



7. HODNOTENIE FUNKČNOSTI 
A EFEKTÍVNOSTI SEKTOROVEJ RADY

Splnili výsledky činnosti sektorovej rady Vaše očakávania vo 
vzťahu k úlohám určeným v štatúte a v zákone č. 5/2004 Z. z.?

Dotazník vyplnilo 12 členov



7. HODNOTENIE FUNKČNOSTI 
A EFEKTÍVNOSTI SEKTOROVEJ RADY

V zložení sektorovej rady 
by mali zostať:

„Doplnil by som ešte za člena 
zástupcu Slovenskej agrolesníckej 
asociácie. Aj do iných sektorových 
rád. Agrolesníctvo na Slovensku je v 
plienkach a treba robiť veľa a 
doplniť aj na poli vzdelávania a SRI. 
Myslím si, že by to mohlo mať veľký 
prínos. Agrolesníctvo má presah 
celým vidiekom.“



7. HODNOTENIE FUNKČNOSTI 
A EFEKTÍVNOSTI SEKTOROVEJ RADY

Mali by byť definované jednoznačné podmienky/kritériá
na členstvo v sektorovej rade (napr. pracovné zaradenie
člena, veľkostná kategória organizácie a pod.)?

Aká by podľa Vás mala byť minimálna 
funkcia zástupcu orgánu štátnej 
správy v sektorovej rade?



7. HODNOTENIE FUNKČNOSTI 
A EFEKTÍVNOSTI SEKTOROVEJ RADY

Aké funkcie má podľa Vás spĺňať 
sektorová rada pri vytváraní sektorových 
partnerstiev? (môžete uviesť aj viaceré 
funkcie)



7. HODNOTENIE FUNKČNOSTI 
A EFEKTÍVNOSTI SEKTOROVEJ RADY

V čom vidíte kľúčovú pridanú hodnotu sektorovej rady?

„Jedinečné prepojenie rôznych 
skupín na spoločnej platforme. 
Zamestnávatelia - vzdelávacie 
inštitúcie, štátna správa a pod. 
Vzájomné prepojenie lesníckeho 
a drevárskeho sektora. 
Charakteristiky a vízie rozvoja 
smerovania odboru.“

„V jej širokospektrálnom 
zložení a vedení Treximou, čo 
zaručuje minimalizovanie 
vplyvu rôznych záujmových 
skupín, napr. mimovládnych 
organizácií, ale tiež 
lobistických skupín. Prioritná 
v práci a riešeniach je 
odbornosť z pohľadu všetkých 
zainteresovaných z rezortu.“

„Zastrešuje kompletne všetky 
organizácie obsahovo pod ňu 
spadajúce. Týmto je reálne 
možné zabezpečiť jednotné 
výstupy, stanoviská a návrhy 
na riešenie za celý sektor.“

„Získavanie aktuálnych informácií 
zo sektorovej stratégie rozvoja 
ľudských zdrojov a zadefinovanie 
inovačných trendov pre ďalšie 
plánovanie procesu odborného 
vzdelávania a prípravy, resp. vízie 
školy.“

„Definuje a aj podporuje udržateľnosť 
Sektorovo riadených inovácií v priamej 
nadväznosti na Národnú sústavu 
povolaní a Národnú sústavu kvalifikácií s 
dosahom na nástroje v odbornom 
vzdelávaní a príprave pre trh práce.“



7. HODNOTENIE FUNKČNOSTI 
A EFEKTÍVNOSTI SEKTOROVEJ RADY

• Dotazník na hodnotenie realizátora projektu NP SRI:
https://forms.office.com/r/czmNysfT8S

https://forms.office.com/r/czmNysfT8S


8. BUDÚCNOSŤ SEKTOROVEJ RADY
novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (Aliancia sektorových rád a sektorové rady)

júl 2022 - predbežné pripomienkové konanie k návrhu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti

august 2022 - riadne MPK

v predmetnej novele zákona sú rozšírené kompetencie ASR (tieto kompetencie sa objavujú aj v 
Národnej stratégii pre CŽV a poradenstvo), ASR je definovaná ako súčasť overovania kvalifikácií

stanovovanie priorít pre systém CŽV

ASR dostala kompetenciu aj pre realizáciu prognóz vývoja na trhu práce, uplatniteľnosť absolventov 
a spolu so sektorovými radami dostala kompetenciu pre posudzovanie kvality obsahu vzdelávania (ZŠ, 
SŠ a VŠ) a vzdelávacích programov pre ďalšie vzdelávanie

ASR by už nemala fungovať ako projektový orgán (má byť záujmové združenie právnických osôb)

MPSVR SR má navrhnuté dva spôsoby pokračovania činností (na činnosti definované pre ASR a 
sektorové rady)

pripraviť medziprojekt na rok 2023 z OP Ľudské zdroje
práce na príprave nového 6 ročného projektu z OP Slovensko



Spoločné rokovanie Riadiaceho výboru SRI, Aliancie 
sektorových rád, garantov a predsedov sektorových rád 

v Dolnom Kubíne

24. - 25. 11. 2022 

9. HARMONOGRAM ČINNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY



• všetky expertné práce na projekte nutné ukončiť

najneskôr do 30. 11. 2022

• posledný termín na vykazovanie činností je 5. 12. 2022

9. HARMONOGRAM ČINNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY



10. DISKUSIA



10. ZÁVERY Z 11. ROKOVANIA

PREROKOVANÉ: 

• Aktuálne inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady.

• Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia

schválených v Záveroch z 10. rokovania.

• Aktuálne informácie zo sektora.

• Vyhodnotenie tvorby a revízie NŠZ, doplnenie inovácií do NŠZ.

• Bilancovanie činnosti Sektorovej rady za obdobie 2019 - 2022.

• Výsledky z hodnotenia funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady.

• Budúcnosť Sektorovej rady.

• Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady z 26. októbra 2022.



10. ZÁVERY Z 11. ROKOVANIA
SCHVÁLENÉ: 

• Aktuálne inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady pre

lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

• Vyhodnotenie plnenia úloh činnosti Sektorovej rady

z predchádzajúceho obdobia.

• Závery z 11. rokovania Sektorovej rady zo dňa 26. októbra 2022

s príslušnými úlohami pre členov Sektorovej rady.



10. ZÁVERY Z ROKOVANIA
ULOŽENÉ: 

• Vyplniť dotazník „Hodnotenie realizátora projektu NP SRI“ podľa pokynov 

tajomníčky Sektorovej rady. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady

Termín: 26. október 2022

• Zúčastniť sa spoločného rokovania Riadiaceho výboru SRI, Aliancie

sektorových rád, garantov a predsedov sektorových rád v Dolnom Kubíne.

Zodpovední: predseda a garant Sektorovej rady

Termín: 24. - 25. november 2022



10. ZÁVERY Z ROKOVANIA
ULOŽENÉ:

• Dohodnúť stretnutie s tajomníkom Rady vlády SR pre odborné

vzdelávanie a prípravu, Branislavom Hadárom, ohľadom aktivizácie

a personálneho zloženia pracovnej skupiny Spracúvanie dreva.

Zodpovedný: predseda Sektorovej rady

Termín: 30. november 2022

• Dohodnúť stretnutie s 1. viceprezidentom Republikovej únie

zamestnávateľom, Máriom Lelovským, ohľadom pokračovania garancie

nad Sektorovou radou.

Zodpovedný: predseda Sektorovej rady

Termín: 30. november 2022



10. ZÁVERY Z ROKOVANIA
ULOŽENÉ:

• Pripraviť odpočet plnenia sektorovej stratégie za lesné hospodárstvo

a drevospracujúci priemysel.

Zodpovední: členovia a tajomníčka Sektorovej rady

Termín: nasledujúce rokovanie Sektorovej rady

• Viesť v informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo 

vykonanej práce vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca.

Zodpovední: členovia Sektorovej rady

Vykazovanie: posledný termín je 5. december 2022



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Zuzana Bernáthová


