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Potreba stratégie

• Národný lesnícky program SR je:

o viacrezortným nástrojom lesníckej politiky pre plánovanie, realizáciu,
financovanie, monitorovanie a hodnotenie,

o významným nástrojom implementácie, ktorý prispieva k plneniu
záväzkov na medzinárodnej úrovni - Lesnícka stratégia EÚ.

• Úloha tvorby novej stratégie TUOL v podobe NLP SR 2022-2030 priamo
vyplýva z časového rámca plnenia prvého NLP SR (uznesenie vlády SR č.
549/2007) a jeho akčných plánov (Uznesenie vlády SR č. 697/2015) do
konca 2020.

• Nevyhnutnosť a potreba zabezpečiť rozvoj LH v čase zvýšeného záujmu
spoločnosti o lesy a dianie v nich – nutnosť zmien v procese prípravy
lesníckej politiky a jej realizácii v praxi.

Predbežná vízia NLP 2022 – 2030

Riadenie lesov a lesného hospodárstva založené na včasných a presných 
informáciách, interdisciplinárnom prístupe a účasti zainteresovaných strán na 
všetkých úrovniach zabezpečí zachovanie biodiverzity, trvalo udržateľný rozvoj 

a kvalitu života obyvateľstva.



Participatívny proces v rámci vypracovania stratégie

Spolupráca a konzultácie 
na Úrade splnomocnenca 

vlády pre rozvoj 
občianskej spoločnosti

odporúčanie 

Zabezpečiť organizáciu 
celého procesu 

profesionálnym prístupom 
využitím služieb 

FACILITÁTORA

Investícia do odbornej 
pomoci = vyššia 
pridaná hodnota 

Inšpirácia v zahraničí
Fínsko, Rakúsko, 

Veľká Británia - Škótsko

Nedávno prijali alebo aktualizovali svoje národné lesnícke 
programy založené na spolupráci zainteresovaných strán

Odborník vo vedení komunikácie, ktorý 

umožňuje skupinám a inštitúciám pracovať 

efektívnejšie a dosiahnuť lepšiu súčinnosť. 



Nastavenie projektu vypracovania stratégie
Participatívny proces v rámci tvorby NLP 2022-2030



Prehľad zainteresovaných strán 

Ústredné orgány štátnej správy: 
- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
- Ministerstvo financií SR
- Ministerstvo životného prostredia SR 
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
- Ministerstvo hospodárstva SR
- Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR 
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
- Ministerstvo obrany SR

Štátne podniky lesného hospodárstva: 
- LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
- Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
- Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

Organizácie združujúce neštátnych vlastníkov lesov: 
- Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych 

lesov Slovenska 
- Združenie obecných lesov SR

Stavovské organizácie: 
- Slovenská lesnícka komora 
- Slovenská poľovnícka komora 

Príspevkové odborné organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti MPRV SR: 
- Národné lesnícke centrum
- ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU 

TATRANSKÁ LOMNICA

Príspevkové odborné organizácie v pôsobnosti MŽP SR: 
- Slovenská agentúra životného prostredia 
- Štátna ochrana prírody SR 
- Slovenský hydrometeorologický ústav

Zástupcovia vedecko-výskumnej obce: 
- Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav
- Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied 
- Slovenská akadémia vied – Ústav ekológie lesa 
- Výskumný ústav papiera a celulózy
- NPPC – Výskumný ústav ekonomiky 

poľnohospodárstva a potravinárstva

Akademická obec: 
- Technická univerzita vo Zvolene 
- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
- Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v 

Košiciach



Prehľad zainteresovaných strán 

Mimovládne organizácie a občianske združenia:
- PEFC Slovensko 
- WWF Slovensko 
- Pro Silva Slovensko 
- Lesoochranárske zoskupenie VLK 
- Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej 

spoločnosti

Zástupcovia priemyslu: 
- Zväz spracovateľov dreva SR 
- Slovenský zväz výrobcov tepla
- Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR

Zamestnávateľské zväzy: 
- Republiková únia zamestnávateľov 
- Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva na 

Slovensku 

Zástupcovia vyhotovovateľov programov starostlivosti o 
lesy: 
- Spolok taxátorov Slovenska

Zástupcovia vodohospodárov: 
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny 

podnik 
- Asociácia vodárenských spoločností

Samospráva: 
- Združenie miest a obcí Slovenska 

Štátna správa lesného hospodárstva a poľovníctva: 
- Okresný úrad Košice, Odbor opravných prostriedkov 
- Okresný úrad Prešov, Odbor opravných prostriedkov
- Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných 

prostriedkov 
- Okresný úrad Trnava, Odbor opravných prostriedkov
- Okresný úrad Trenčín, Odbor opravných prostriedkov
- Okresný úrad Nitra, Odbor opravných prostriedkov
- Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostriedkov
- Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor opravných 

prostriedkov

Odborové zväzy: 
- Konfederácia odborových zväzov SR Odborový zväz 

Drevo Lesy Voda



Tematické výbory Rady pre tvorbu NLP 2022 – 2030

1. Lesy a klíma; 
adaptačné opatrenia 

na zvýšenie 
odolnosti lesov 

2. Lesy a drevo; 
ekonomické aspekty 

a inovácie pri 
využívaní lesov

3. Lesy a moderné 
technológie; 

infraštruktúra, stroje 
a zariadenia, IKT

4. Lesy a spoločnosť; 
kooperácia, 
komunikácia 

a spravovanie lesov

5. Lesy a verejná 
politika; nástrojový 

mix lesníckej 
politiky

NLP



Ďakujem za pozornosť.

Ing. Martina Štěrbová, PhD.
Odbor lesníckej politiky, ekonomiky a manažmentu lesa, NLC - LVÚ Zvolen
T.G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen
Tel: + 421 45/5 314 315
Mobil: + 421 917 985 495
E-mail: martina.sterbova@nlcsk.org

Kontaktný formulár:
http://nlp.nlcsk.org/index.php/o-nlp/participativny-
proces/stretnutia-so-zainteresovanou-verejnostou

http://nlp.nlcsk.org/index.php/o-nlp/participativny-proces/stretnutia-so-zainteresovanou-verejnostou

