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Príloha č. 2
Zoznam úloh pre kontrakt medzi MP SR a NLC financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu
z rozpočtovej kapitoly MP SR v roku 2009 vrátane úloh z dodatku č. 1

Por. č. Rozvoj hospodárskej úpravy lesa
(08V0202)

Úloha vyplývajúca z:

Časové
Cena úlohy
hľadisko (v Eur/Sk)

§ 38 ods. 2 písm. a) z. č. 326/2005, vyhl. MP SR 453/2006 Z. z. o HUL a ochrane
lesa

stála

232 357
6 999 987

1

Rozvoj hospodárskej úpravy lesov
(HUL), tvorba metód a postupov jej
vykonávania

2

Komplexné zisťovanie stavu lesa
§ 38 ods. 2 písm. b) a písm. c) a § 46 z. č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
v územnej pôsobnosti krajských lesných neskorších predpisov, § 31 a 32 vyhl. 453/2006 Z. z. o HÚL a ochrane lesa
úradov (KLÚ) v riadiacej pôsobnosti MP
SR

stála

331 939
9 999 994

3

Tvorba a správa informačného systému § 38 ods. 2 písm. e) a § 45 z. č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov,
v zmysle § 3 ods.1 písm. f) z. č. 275/2006 Z. z.,
lesného hospodárstva (IS LH)
§ 38 ods. 2 písm. c) a f), § 40 ods. 7 a § 45 ods. 4 z. č. 326/2005 Z. z., § 3 ods. 2
a poskytovanie údajov z IS LH pre
potreby orgánov štátnej správy lesného písm. e) z. č. 275/2006 Z. z.,
hospodárstva (OŠS LH) a vyhotovovanie
lesných hospodárskych plánov (LHP)

stála

365 133
10 999 997

4

§ 38 ods. 2 písm. f a § 55 ods. 1 písm. g) z. č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších
Tvorba a spravovanie tematického
štátneho mapového diela s tematickým predpisov , v zmysle § 4 ods.7 z. č. 215/1995 Z. z., v znení z. č. 423/2003 Z. z
obsahom lesného hospodárstva (TŠMD
LH),

stála

331 939
9 999 994

Spolu za prvok

Rozvoj hospodárskej úpravy lesa (08V0202)
spolu

1 261 368
37 999 972

2

Vyhotovenie LHP (08V0203)
5

Výber vyhotovovateľa LHP, hradenie
nákladov na vyhotovenie povinných
súčastí LHP, plnenie úloh verejného
obstarávateľa LHP

§ 38 ods. 2 písm. d) z. č. 326/2005; § 40 ods. 4; § 41 ods.2, vyhl. 453/2006 Z. z.
o HÚL a ochrane lesa

Spolu prvok

Vyhotovenie LHP (08V0203)
spolu

stála

2 826 994
85 166 021

2 826 994
85 166 021

Monitoring lesov ohrozených
požiarmi (08V0204)
6

Letecký monitoring lesov ohrozených
požiarmi

§ 55 ods. 1 písm. k) z. č. 326/2005 Z. z.

stála

106 221
3 200 017

7

Pozemný kamerový monitoring

§ 55 ods. 1 písm. k) z. č. 326/2005 Z. z.

stála

66 338
1 998 499

8

Práce súvisiace so zabezpečovaním
monitoringu lesov ohrozených požiarni

§ 55 ods. 1 písm. k) z. č. 326/2005 Z. z.

stála

9 959
300 025

Spolu za prvok

Monitoring lesov ohrozených požiarmi (08V0204)
spolu

182 518
5 498 541

Výskum na podporu trvalo
udržateľného lesného hosp.
(08V0301)
9

Výskum, klasifikácia a uplatňovanie
funkcií lesa v krajine

dlhodobá
§ 55 ods. 1 písm. b) z. č. 326/2005 Z. z. , riešenie úlohy pre rok 2009 vyplýva zo
2006-09
Zmluvy č. 2252/2006-550 o poskytnutí prostriedkov štátneho rozpočtu z kapitoly
MPSR na riešenie úloh výskumu a vývoja zo dňa 30.1.2006. Jeho akútnosť dokladá
aj stanovisko k návrhu úlohy zo Sekcie lesníckej MP SR. Výskumná úloha má
schválenú dokumentáciu z úvodnej oponentúry (Zvolen, marec 2006).

270 862
8 159 989

10

Výskum efektívneho využívania
environmentálneho, ekonomického a
sociálneho potenciálu lesov na
Slovensku

§ 55 ods. 1 písm. b) z. č. 326/2005, riešenie úlohy pre rok 2009 vyplýva zo
dlhodobá
schváleného materiálu „Priority pôdohospodárskej vedy a výskumu do roku 2015“, 2008-11
ktorý nadväzuje na materiál „Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky
do roku 2015“. Výskumná úloha má schválenú dokumentáciu z úvodnej

597 491
18 000 014

3

oponentúry (Zvolen, november 2003).
Spolu za prvok

Výskum na podporu trvalo udržateľného les. hosp. (08V0301)
spolu

868 353
26 160 003

Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo (08V0302)
11

Medzinárodná spolupráca a úlohy
vyplývajúce z členstva
v medzinárodných organizáciách

12

Poverenia na zastupovania Slovenska v UNFF, EU, FAO, ECE, MCPFE, EFI,
IUFRO ako aj aktivity typu COST, CONFOREST, INNOFOR, TBFRA,
EUROSTAT atď.

stála

66 388
2 000 005

Koncepčné práce pre MP SR a úlohy
Schváleného plánu úloh MP SR pre rok 2009, uznesenia vedenia MP SR a SL MP
vyplývajúce zo záverov vedenia MP SR SR.
a SL MP SR, odborná pomoc pre OŠS
LH v riadiacej pôsobnosti MP SR

stála

66 400
2 000 366

13

Monitoring lesov (FutMon, Čiastkový Akčný plán EÚ pre lesy (opatrenie č. 8),
monitorovací systém Lesy, BioSoil)
Inventarizácia lesov,
AQA (Analytical Quality Assurance)

stála

199 164
6 000 021

14

Lesnícka ochranárska služba (LOS)

§ 55 ods. 1 písm. i) a § 29 ods. 2, 3 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších stála
predpisov, zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení
neskorších predpisov, Štatút LOS (MP SR) č. 403/93-700, vyhláška 453/2006
o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa, vyhláška MP SR č. 41/2002 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone rastlinolekárskej starostlivosti a Výnos
MP SR č. 3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na
ochranu rastlín. Smernica Rady EÚ č. 97/57/ECLes. Panel EPPO

182 567
5 500 013

15

Kontrola lesného reprodukčného
materiálu (KLRM)

§ 55 ods. 1 písm. h) z. č. 326/2005 Z. z., zákona NR SR č. 217/2004 Z. z, vyhláška
č. 571/2004 Z. z., zákon SNR č. 100/1977 Z. z., C/74/29MP SR - poverenie na
zastupovanie v OECD - Final-25.3.1974 Smernica rady EÚ č. 1999/105/EC,
Predpisy ISTA

stála

99 582
3 000 011

16

Riešenie problematiky a poradenstva pri § 55 ods. 1 písm. o) a q) zákona č. 326/2005 Z. z.,
zalesňovaní nelesných pozemkov,
bielych plochách, energetických

stála

132 776
4 000 000

4

porastoch a lesných plantážach a
využívaní lesnej biomasy
Spolu za prvok

Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo (08V0302)
spolu

746 877
22 500 416
56 430
1 700 010

Vzdelávanie – NLC (0900102)
17

Celoživotné vzdelávanie v LH

§ 48 ods. 2 písm. m); § 55 ods. 1 písm. q); § 58 ods. 1 písm. k) z. č. 326/2005 Z. z., stála
§ 27 ods.1 písm. b) z. č. 217/2004 Z. z.

18

Poradenský systém v LH

§ 55 ods. 1 písm. q) z. č. 326/2005 Z. z.

stála

6 639
200 007

19

Public relation (PR), prezentácia
lesníctva, výstavy

§ 55 ods. 1 písm. o) z. č. 326/2005 Z. z.

stála

59 750
1 800 025

Spolu za prvok

Vzdelávanie – NLC (0900102)
spolu

122 819
3 700 042

Štatistické zisťovanie (0900501)
20

Realizácia štátnych štatistických
zisťovaní organizovaných
a vykonávaných MP SR pre rok 2009

Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

2009

43 152
1 299 997

21

Poľovnícka štatistika

Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

2009

11 618
350 004

Spolu za prvok

Štatistické zisťovanie (0900501)
spolu

54 770
1 650 001

Informatizácia MP SR (0900401)
22

Riešenie webových aplikácií a služieb Koncepcie integrovaného geografického informačného systému v rezorte
pre poskytovanie údajov z geodatabáz na pôdohospodárstva (IGIS RP) a z uznesení vedenia MP SR a SL MP SR
NLC
Spolu za prvok

Informatizácia MP SR (0900401)
Spolu

stála

26 555
799 996
26 555
799 996

5

Rozvoj hospodárskej úpravy lesa (08V0202)
23.

Vytvorenie podmienok na zabezpečenie
komplexnej dátovej a mapovej podpory –
satelitné snímky pre potreby mapovania
a monitoringu kalamitných území.

dlhodobá
Uznesenie vlády SR č. 878/2008 k materiálu Návrh legislatívnych,
inštitucionálnych a ekonomických opatrení na zmiernenie a následné 2008-11
zastavenie podkôrnikovej kalamity v smrečinách na Slovensku,
opatrenie B/3 materiálu.

99 581
2 999 977

Spolu za prvok

Rozvoj hospodárskej úpravy lesa (08V0202)
spolu

99 581
2 999 977

Vyhotovenie LHP (08V0203)
24.

Uznesenie vlády SR č. 878/2008 k materiálu Návrh legislatívnych,
dlhodobá
Zabezpečenie kontrolného systému vyhotovovania
inštitucionálnych a ekonomických opatrení na zmiernenie a následné 2008-11
LHP v kalamitných oblastiach s dôrazom na
uplatňovanie opatrení smerujúcich k revitalizácii lesov zastavenie podkôrnikovej kalamity v smrečinách na Slovensku,
opatrenie B/3 materiálu.
poškodených biotickými a abiotickými škodlivými
činiteľmi v smrečinách

59 749
1 799 998

Spolu prvok

Vyhotovenie LHP (08V0203)
spolu

59 749
1 799 998

dlhodobá
Uznesenie vlády SR č. 878/2008 k materiálu Návrh legislatívnych,
inštitucionálnych a ekonomických opatrení na zmiernenie a následné 2008-11
zastavenie podkôrnikovej kalamity v smrečinách na Slovensku,
opatrenie B/3 materiálu.

82 985
2 500 006

Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo (08V0302)
25.

Poskytnutie on-line informácie o vývoji početnosti
lykožrúta smrekového počas roka pre
obhospodarovateľov lesa s krátkodobou prognózou (5
– 7 dní) a spresnenie prognóz vývoja, definovanie
najrizikovejších území a návrh manažmentových
plánov, implementácia štátnej pomoci

26.

Monitoring území v ktorých boli realizované
Uznesenie vlády SR č. 878/2008 k materiálu Návrh legislatívnych,
dlhodobá
opatrenia vápnením a hnojením s návrhom odporúčaní inštitucionálnych a ekonomických opatrení na zmiernenie a následné 2008-11
pre ďalší postup.
zastavenie podkôrnikovej kalamity v smrečinách na Slovensku,
opatrenie B/3 materiálu..

82 985
2 500 006

6

Zriadenie demonštračného objektu na rekonštrukciu
hynúcich smrečín.

dlhodobá
Uznesenie vlády SR č. 878/2008 k materiálu Návrh legislatívnych,
inštitucionálnych a ekonomických opatrení na zmiernenie a následné 2008-11
zastavenie podkôrnikovej kalamity v smrečinách na Slovensku,
opatrenie B/3 materiálu.

28.

Odborná spolupráca pri riešení ochrany lesa
v chránených územiach s ŠOP osobitne pri príprave
spoločného metodického postupu na riešenie situácie
v chránených územiach a na územiach NATURA
2000.

dlhodobá
Uznesenie vlády SR č. 878/2008 k materiálu Návrh legislatívnych,
inštitucionálnych a ekonomických opatrení na zmiernenie a následné 2008-11
zastavenie podkôrnikovej kalamity v smrečinách na Slovensku,
opatrenie B/4 materiálu.

33 194
1 000 002

29.

Záchrana cenného genofondu smreka v kalamitných
územiach a dobudovanie genobanky lesných drevín
s orientáciou na drevinu smrek

dlhodobá
Uznesenie vlády SR č. 878/2008 k materiálu Návrh legislatívnych,
inštitucionálnych a ekonomických opatrení na zmiernenie a následné 2008-11
zastavenie podkôrnikovej kalamity v smrečinách na Slovensku,
opatrenie B/3 materiálu.

85 791
2 584 540

30.

Aktualizácia krátkodobých a strednodobých prognóz
vývoja zdravotného stavu smrečín v regiónoch Spiš,
Kysuce – Orava, Rudohorie, Centrálne Karpaty

Uznesenie vlády SR č. 878/2008 k materiálu Návrh legislatívnych,
dlhodobá
inštitucionálnych a ekonomických opatrení na zmiernenie a následné 2008-11
zastavenie podkôrnikovej kalamity v smrečinách na Slovensku,
opatrenie B/3 materiálu.

23 236
700 008

Spolu za prvok

Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo (08V0302)
spolu

27.

99 582
3 000 007

407 773
12 284 570

Vzdelávanie – NLC (0900102)
31.

32.

Poradenstvo a vzdelávanie pre subjekty
obhospodarujúce lesy v oblastiach postihnutých
hynutím.

Uznesenie vlády SR č. 878/2008 k materiálu Návrh legislatívnych,
dlhodobá
inštitucionálnych a ekonomických opatrení na zmiernenie a následné 2008-11
zastavenie podkôrnikovej kalamity v smrečinách na Slovensku,
opatrenie B/3 materiálu.

Zabezpečenie údajovej podpory pre potreby
hodnotenia vývoja zdravotného stavu smrečín na

Štúdie pre plnenie úloh z uznesenia vlády SR č. 878/2008

dlhodobá
2008-11

99 582
3 000 007

199 163
5 999 985

kalamitných územiach
Spolu za prvok

Vzdelávanie – NLC (0900102)
spolu

298 745
8 999 992

7

SPOLU ZA KONTRAKT

6 956 102
209 559 529

