Príloha č. 1 k dodatku č. 4

Zoznam zadaných úloh
Rozvoj hospodárskej úpravy lesa (08V0202)
1. Rozvoj hospodárskej úpravy lesov (HUL), tvorba metód a postupov jej
vykonávania
2. Komplexné zisťovanie stavu lesa v územnej pôsobnosti krajských lesných
úradov (KLÚ) v riadiacej pôsobnosti MP SR
3. Tvorba a správa informačného systému lesného hospodárstva (IS LH)
a poskytovanie údajov z IS LH pre potreby orgánov štátnej správy lesného
hospodárstva (OŠS LH) a vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov
(LHP)
4. Tvorba a spravovanie tematického štátneho mapového diela s tematickým
obsahom lesného hospodárstva (TŠMD LH),
Vyhotovenie LHP (08V0203)
5. Výber vyhotovovateľa LHP, hradenie nákladov na vyhotovenie povinných
súčastí LHP, plnenie úloh verejného obstarávateľa LHP
Monitoring lesov ohrozených požiarmi (08V0204)
6. Letecký monitoring lesov ohrozených požiarmi
7. Pozemný kamerový monitoring
8. Práce súvisiace so zabezpečovaním monitoringu lesov ohrozených požiarni
Výskum na podporu trvalo udržateľného lesného hospodárstva (08V0301)
9. Výskum, klasifikácia a uplatňovanie funkcií lesa v krajine
10. Výskum efektívneho využívania environmentálneho, ekonomického a
sociálneho potenciálu lesov na Slovensku
Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo (08V0302)
11. Medzinárodná spolupráca a úlohy vyplývajúce z členstva v medzinárodných
organizáciách
12. Koncepčné práce pre MP SR a úlohy vyplývajúce zo záverov vedenia MP SR
a SL MP SR, odborná pomoc pre OŠS LH v riadiacej pôsobnosti MP SR
13. Monitoring lesov (FutMon, Čiastkový monitorovací systém Lesy, BioSoil)
Inventarizácia lesov, AQA (Analytical Quality Assurance)
14. Lesnícka ochranárska služba (LOS)
15. Kontrola lesného reprodukčného materiálu (KLRM)
16. Riešenie problematiky a poradenstva pri zalesňovaní nelesných pozemkov,
bielych plochách, energetických porastoch a lesných plantážach a využívaní
lesnej biomasy
Vzdelávanie – NLC (0900102)
17. Celoživotné vzdelávanie v LH

18. Poradenský systém v LH
19. Public relation (PR), prezentácia lesníctva, výstavy
Štatistické zisťovanie (0900501)
20. Realizácia štátnych štatistických zisťovaní organizovaných a vykonávaných
MP SR pre rok 2009
21. Poľovnícka štatistika
Informatizácia MP SR (0900401)
22. Riešenie webových aplikácií a služieb pre poskytovanie údajov z geodatabáz
na NLC
Rozvoj hospodárskej úpravy lesa (08V0202)
23. Vytvorenie podmienok na zabezpečenie komplexnej dátovej a mapovej
podpory – satelitné snímky pre potreby mapovania a monitoringu kalamitných
území
Vyhotovenie LHP (08V0203)
24. Zabezpečenie kontrolného systému vyhotovovania LHP v kalamitných
oblastiach s dôrazom na uplatňovanie opatrení smerujúcich k revitalizácii
lesov poškodených biotickými a abiotickými škodlivými činiteľmi v smrečinách
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 opatrenia vápnením a hnojením
s návrhom odporúčaní pre ďalší postup.
27. Zriadenie demonštračného objektu na rekonštrukciu hynúcich smrečín.
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.
29. Záchrana cenného genofondu smreka v kalamitných územiach a dobudovanie
genobanky lesných drevín s orientáciou na drevinu smrek.
30. Projekt demonštračného objektu na rekonštrukciu hynúcich smrečín
v neštátnom sektore.
Vzdelávanie – NLC (0900102)
31. Poradenstvo a vzdelávanie pre subjekty obhospodarujúce lesy v oblastiach
postihnutých hynutím.
32. Zabezpečenie materiálnej, údajovej a technickej podpory činnosti
splnomocnenca vlády SR pre ochranu smrečín a smrekových biotopov
33. Technické a materiálne zabezpečenie konferencie Perspektívy a podpora
chovu Norika muránskeho typu.

Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo (08V0302)
34. Zabezpečenie lesníckej technickej normalizácie v roku 2009

