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Príloha č. 1 k dodatku č. 2 kontraktu
Zoznam úloh pre kontrakt medzi MPRV SR a NLC financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu
z rozpočtovej kapitoly MPRV SR v roku 2011
Por. č. Rozvoj hospodárskej úpravy lesa (08V0202) Úloha vyplývajúca z:
1

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

Časové
hľadisko

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

Cena úlohy v EUR
187 709

stála
2

3

4

5

Komplexné zisťovanie stavu lesa v územnej
pôsobnosti krajských lesných úradov (KLÚ)
v riadiacej pôsobnosti MPRV SR

§ 38 ods. 2 písm. b) a písm. c) a § 46 z. č. 326/2005 Z. z.
o lesoch v znení neskorších predpisov, § 31 a 32 vyhl.
453/2006 Z. z. o HÚL a ochrane lesa

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 programov starostlivosti o lesy
(PSL)

§ 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., § 38 ods. 2 písm. c) a f), § 40 ods. 7 a § 45
ods. 4 z. č. 326/2005 Z. z., § 3 ods. 2 písm. e) z. č. 275/2006
Z. z.,

stála
296 006

stála

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

268 192

288 093
stála

Spracovanie koncepcie tvorby regionálnych programov o lesy
a návrh legislatívnych zmien pre jej uskutočnenie.
Úloha vyplýva zo spracovanej koncepcie rozvoja HÚL.

50 000
2011

Spolu za prvok

Rozvoj hospodárskej úpravy lesa (08V0202)
spolu

1 090 000

2

Vyhotovenie PSL (08V0203)
6

Výber vyhotoviteľa PSL, hradenie nákladov na § 38 ods. 2 písm. d) z. č. 326/2005; § 40 ods. 4; § 41 ods.2,
vyhotovenie povinných súčastí PSL, plnenie
vyhl. 453/2006 Z. z. o HÚL a ochrane lesa
úloh verejného obstarávateľa PSL
Spolu prvok

2 280 000
stála

Vyhotovenie LHP (08V0203)
spolu

2 280 000

Monitoring lesov ohrozených požiarmi
(08V0204)
7

Letecký monitoring lesov ohrozených požiarmi § 55 ods. 1 písm. k) z. č. 326/2005 Z. z.

90 000
stála

8

Pozemný kamerový monitoring

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

15 000
stála

9

Práce súvisiace so zabezpečovaním
monitoringu lesov ohrozených požiarni

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

Spolu za prvok

Monitoring lesov ohrozených požiarmi (08V0204)

10 000
stála
115 000

Výskum na podporu trvalo udržateľného
lesného hospodárstva (08V0301)
10

11

Posilňovanie enviromentálnej, sociálnej
a ekonomickej udržateľnosti lesníctva

Výskumný zámer NLC – LVÚ Zvolen na roky 2010-2014.
Nový model financovania vedy v rezorte – uznesenie
z vedenia MP SR

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 schváleného materiálu „Priority
pôdohospodárskej vedy a výskumu do roku 2015“, ktorý
nadväzuje na materiál „Dlhodobý zámer štátnej vednej
a technickej politiky do roku 2015“. Výskumná úloha má
schválenú dokumentáciu z úvodnej oponentúry (Zvolen,
november 2003).

Spolu za prvok

289 401
dlhodobá
2010-14
289 401

dlhodobá
2008-11

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

578 802

3

Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo (08V0302)
12

Medzinárodná spolupráca a úlohy vyplývajúce Poverenia na zastupovania Slovenska v UNFF, EU, FAO,
z členstva v medzinárodných organizáciách
ECE, MCPFE, EFI, IUFRO ako aj aktivity typu COST,
CONFOREST, INNOFOR, TBFRA, EUROSTAT atď.

49 500
stála

Koncepčné práce pre MPRV SR a úlohy
vyplývajúce zo záverov vedenia MPRV SR a
SL MPRV SR, odborná pomoc pre OŠS LH
v riadiacej pôsobnosti MPRV SR

Schváleného plánu úloh MPRV SR pre rok 2011, uznesenia
vedenia MPRV SR a SL MPRV SR.

Monitoring lesov (Čiastkový monitorovací
systém Lesy, BioSoil) Inventarizácia lesov,
AQA (Analytical Quality Assurance)

Akčný plán EÚ pre lesy (opatrenie č. 8),

15

Lesnícka ochranárska služba (LOS)

§ 55 ods. 1 písm. i) a § 29 ods. 2, 3 zákona č. 326/2005 Z. z.
v znení neskorších 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
stála

148 500

16

Kontrola lesného reprodukčného materiálu
(KLRM) a riešenie problematiky a poradenstva
pri zalesňovaní nelesných pozemkov, bielych
plochách, energetických porastoch a lesných
plantážach a využívaní lesnej biomasy

§ 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

130 500

13

14

85 500
stála
126 000
stála

stála
Spolu za prvok

540 000
Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo (08V0302) spolu

4

Vzdelávanie – NLC (0900102)
17

Overovanie odborných spôsobilostí v LH

Spolu za prvok

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

18 000
stála

Vzdelávanie – NLC (0900102)
spolu

18 000

Správa informačného systému rezortnej
štatistiky

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

30 000

Spolu za prvok

Štatistické zisťovanie (0900501) spolu

30 000

Štatistické zisťovanie (0900501)
18

Propagácia rezortu (NLC) - Medzinárodný
rok lesov
19.

Koordinácia a manažment národných podujatí

20.

Programové a organizačné zabezpečenie akcií, administrácia
webovej prezentácie, komunikácia s partnermi, prezentácia
národných podujatí v zahraničí, tlačové správy

2011

2 000

Tvorba textov, ilustrácií a fotodokumentácie do Podklady pre spracovanie tematických brožúr (6 sád brožúr) odborných brožúr
100 normostrán textu, 50 fotiek a ilustrácií – odmeny autorom

2011

200

21.

Grafický návrh a tlač materiálov

2011

6 000

22.

Mediálna kampaň – Anima production ( Halali), Kampaň v celoslovenských mienkotvorných printových
LES & LETOKRUHY
a elektronických médiách, výroba a odvysielanie TV spotov
a oznamov v médiách, rokovanie s médiami o partnerstve
v projekte, účasť médií na akciách, moderovanie nosných
akcií, účasť osobností zo spoločenského života na podujatiach
MRL – Z toho Anima production s.r.o. /relácia Halali/ 20 000,
Lesmédium s.r.o./ časopis LES&LETOKRUHY/ 5 000

2011

25 000

Náklad: 6 sád x 200 ks x 5 Eur/1ks

5

23.

24.

Výstava v Národnej rade SR –
koordinácia

návrh a Tvorba scenárov, zabezpečenie fotodokumentácie, vizuálne

2011

3 500

Výstava v Národnej rade SR – služby Grafické a technické práce – 12 ks panelov a 3-rozmerných
modelov
reprografie

2011

1 500

Spolu za prvok
SPOLU Národné lesnícke centrum

návrhy, organizačné zabezpečenie (doprava, ubytovanie
garantov)

Propagácia rezortu –NLC( 0900106) - Medzinárodný rok lesov
spolu

38 200
4 690 002

