Príloha č.2 k dodatku č. 1 kontraktu č. 319/2012-710/MPRV SR

Protokol o zadaní úlohy č.1
riešenej v rámci kontraktu č. 319/2012-710/MPRV SR
uzatvorenom medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a
Národným lesníckym centrom na rok 2013
1. Názov úlohy:

ROZVOJ HOSPODÁRSKEJ ÚPRAVY LESOV (HÚL), TVORBA
METÓD A POSTUPOV JEJ VYKONÁVANIA
2. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ján Bavlšík
3. Koordinátor za MPRV SR: Ing. Pavol László
4. Druh a charakter úlohy:
rozvojová úloha nevýskumného charakteru vyplývajúca z § 55 ods. 1 písm. d) a z § 38 ods. 2 písm.
a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MP SR č. 453/2006
Z. z.
5. Doba riešenia úlohy: 01. 01.2013 - 31. 12. 2013
6. Definovanie spôsobu financovania:
bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR, program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“,
podprogram 08V02 „Obnova a rozvoj lesného hospodárstva“, prvok 08V0202 „Rozvoj hospodárskej
úpravy lesa“.
7. Cieľ riešenia úlohy:
-

metodické zabezpečenie programového vyhlásenia vlády SR v oblasti HÚL - dobudovanie systému
hospodárskej úpravy lesov,
dopracovanie metodického postupu na vyhotovovanie projektov starostlivosti o lesné pozemky,
vypracovanie metodiky pre zavedenie systému sledovania stavu a vývoja lesov prostredníctvom
permanentnej aktualizácie údajov o lesoch (PAL) na rôznych hierarchických úrovniach
priestorového rozdelenia lesa s využitím prostriedkov DPZ, LHE a rastových modelov,
vypracovanie metodiky pre vyhotovenie PSL v kalamitných územiach vrátane riešenia ťažbovej
úpravy,
overenie a zavedenie nových metód podrobného zisťovania stavu lesa na základe najnovších
výsledkov výskumu a vývoja,
aktualizácia platných štandardov vyhotovenia PSL na základe zmien, úprav doterajších metód a
postupov a vypracovaných nových metód a postupov tvorby PSL,
organizácia tvorby a aktualizácie metodík, postupov a usmernení pre vyhotovenie PSL v súlade s
platnými právnymi predpismi a schválenými štandardami,
metodická podpora vyhotovovateľov PSL s cieľom zabezpečenia jednotného vyhotovenia PSL,
metód zisťovania stavu lesa a návrhu plánov hospodárskych opatrení,
zabezpečenie úloh súvisiacich s reformou a podporou štátnej správy lesného hospodárstva podľa jej
potrieb a požiadaviek sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

8. Špecifikácia prác, vecný a časový harmonogram riešenia úlohy:
-

-

racionalizovať a zefektívňovať (inovovať) podrobné zisťovanie a podrobné plánovanie,
prostredníctvom neho zachovať jednotnosť a kontinuitu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
na Slovensku informačného systému lesného hospodárstva pre všetky lesy Slovenska,
zabezpečovať úlohy rozvoja HÚL, overenie nových metód zisťovania stavu lesa s využitím metód
DPZ, GIS, matematicko-štatistických metód na modelových objektoch, vyhotovenie metodík a
postupov ich vykonávania a ich následné zavedenie do praxe HÚL v súlade s platnými právnymi
predpismi a štandardami,
zabezpečovať jednotné vyhotovovanie PSL formou školení, pracovných stretnutí, inštruktáží a
usmerňovaním vyhotovovateľov PSL,
zabezpečovať metodickú podporu a koordináciu jednotného vyhotovovania PSL formou účasti na
kontrole kvality PSL,
metodicky podporovať aktualizáciu informačných štandardov a aktualizáciu programových riešení
vyhotovovania PSL,
zabezpečovať metodickú podporu ŠS LH, na základe požiadaviek sa podieľať na návrhoch a
novelizácii právnych predpisov súvisiacich s HÚL a vyhotovením PSL.

Konkretizácia úlohy
Účasť na konaniach súvisiacich s vyhotovením PSL s cieľom zabezpečenia
stanovenia a dodržiavania jednotných podmienok a požiadaviek súvisiacich s
vyhotovením PSL v súlade so zmluvami na vypracovanie a dodanie PSL.
Usmerňovanie vyhotovovateľov PSL s dôrazom na zabezpečenie dodržania
informačných štandardov HÚL, pracovných postupov HÚL, metód zisťovania
stavu lesa, plánovania hospodárskych opatrení a vyhotovovania súčastí PSL v
súlade s platnými právnymi predpismi, protokolom o vyhotovení PSL a podmienkami stanovenými v zmluvách na vypracovanie a dodanie PSL s využitím poznatkov aktualizácie metód a postupov HÚL.
Kontrola dodržiavania metód vyhotovenia PSL: Dopracovanie systému
logických a formálnych kontrol dodržiavania metód zisťovania stavu lesa a
návrhov plánov hospodárskych opatrení v súlade s platnými právnymi predpismi a schváleným informačnými štandardami HÚL a podmienkami stanovenými v zmluvách na vypracovanie a dodanie PSL s využitím poznatkov aktualizácie metód a postupov HÚL.
Dobudovanie systému hospodárskej úpravy lesov:
Vypracovanie metodického postupu na permanentnú aktualizáciu stavu lesa
založenej na každoročnom vyhodnotení plošných zmien v rozdelení lesa s
využitím leteckých a satelitných snímok.
Aktualizovaný štandard PSL – trieda PSL.
Vypracovanie metodického postupu na zisťovanie stavu smrekových porastov
a aktualizácie PSL v jeho priebehu platnosti v kalamitných územiach.
Analýza uplatňovania ťažbových ukazovateľov a návrh zmien v systéme ťažbovej úpravy lesov, osobitne v kalamitných územiach.
Aktualizácie všeobecnej časti PSL.
Software na tvorbu PSL: Metodická a analytická podpora a návrh riešení
súvisiacich s návrhom nových, resp. aktualizáciou existujúcich častí - modulov programov.

Časový harmonogram
I. – XII. 2013
I. – XII. 2013

I. – XII. 2013

I. – XII. 2013

I. – XII. 2013
v súlade s potrebou tvorby
príslušného
programového
riešenia
Aktualizácia harmonogramu obnov PSL odsúhlaseného na obdobie rokov Priebežne v roku 2013
2010-2019: Zapracovanie zmien v súvislosti s reorganizáciou ŠS a
schválenými PSL.

Usmernenia a metodické postupy HÚL: Vypracovanie usmernení a metodických postupov HÚL vyplývajúcich z konaní súvisiacich s vyhotovením
PSL, kontroly dodržiavania metód podrobného zisťovania stavu lesa a podrobného plánovania, resp. z aktuálnych požiadaviek vyhotovovateľov PSL.
Internetová stránka NLC a Forestportal: Tvorba textov súvisiacich s HÚL,
priebežné dopĺňanie a aktualizácia.
Spolupráca na návrhoch a novelizácii lesníckych právnych predpisov (zákon, vyhláška) a smerníc, pokynov, metodických postupov, usmernení a
pod., súvisiacich s HÚL, PSL, jeho vyhotovovaním a kontrolou hospodárenia.
Zabezpečenie úloh určených sekciou lesného hospodárstva a spracovania
dreva MP SR súvisiacich s HÚL, vyhotovovaním PSL a hospodárením podľa
neho.

I. – XII. 2013

I. – XII. 2013
I. – XII. 2013 v súlade s
požiadavkami ministerstva
I. – XII. 2013 v súlade s
požiadavkami ministerstva

Podpora ŠS LH pri vyhlasovaní lesných celkov (LC)

9. Výsledky riešenia úlohy:
-

metodiky, postupy a usmernenia k problematike HÚL a k vyhotovovaniu PSL,
metodický postup na vyhotovovanie projektu starostlivosti o lesný pozemok,
metodický postup permanentnej aktualizácie stavu lesa,
metodický postup na zisťovanie stavu smrekových porastov a aktualizácie PSL v jeho priebehu
platnosti v kalamitných územiach,
návrh zmien v systéme ťažbovej úpravy lesov na základe analýzy ťažbových ukazovateľov, osobitne
v kalamitných územiach,
dopracovanie systému logických a formálnych kontrol dodržiavania metód zisťovania stavu lesa a
návrhov plánov hospodárskych opatrení,
aktualizovaný vzor všeobecnej časti PSL,
aktualizovaný harmonogram obnov PSL odsúhlasený na roky 2010-2019,
účasť na konaniach súvisiacich s vyhotovením PSL,
stanoviská a odborné posudky,
odborné služby pre štátnu správu LH.

10. Kľúčoví užívatelia úlohy:
-

štátna správa LH a ŢP,
vyhotovovatelia PSL,
obhospodarovatelia lesov,
odborní lesní hospodári,
odborné štátne a neštátne organizácie, inštitúcie.

11. Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy (v €):

Kooperácie

Ostatné priame
náklady

Nepriame náklady

Náklady spolu

Zo ŠR

-

85 828

31 677

117 505

117 505

Protokol o zadaní úlohy č. 7
riešenej v rámci kontraktu č. 319/2012-710/MPRV SR
uzatvorenom medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a
Národným lesníckym centrom na rok 2013

1. Názov úlohy:

FINANCOVANIE VYHOTOVENIA PSL
2. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Szarka
3. Koordinátor za SLHSD MPRV SR: Ing. Pavol László
4. Druh a charakter úlohy:
realizácia prác pri vyhotovení programu starostlivosti o lesy (ďalej len „PSL“) a úhrady nákladov na
vyhotovenie povinných súčastí PSL podľa § 38 ods. 2 písm. d), § 40 ods. 4, § 41 ods. 2 zákona č.
326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.453/2006 Z. z. o hospodárskej
úprave lesa a ochrane lesa.
5. Doba riešenia úlohy: 01. 01.2013 - 31. 12. 2013
6. Definovanie spôsobu financovania:
bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR, program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“,
prvok 08V0203 „Vyhotovenie PSL“.
7. Cieľ riešenia úlohy:
-

zabezpečenie vyhotovenia návrhu PSL v roku 2013 (s platnosťou od 1.1.2014) na 54 LC (204 945
ha) a zabezpečenie úhrady nákladov na vyhotovenie povinných súčastí PSL pre vyhotovovateľov
PSL,

-

zabezpečenie dokončenia PSL na 55 LC (204 743ha), odovzdanie schválených PSL
obhospodarovateľom lesa a zabezpečenie úhrady nákladov na vyhotovenie povinných súčastí PSL
pre vyhotovovateľov PSL.

8. Špecifikácia prác, vecný a časový harmonogram riešenia úlohy:
-

vyhotovenie PSL a úhrada nákladov na povinné súčasti PSL,

-

predloženie návrhu PSL príslušným orgánom ŠS LH v termíne do 15.12.2013,

-

predloženie PSL príslušným orgánom ŠS LH na schválenie a odovzdanie schváleného PSL
jednotlivým obhospodarovateľom lesa.

9. Výsledky riešenia úlohy:
-

dokončenie PSL na 55 LC (204 743ha) a odovzdanie schválených v roku 2013 obhospodarovateľom
lesa,

-

rozpracovanie a odovzdanie návrhu PSL (s platnosťou od 1.1.2014) na 54 LC (204 945 ha) na
príslušné KLÚ do 15.12.2013.

10. Kľúčoví užívatelia úlohy:
-

Lesy SR, š. p. Banská Bystrica
obhospodarovatelia súkromných a spoločenstevných lesných pozemkov
obhospodarovatelia cirkevných a mestských lesných pozemkov
orgány štátnej správy lesného hospodárstva
orgány štátnej ochrany prírody

11. Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy (v €):
Kooperácie
2 326 695

Ostatné priame
náklady
-

Nepriame náklady
-

Náklady
spolu
2 326 695

Zo ŠR
2 326 695

