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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č.3):

Vývoj, rozvoj a správa informačného systému lesného hospodárstva (IS LH) a poskytovanie
informácií z IS LH.
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Anna Miková, Ing. Ján Poláčik

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Jozef Dóczy

Legislatívny rámec:

§ 38 ods. 2 písm. e) a § 45 z. č. 326/2005 Z. z. o lesoch 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.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na riešenie
úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC. Bežný transfer z programového prvku Rozvoj hospodárskej úpravy
lesa (08V0202)
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):

Správa a poskytovanie informácií IS LH. Podpora vyhotovovania PSL, kontrola údajov PSL,
ich import do centrálnej priestorovej databázy, archivované údaje PSL. Zabezpečenie
funkčnosti a aktuálnosti LGIS pre potreby NLC, MPRV SR, štátnej správy LH a iných
rezortných a mimorezortných organizácií a verejnosti.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):



Priebežná komunikácia s vyhotoviteľmi PSL, zabezpečovanie:
- kontroly a opravy súborov geopriestorových dát
- kontroly a opravy súborov alfanumerických dát
T: 31.12.2015



Aktualizácia súborov dát v dátovom sklade
- aktualizácia súborov geopriestorových dát
- aktualizácia alfanumerických dát
- harmonizácia priestorových údajov (vytvorenie súboru dát za SR so stavom
k 31.12.2014)
T: 31.12.2015



Zber, záznam, kontrola a oprava súborov dát z LHE:
- Ročná evidencia výkonov v lesných porastoch
- Ročná evidencia ochrany lesa a lesníckotechnických meliorácií
T: 31.05.2015



Príprava podkladov pre vyhotovovateľov PSL (pre rok 2015)
T: 31.03.2015
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Výber a distribúcia súborov dát z PSL do používaných softvérových aplikácií
T: priebežne
Vypracovanie Súhrnných informácií o stave lesov (SISL) so stavom k 31.12.2014
T: 30.06.2015
Údržba a správa údajov dátového skladu
T: priebežne
Návrhy údajových modelov, ich implementácia, naplnenie a následné spracovania
informácií podľa požiadaviek interných a externých užívateľov v prostredí centrálneho
databázového servera
T: priebežne
Správa a údržba existujúceho aplikačného softvéru pre vyhotovenie PSL: LhpTax,
Tabuľka Plochová (súbor realizačných výstupov), KZSL program.
T: 31.12.2015
Správa a údržba webovej aplikácie LGIS a údržba príslušných databáz
T: priebežne

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
a) Správa údajov IS LH – zber údajov, kontrola, aktualizácia, archivácia, konverzie a správa
alfanumerických a geopriestorových dát v súlade so zákonom č. 3/2010 Z.z. o národnej
infraštruktúre priestorových informácií.
b) Metodická podpora a vykonávanie analýz pre tvorbu projektov subsystémov IS LH.
c) Vývoj a rozvoj komunikačnej infraštruktúry (import, export dát) vo väzbe na externé IS.
d) Dátová a softvérová podpora pre riadiace a rozhodovacie procesy sekcie lesného
hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR a rozpočtových a príspevkových organizácií
v jej riadiacej pôsobnosti.
e) Zabezpečovanie prevádzky IS LH.
f) Vývoj a rozvoj WEB mapových a dátových služieb a aplikácií pre účely prezentácie
a publikovania informácií z IS LH. Zavádzanie nových metód do systému výberu,
spracovania a distribúcie súborov dát z IS LH.
g) Príprava podkladov pre postupné začleňovanie metainformácií do IS LH.
h) Zabezpečovanie činnosti súvisiacej s novými metódami zberu, spracovania
a vyhodnocovania informácií o krajine, získaných prostredníctvom nových technológií – v
spolupráci s ostanými organizačnými zložkami NLC.
i) Prevádzkovanie a ďalší vývoj LGIS pre potreby NLC, MPRV SR, štátnej správy LH
a iných rezortných a mimorezortných organizácií a verejnosti a integrácia poľovníckeho
GIS-u.
j) Sprístupňovanie elektronických služieb pre odbornú a laickú verejnosť v zmysle
elektronizácie administratívnych procesov.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
- Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR
- Rozpočtové a príspevkové organizácie LH v riadiacej pôsobnosti Sekcie LHaSD
MPRV SR
- obhospodarovatelia lesov
- vyhotovovatelia PSL
- verejnosť.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci
finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery). Bežný transfer z programového
prvku Rozvoj hospodárskej úpravy lesa (08V0202)
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Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej
správe o činnosti NLC za rok 2015 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku
2016 v zmysle uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 293 917 zo ŠR
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 3 (priame
náklady, nepriame náklady):
Podrobná kalkulácia nákladov na realizáciu úlohy č.3:
„Vývoj, rozvoj a správa informačného systému lesného hospodárstva (IS LH) a poskytovanie
informácií z IS LH. Poskytovanie údajov informačnej banky IS LH pre PRV SR 2007-2013
a 2014-2020“
P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

Spolufinancov
anie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)

3 000

0

3 000

2

Spotreba materiálu

3 000

0

3 000

3

Služby (r. 4 a 5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

290 917

0

290 917

155 718

0

155 718

54 498

0

54 498

4 500

0

4 500

1 000

0

1 000

500

0

500

3 000

0

3 000

76 201

0

76 201

2 135

0

2 135

4
5
6

- Výskum a vývoj
- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09
+ r. 13)

8

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

9

Ostatné priame náklady (r. 10 až 12)

7

a

10

- Cestovné tuzemské

11

- Cestovné zahraničné

12

- Ostatné priame náklady

13

sociálne

poistenie

Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 14 až 19)

14

- Spotreba materiálu

15

- Spotreba energie

10 675

0

10 675

16

28 638

0

28 638

17

- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát.
prísp. NÚP

10 022

0

10 022

18

- Odpisy

13 522

0

13 522

19

- Ostatné nepriame náklady

11 209

0

11 209

293 917

0

293 917

20

Celkové náklady (r. 01 + 06 )

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č.): 5
Preberanie prác a kontrola kvality PSL
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Peter Szarka, Ing. Ľuboš Žabka

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Tibor Jančok

Legislatívny rámec:
Stála úloha nevýskumného charakteru vyplývajúca z § 38 ods. 2 písm. d), § 40 ods. 4 a § 41
ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného
organizačného útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na
riešenie úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC. Bežný transfer z programového prvku Rozvoj
hospodárskej úpravy lesa (08V0203)
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
a) zabezpečenie jednotného vyhotovenia PSL v roku 2015 na celom území Slovenska
b) prekontrolovanie údajov návrhov PSL predkladaných na schválenie príslušným orgánom
štátnej správy
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
- príprava vstupných údajov a dát pre vykonanie kontroly prác na vyhotovení PSL ,
T:od 1.1.2015-28.2.2015
- kontrola prác na dokončení PSL na 41 LC na výmere 187 453 ha;
T: priebežne
- kontrola prác na vyhotovení PSL na 48 LC na výmere 176 340 ha;
T: priebežne
- vyhotovenie záznamov a protokolov z kancelárskeho a terénneho posúdenia
kontrolovaných údajov PSL;
T: do dvoch týždňov po vykonaní kontroly
- zabezpečenie odovzdania výsledkov kontroly PSL príslušným orgánom ŠS;
T: do 15. 12. 2015
- vyhodnotenie vykonaných kontrol a opatrení na odstránenie zistených nedostatkov;
T: do 31. 12. 2015
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Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
- kontrola dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov, štandardov, pokynov a
postupov pri vyhotovení PSL v roku 2015
- zabezpečenie kontroly úplnosti a správnosti predkladaných PSL, ako podkladov pre
rozhodovací proces pre príslušné orgány štátnej správy lesného hospodárstva v procese
ich schvaľovania.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
- Lesy SR, š. p. Banská Bystrica
- Vyhotovitelia PSL
- Orgány štátnej správy
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci
finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery). Bežný transfer z programového
prvku Rozvoj hospodárskej úpravy lesa (08V0203)
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej
správe o činnosti NLC za rok 2015 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku
2016 v zmysle uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 73 930,-
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 5 (priame
náklady, nepriame náklady):
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kalkulačná položka
Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)
Spotreba materiálu
Služby (r. 4 a 5)
- Výskum a vývoj
- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 +
r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady (r. 10 až 12)
- Cestovné tuzemské
- Cestovné zahraničné
- Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 14 až
19)
- Spotreba materiálu
- Spotreba energie
- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
- Odpisy
- Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 06 )

Štátny Spolufinan Finančné
rozpočet
covanie
prostriedky
(EUR)
(EUR)
spolu (EUR)
1 820
0
1 820
1 300
0
1 300
520
0
520
0
0
0
520
0
520
72 110

0

72 110

37 859

0

37 859

13 250

0

13 250

1 833
500
0
1 333

0
0
0
0

1 833
500
0
1 333

19 168

0

19 168

560
2 800
6 904

0
0
0

560
2 800
6 904

2 417

0

2 417

3 547
2 940
73 930

0
0
0

3 547
2 940
73 930
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č.6):
Financovanie vyhotovenia PSL
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Peter Szarka

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Tibor Jančok

Legislatívny rámec:
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.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného
organizačného útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na
riešenie úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC. Bežný transfer z programového prvku 08V0203
Vyhotovenie Programov starostlivosti o lesy (PSL)
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
c) dokončenie PSL na 41 LC (187 453)
d) rozpracovanie PSL na 48 LC (176 340ha)
e) odovzdanie PSL schválených v roku 2015 obhospodarovateľom lesa
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
T: od 1.1.2015 - do 31.12.2015
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
- vyhotovenie PSL a úhrada nákladov na povinné súčasti PSL,
- predloženie PSL príslušným orgánom ŠS na schválenie a odovzdanie schváleného PSL
jednotlivým obhospodarovateľom lesa.
- zabezpečenie dokončenia PSL na 41 LC (187 453) a odovzdanie schválených PSL
obhospodarovateľom lesa
- zabezpečenie rozpracovania PSL na 48 LC (176 340ha)
- zabezpečenie úhrady nákladov na vyhotovenie povinných súčastí PSL, pre
vyhotovovateľov PSL
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
- Lesy SR, š. p. Banská Bystrica
- Obhospodarovatelia súkromných a spoločenstevných lesných pozemkov
- Obhospodarovatelia cirkevných a mestských lesných pozemkov
- Orgány štátnej správy lesného hospodárstva
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-

Orgány štátnej ochrany prírody

Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci
finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery). Bežný transfer z programového
prvku 08V0203 Vyhotovenie Programov starostlivosti o lesy (PSL)
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej
správe o činnosti NLC za rok 2015 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku
2016 v zmysle uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 1 679 999,64
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 6 (priame
náklady, nepriame náklady):
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kalkulačná položka
Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)
Spotreba materiálu
Služby (r. 4 a 5)
- Výskum a vývoj
- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 +
r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady (r. 10 až 12)
- Cestovné tuzemské
- Cestovné zahraničné
- Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 14 až
19)
- Spotreba materiálu
- Spotreba energie
- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
- Odpisy
- Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 06 )

Štátny
rozpočet
(EUR)

Spolufina Finančné
ncovanie prostriedky

(EUR)

spolu (EUR)

1 679 999,64

1 679 999,64

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0
0

1 679 999,64

0
1 679 999,64

0

1 679 999,64

1 679 999,64

0
0
1 679 999,64

1 679 999,64

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č.7):
Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho komplexu
(výskumný zámer)
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

RNDr. Slávka Tóthová, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Jozef Dóczy, PhD.

Legislatívny rámec:
 zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení
zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy v znení neskorších predpisov a jeho novela zákon č. 233/2008 Z. z. z 22. mája
2008 s účinnosťou od 1. júla 2008,
 Nový model vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného
organizačného útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na
riešenie úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC. Bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR, program
08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc pre
udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0301 „Výskum na podporu trvalo udržateľného
lesného hospodárstva“.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Inštitucionálne prostriedky budú v roku 2015 čerpané presne v súlade so zákonom č.
172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona
č.575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov, ako aj „Nového modelu vedy a výskumu v rezorte Ministerstva
pôdohospodárstva SR", to znamená na "infraštruktúru výskumu a vývoja" (§3 - osoby,
uskutočňujúce výskum a vývoj vrátane obslužných osôb, prístroje, zariadenia, informačné,
komunikačné a technologické celky a systémy, ako i ďalšie hnuteľné veci a nehnuteľnosti,
ktoré slúžia pre potreby výskumu a vývoja). Výsledkom bude zachovanie podmienok pre
fungovanie NLC-LVÚ Zvolen.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
a) doba riešenia úlohy: 01.01.2015 - 31.12.2015,
b) výskumný zámer NLC-LVÚ Zvolen je v plnom súlade s výskumným zameraním NLC
v zmysle zriaďovacej listiny a organizačného poriadku. Zároveň zohľadňuje hlavné
trendy v európskom lesníckom výskume definované najmä prostredníctvom
mechanizmu EU HORIZON 2020, Technologickej platformy lesníckeho sektora, ale
odráža aj požiadavky domáceho prostredia sformulované v Národnom lesníckom
programe (NLP) SR, ako základnom lesnícko-politickom dokumente. Je v súlade aj s
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celosvetovým trendom tzv. adaptívneho manažmentu obnoviteľných zdrojov, ktorý sa
uplatňuje vo vyspelých ekonomikách sveta. Jeho základnou myšlienkou je skĺbenie
vedeckého skúmania a skúseností praxe, pre potreby strategického rozhodovania,
c) výskumný zámer NLC-LVÚ Zvolen sa zakladá na týchto štyroch špecifických
cieľoch:
 podpora konkurencieschopnosti lesníckeho sektora v kontexte rozvoja vidieka,
 inovatívne metódy integrovanej ochrany lesa,
 podpora multifunkčného lesníctva a adaptácie lesov na meniace sa prírodné
a spoločenské podmienky,
 pestovanie lesa pre udržateľné poskytovanie komplexu ekosystémových služieb s
dôrazom na produkciu dreva,
d) ide o oblasti, v ktorých budú v roku 2015 riešené všetky výskumné úlohy na NLCLVÚ Zvolen. Pôjde o riešenie úlohy výskumu a vývoja pre prax financovanú z
rozpočtovej kapitoly MPRV SR (úloha č . .... v kontrakte na rok .....), výskumné
projekty podporené APVV, ASFEU, výskumné projekty financované podnikateľským
sektorom a úlohy riešené v rámci zahraničných projektov. Zároveň sa NLC-LVÚ
Zvolen bude v roku 2015 uchádzať o finančnú podporu z ASFEU a APVV vo
všetkých zverejnených výzvach.
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
a) výskumná a vývojová, dlhodobá úloha,
b) dlhodobým cieľom Výskumného zámeru na roky 2015-2019, ktorý predstavuje
inštitucionálnu zložku financovania NLC-LVÚ Zvolen, je zachovanie podmienok pre
existenciu rezortnej lesníckej výskumno-vývojovej základne, bez ktorej nie je možné
zabezpečovať v požadovanom rozsahu inovácie pre oblasť lesníctva, rozvoja vidieka a
ochrany životného prostredia a krajiny. Inštitucionálne financovanie pomáha
realizovať tento cieľ prostredníctvom prostriedkov na krytie časti nákladov na
prevádzku NLC-LVÚ Zvolen (náklady na energie, prevádzku, údržbu a spravovanie
majetku štátu zvereného NLC, časť nákladov na mzdy a odvody kmeňových
pracovníkov a nevyhnutného obslužného personálu), čo vytvára podmienky, aby
organizácia podávaním projektov na APVV, rámcové programy EÚ, Operačný
program „výskum a vývoj“ (ASFEU), iné grantové programy, respektíve výskumom
pre súkromný sektor, získavala finančné prostriedky na úhradu ďalších nákladov
súvisiacich s výskumom a vývojom v oblastiach definovaných výskumným zámerom.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
a) vlastníci a obhospodarovatelia lesov (štátny a neštátny sektor),
b) podnikateľské subjekty v lesníctve,
c) orgány štátnej správy na úseku LH a ochrany prírody a krajiny všetkých stupňov,
nevýskumné, vývojové a realizačné organizačné zložky NLC,
d) medzinárodné výskumné konzorciá v rámci projektov vedy, výskumu a vývoja,
e) ostatní záujemcovia.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci
finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery). Bežný transfer z rozpočtovej
kapitoly MPRV SR, program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03
„Výskum a odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0301 „Výskum na
podporu trvalo udržateľného lesného hospodárstva“.
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Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej
správe o činnosti NLC za rok 2015 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku
2016 v zmysle uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 163 572,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 7 (priame
náklady, nepriame náklady):
P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

Spolufinancov
anie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)

5 000

0

5 000

2

Spotreba materiálu

1 000

0

1 000

3

Služby (r. 4 a 5)

4 000

0

4 000

4 000

0

4 000

0

0

0

158 572

0

158 572

24 049

0

24 049

8 415

0

8 415

83 700

0

83 700

4
5
6

- Výskum a vývoj
- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09
+ r. 13)

8

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

9

Ostatné priame náklady (r. 10 až 12)

7

a

sociálne

poistenie

10

- Cestovné tuzemské

200

0

200

11

- Cestovné zahraničné

200

0

200

12

- Ostatné priame náklady

83 300

0

83 300

42 408

0

42 408

13

Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 14 až 19)

14

- Spotreba materiálu

1 206

0

1 206

15

- Spotreba energie

6 038

0

6 038

16

15 687

0

15 687

17

- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát.
prísp. NÚP

5 490

0

5 490

18

- Odpisy

7 648

0

7 648

19

- Ostatné nepriame náklady

6 339

0

6 339

163 572

0

163 572

20

Celkové náklady (r. 01 + 06 )

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č.10):
Koncepčné práce pre MPRV SR a úlohy vyplývajúce zo záverov vedenia MPRV SR a sekcie
LHSD MPRV SR, odborná pomoc pre orgány ŠS LH v riadiacej pôsobnosti MPRV SR
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Martin Moravčík, CSc.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Jozef Dóczy, PhD.

Legislatívny rámec:
Schváleného plánu úloh MPRV SR pre rok 2015, uznesenia vedenia MPRV SR a sekcie
LHSD MPRV SR.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného
organizačného útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na
riešenie úlohy a jednotlivých čiastkových úloh zadávaných v rámci tejto úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC. Bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR, program
08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc pre
udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo“.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Zabezpečenie koncepčných prác pre MPRV SR, ktoré budú zadávané samostatnými
protokolmi o zadaní čiastkových úloh v roku 2014.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
1.1.2015 – 31.12.2015
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
Hlavným cieľom nevýskumnej úlohy je zabezpečovanie úloh určených rezortu
pôdohospodárstva, časť lesné hospodárstvo v oblasti koncepčných prác pre MPRV SR
vyplývajúcich zo záverov vedenia MPRV SR, uznesení vlády SR, akčných plánov Národného
lesníckeho programu SR a Národného programu využitia potenciálu dreva SR, legislatívnych
úloh rezortu, úloh vyplývajúcich z medzirezortnej kooperácie a koordinácie a ďalších.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcia lesného hospodárstva
a spracovania dreva a ostatné subjekty vyšpecifikované v čiastkových protokoloch.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude na 100 % financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci
finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery). Bežný transfer z rozpočtovej
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kapitoly MPRV SR, program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03
„Výskum a odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0302 „Odborná
pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“.
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej
správe o činnosti NLC za rok 2015 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku
2016 v zmysle uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 150 075 zo ŠR
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 10 (priame
náklady, nepriame náklady):
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kalkulačná položka
Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)
Spotreba materiálu
Služby (r. 4 a 5)
- Výskum a vývoj
- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 +
r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady (r. 10 až 12)
- Cestovné tuzemské
- Cestovné zahraničné
- Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)
- Spotreba materiálu
- Spotreba energie
- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
- Odpisy
- Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 06 )

Štátny Spolufinan Finančné
rozpočet
covanie
prostriedky
(EUR)
(EUR)
spolu (EUR)
2 000
0
2 000
1 500
0
1 500
500
0
500
0
0
0
500
0
500
148 075

0

148 075

104 870

0

104 870

36 705

0

36 705

6 500
1 500
0
5 000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

6 500
1 500
0
5 000
0
0
0
0

0

0

0

0
0
150 075

0
0
0

0
0
150 075

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č.11):
Monitoring lesov – Čiastkový monitorovací systém Lesy
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Pavel Pavlenda, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Henrich Klescht

Legislatívny rámec:
Riešenie úlohy na národnej úrovni vyplýva z § 55, ods. 1, písm. j zákona č. 326/2005 Z.z.
o lesoch v znení neskorších predpisov, z Uznesenia vlády SR č. 449/1992, č. 620/1993 a č.
7/2000 a ďalších rezortných dokumentov, súvisiacich s ČMS Lesy.
Na medzinárodnej úrovni vyplýva z Konvencie o diaľkovom cezhraničnom znečistení
ovzdušia, ďalej má oporu najmä v Akčnom pláne pre lesy EÚ (Forest action plan EU – FAP),
v opatrení č. 8, v dlhodobom medzinárodnom programe monitoringu lesov ICP Forests, v
požiadavkách SFM Forest Europe a ďalších dokumentoch.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného
organizačného útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na
riešenie úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC. Bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR, program
08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc pre
udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo“.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
a) aktualizované databázy jednotlivých vlastností, parametrov a indikátorov stavu
a vývoja lesných ekosystémov z plôch I. úrovne a redukovaného počtu plôch II.
úrovne monitoringu lesov Slovenska s dôrazom najmä na kritériá a indikátory trvalo
udržateľného obhospodarovania lesov,
b) ročná správa monitoringu lesov,
c) zaslané údaje programovému centru ICP Forests.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
a) doba riešenia úlohy: 01.01.2015 - 31.12.2015,
b) priebežné zabezpečenie spolupráce v rámci programu ICP Forests vrátane prípravy
a zasielania dát,
c) koordinácia ČMS Lesy a spolupráca v rámci IS ŽP SR,
d) priebežná realizácia kontinuálnych a pravidelných meraní, prieskumov a hodnotení na
3 TMP II. úrovne (radiálny prírastok, listové analýzy, depozícia, pôdny roztok,
prízemná vegetácia, kvalita ovzdušia, meteorológia, opad, fenológia), realizácia
jednorazových hodnotení na 7 TMP II. úrovne,
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e) hodnotenie defoliácie a súvisiacich veličín na plochách I. úrovne monitoringu (júl –
august 2015),
f) vyhodnotenie výsledkov intenzívneho monitoringu za rok 2014, resp. 2013 (za
kontinuálne prieskumy, ktoré sa hodnotia za celý kalendárny rok),
g) spracovanie a vyhodnotenie výsledkov vo forme správy Monitoringu lesov Slovenska
za rok 2014 (vydanie plánované na prvý polrok 2015),
h) v zmysle normy ISO STN 17025 vykonávanie kontroly dodržiavania zavedeného
systému kvality a zabezpečenie kalibrácie meradiel resp. profylaktiky prístrojov
v CLL, účasť v medzilaboratórnych testoch, používanie referenčných materiálov
na vyhodnocovanie trendov meraní pomocou regulačných diagramov.
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
a) nevýskumná, stála úloha,
b) v metodickom súlade s dlhodobým medzinárodným programom monitoringu lesov
ICP Forests a koncepciou ČMS Lesy získavať aktuálne informácie o stave lesných
ekosystémov a jeho zložiek na trvalých monitorovacích plochách (TMP) I. úrovne
a redukovanom počte TMP II. úrovne monitoringu,
c) zaslať údaje programovému centru ICP Forests,
d) spracovať výsledky monitoringu I. a II. úrovne monitoringu,
e) zabezpečiť činnosť Strediska ČMS Lesy, koordináciu prác na národnej úrovni a väzby
na Informačný systém životného prostredia SR,
f) realizovať základné kroky pre zabezpečenie kvality meraní v Centrálnom lesníckom
laboratóriu (CLL) v súvislosti so stanoveniami vo vzorkách pre monitoring lesov.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
b) Ministerstvo životného prostredia SR,
c) Európska komisia / JRC,
d) Programové koordinačné centrum ICP Forests,
e) vlastníci a obhospodarovatelia lesov a verejnosť.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci
finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery). Bežný transfer z rozpočtovej
kapitoly MPRV SR, program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03
„Výskum a odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0302 „Odborná
pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“.
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej
správe o činnosti NLC za rok 2015 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku
2016 v zmysle uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 85 500,-
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 11 (priame
náklady, nepriame náklady):
P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

Spolufinancov
anie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)

6 560

0

6 560

2

Spotreba materiálu

4 510

0

4 510

3

Služby (r. 4 a 5)

2 050

0

2 050

2 050

0

2 050

0

0

0

78 940

0

78 940

34 100

0

34 100

11 928

0

11 928

10 745

0

10 745

4
5
6

- Výskum a vývoj
- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09
+ r. 13)

8

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

9

Ostatné priame náklady (r. 10 až 12)

7

a

sociálne

poistenie

10

- Cestovné tuzemské

2 400

0

2 400

11

- Cestovné zahraničné

2 200

0

2 200

12

- Ostatné priame náklady

6 145

0

6 145

22 167

0

22 167

665

0

665

13

Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 14 až 19)

14

- Spotreba materiálu

15

- Spotreba energie

3 325

0

3 325

16

7 759

0

7 759

17

- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát.
prísp. NÚP

2 715

0

2 715

18

- Odpisy

4 212

0

4 212

19

- Ostatné nepriame náklady

3 491

0

3 491

85 500

0

85 500

20

Celkové náklady (r. 01 + 06 )

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č. 12):
Lesnícka ochranárska služba
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Andrej Kunca, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Henrich Klescht

Legislatívny rámec:
 § 29 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,
 § 5 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti,
 spoločné usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva životného
prostredia SR na realizáciu opatrení podľa § 28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z.
o lesoch v znení neskorších predpisov (č. MP SR 1586/2008-100 z 28. marca 2008).
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného
organizačného útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na
riešenie úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC. Bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR, program
08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc pre
udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo“.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
a) zabezpečenie účinnej a odbornej ochrany lesov pred škodami spôsobenými
škodlivými činiteľmi,
b) analýza výsledkov z hlásení o výskyte škodlivých činiteľov za rok 2014, o spotrebe
prípravkov a vydanie elaborátu o výskyte škodlivých činiteľov a prognóze pre rok
2015,
c) skúšky biologickej účinnosti prípravkov na ochranu lesa a návrhy na ich autorizáciu,
d) kontrola a monitoring kalamitných a karanténnych škodcov lesných drevín,
e) spolupráca s orgánmi štátnej správy, vlastníkmi a obhospodarovateľmi lesov pri
riešení problematiky ochrany lesa a pri realizácii veľkoplošných zásahov,
f) medzinárodná spolupráca inšpektorov a špecialistov LOS,
g) uložené opatrenia obhospodarovateľom lesov na odstránenie zistených nedostatkov pri
ochrane lesa [§ 29 ods. 2 písm. f) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“)],
h) monitoring výskytu škodlivých činiteľov [§ 29 ods. 2 písm. a) zákona],
i) signalizačné správy [§ 29 ods. 2 písm. b) zákona],
j) posudzovanie projektov ozdravných opatrení na hospodárenie v lesoch pod vplyvom
imisií [§ 28 ods. 2 písm. e) zákona],
k) plnenie opatrení vyplývajúcich z § 28 ods. 3 a 4 zákona.
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Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
i) doba riešenia úlohy: 01.01.2015 - 31.12.2015,
j) spracovanie elaborátu ”Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2014
a ich prognóza na rok 2015“,
T: 31.12.2015
k) kontrola a monitorovanie výskytu kalamitných a karanténnych škodcov. Spolupráca
s orgánmi štátnej správy, vlastníkmi a užívateľmi lesov pri riešení problémov, pri
realizácii veľkoplošných zásahov, návrhov opatrení, kontrola ich realizácie
a hodnotenie účinnosti,
T: 31.12.2015
l) spolupráca lesníckych ochranárskych služieb v krajinách EÚ, aktívna účasť na práci
EPPO, COST, IUFRO, EFI, implementácia predpisov EÚ do národného systému
ochrany lesa,
T: 31.12.2015
m) skúšanie biologickej účinnosti a návrhy na autorizáciu prípravkov na ochranu lesa,
T: 31.12.2015
n) vykonanie expertízy návrhu opatrení na ochranu lesa a stanoviska ŠOP v zmysle
spoločného usmernenia MP SR a MŽP SR na realizáciu opatrení podľa § 28 ods. 3
zákona o lesoch a zaslať OLH odporučenie na úpravu a doplnenie návrhu opatrení na
ochranu lesa,
T: v zmysle usmernenia
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
g) nevýskumná, stála úloha,
h) naplnenie úloh a poslania Lesníckej ochranárskej služby (ďalej len „LOS“)
vyplývajúcich zo štatútu, zo zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov, zo zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, Nariadenia
EÚ č. 1615/89, Smernice Rady EÚ č. 97/57/EC a záverov a uznesení Lesníckeho
panelu EPPO,
i) zabezpečenie kontrolnej, prognostickej a expertíznej činnosti z problematiky ochrany
lesa pre sekciu lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR a orgány štátnej
správy LH, riešenie praktických problémov ochrany lesa na Slovensku,
j) plnenie úloh LOS vyplývajúcich zo Spoločného usmernenia Ministerstva
pôdohospodárstva SR a Ministerstva životného prostredia SR na realizáciu opatrení
podľa § 28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (č.
MP SR 1586/2008-100 z 28. marca 2008),
k) vypracovanie stanovísk, posudkov, návrhov opatrení a poradenstvo pre orgány štátnej
správy LH, autorizácia prípravkov na ochranu rastlín pre použitie v lese.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
a) orgány štátnej správy LH,
b) vlastníci a obhospodarovatelia lesov.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci
finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery). Bežný transfer z rozpočtovej
kapitoly MPRV SR, program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03
„Výskum a odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0302 „Odborná
pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“.
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Úloha sa bude podieľať na spolufinancovaní monitoringu inváznych organizmov, čo bude
riešené v spolupráci s Ústredným, kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym
v Bratislave.
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej
správe o činnosti NLC za rok 2015 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku
2016 v zmysle uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 94 500,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 12 (priame
náklady, nepriame náklady):
P.č.

11 000

Spotreba materiálu

7 000

0

7 000

Služby (r. 4 a 5)

4 000

0

4 000

0

0

0

4 000

0

4 000

2
3

6
7
8
9

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

0

Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)

5

Spolufinancov
anie
(EUR)

11 000

1

4

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

- Výskum a vývoj
- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09
+ r. 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

83 500
34 963

a

sociálne

poistenie

Ostatné priame náklady (r. 10 až 12)

12 237

0
0
0

83 500
34 963
12 237

11 800

0

11 800

10

- Cestovné tuzemské

1 100

0

1 100

11

- Cestovné zahraničné

2 700

0

2 700

8 000

0

8 000

24 500

0

24 500

735

0

735

12
13

- Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)

14

- Spotreba materiálu

15

- Spotreba energie

3 675

0

3 675

16

- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát.
prísp. NÚP

8 575

0

8 575

17

3 001

0

3 001

18

- Odpisy

4 655

0

19

- Ostatné nepriame náklady

3 859

0

3 859

94 500

0

94 500

20

Celkové náklady (r. 01 + 06 )

4 655

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č.13):
Kontrola lesného reprodukčného materiálu
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Dagmar Bednárová, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Tibor Jančok

Legislatívny rámec:
Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov
a vyhláška
č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného
reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh v znení neskorších predpisov.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného
organizačného útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na
riešenie úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC. Bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR, program
08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc pre
udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo“.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
a) uznávacie listy pre zdroje lesného reprodukčného materiálu všetkých kategórií
spĺňajúcich požiadavky na uznanie,
b) doplnenie uznaných zdrojov lesného reprodukčného materiálu na základe podnetov
tak, aby sa dosiahla požadovaná štruktúra podľa druhov lesných drevín, semenárskych
oblastí a vegetačných stupňov,
c) národný register zdrojov reprodukčného materiálu lesných drevín,
d) databáza listov o pôvode vystavených príslušnými okresnými úradmi,
e) evidencia škôlok a prevádzkových zariadení,
f) ročné prehľady o produkcii lesného reprodukčného materiálu,
g) listy o pôvode lesného reprodukčného materiálu, ktorý je predmetom obchodnej
výmeny alebo vývozu a listov o pôvode pre oddiely, ktoré vznikli zlúčením alebo
delením oddielov,
h) súhlasy na použitie lesného reprodukčného materiálu z obchodnej výmeny alebo
dovozu na obnovu lesa a zalesňovanie,
i) súhlasy na použitie lesného reprodukčného materiálu o dva lesné vegetačné stupne
nahor ako je výškový pôvod zdroja lesného reprodukčného materiálu,
j) národné a medzinárodné certifikáty o kvalite osiva lesných drevín,
k) záznamy z vykonaných dozorov nad produkciou a uvádzaním lesného reprodukčného
materiálu na trh s uvedením opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri:
a) spracovaní, evidencii a skladovaní semena a semennej suroviny,
b) produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh,
c) použití lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie,
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podnety príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva pri zistení
porušovania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti produkcie lesného
reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh,
m) preverenie realizácie opatrení uložených na odstránenie nedostatkov zistených
kontrolou lesného reprodukčného materiálu,
n) spracovanie záverečnej správy, ktorá podrobne zhodnotí stav a obhospodarovanie
uznaných zdrojov lesného reprodukčného materiálu, výsledky z kontrolnej činnosti,
údaje z oznámení o produkcii lesného reprodukčného materiálu, výsledky rozborov
kvality semien lesných drevín.
l)

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
o) doba riešenia úlohy: 01.01.2015 - 31.12.2015,
p) vedenie národného registra zdrojov lesného reprodukčného materiálu, jeho
aktualizácia, dopĺňanie. Spolupráca s oficiálnymi orgánmi členských krajín EÚ
v oblasti
lesného
reprodukčného
materiálu
podľa
nariadení
EK,
T: do 31.12.2015
q) predkladanie návrhov na uznanie zdrojov lesného reprodukčného materiálu a návrhov
na zánik uznania zdrojov lesného reprodukčného materiálu, vyhotovovanie
uznávacích listov a ich zasielanie okresným úradom, správcom zdroja a osobám, ktoré
mali na uznaní zdroja záujem a podali podnet na uznanie. Vypracovanie požiadaviek
pre vyhotovovateľov PSL na ochranu genetických zdrojov lesných drevín,
T: do 31.12.2015
r) spracovanie oznámení o produkcii lesného reprodukčného materiálu, vedenie
evidencie škôlok a prevádzkových zariadení a spracovanie oznámení o skladovanom
zostatku
semena
a osiva,
T: do 31.12.2015
s) dozor nad produkciou a uvádzaním lesného reprodukčného materiálu na trh (kontrola
stavu a obhospodarovania uznaných zdrojov lesného reprodukčného materiálu,
kontrola ich evidencie, kontrola produkcie lesného reprodukčného materiálu a jeho
uvádzania na trh, kontrola evidencie lesného reprodukčného materiálu, kontrola
dodržovania zásad horizontálneho a vertikálneho prenosu lesného reprodukčného
materiálu a kontrola kariet pôvodu obnovovaných lesných porastov),
T: do 31.12.2015
t) vedenie databázy listov o pôvode vystavených príslušnými okresnými úradmi,
T: do 31.12.2015
u) vykonávanie skúšok kvality osiva lesných drevín,
T: do
31.12.2015
v) vydávanie listov o pôvode lesného reprodukčného materiálu v zmysle § 15 ods. 3
(obchodná výmena a vývoz) a § 12 ods. 2, 3 (zlučovanie a delenie oddielov) zákona
o LRM a vedenie evidencie listov o pôvode,
T: do 31.12.2015
w) vydávanie súhlasov na použitie lesného reprodukčného materiálu z obchodnej
výmeny, resp. dovozu na umelú obnovu lesa a zalesňovanie. Spracovanie evidencie
súvisiacej s obchodnou výmenou lesného reprodukčného materiálu v rámci členských
krajín EÚ,
T: do 31.12.2015
x) vydávanie súhlasov na zalesňovanie lesným reprodukčným materiálom o dva lesné
vegetačné stupne nahor ako je výškový pôvod zdroja lesného reprodukčného
materiálu,
T: do 31.12.2015
y) poradenstvo pre štátnu správu v oblasti produkcie lesného reprodukčného materiálu
a jeho uvádzaní na trh.
T: do 31.12.2015
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Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
l) nevýskumná, stála úloha,
m) zabezpečiť úlohy vyplývajúce pre Národné lesnícke centrum z:
 zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení zákona
č. 49/2011 Z. z. (ďalej len „zákon o LRM“) a novely zákona č. 73/2013 Z. z.,
 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 501/2010 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu
a jeho uvádzaní na trh a novely vyhlášky č. 118/2013 Z. z.,
 medzinárodných pravidiel ISTA pre testovanie semien lesných drevín,
 nariadenia Komisie (EK) č. 1597/2002 zo 6. septembra 2002: Podrobné pravidlá
o uplatnení Smernice Rady 1999/105/ES vo vzťahu k formátu Národného
zoznamu zdrojov lesného reprodukčného materiálu,
 nariadenia Komisie (EK) č. 1598/2002 zo 6. septembra 2002: Podrobné pravidlá
o uplatnení Smernice Rady 1999/105/ES vo vzťahu k poskytovaniu vzájomnej
úradnej podpory oficiálnych orgánov,
 nariadenia Komisie (EK) č. 1602/2002 z 9. septembra 2002: Podrobné pravidlá
o uplatnení Smernice Rady 1999/105/ES vo vzťahu k možnosti zakázať dodávku
lesného reprodukčného materiálu konečnému odberateľovi,
 nariadenia Komisie (EK) č. 2301/2002 z 20. decembra 2002: Podrobné pravidlá
o uplatnení Smernice Rady 1999/105/ES vo vzťahu k definícii malých oddielov
semena,
 priamych úloh zadaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
sekciou lesného hospodárstva a spracovania dreva.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
a) osoby vykonávajúce činnosti s lesným reprodukčným materiálom,
b) vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia lesa a správcovia zdrojov lesného
reprodukčného materiálu,
c) štátna správa na úseku lesného hospodárstva.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci
finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery). Bežný transfer z rozpočtovej
kapitoly MPRV SR, program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03
„Výskum a odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0302 „Odborná
pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“.
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej
správe o činnosti NLC za rok 2015 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku
2016 v zmysle uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 85 115,-
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 13 (priame
náklady, nepriame náklady):
P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

Spolufinancov
anie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)

900

0

900

2

Spotreba materiálu

900

0

900

3

Služby (r. 4 a 5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 215

0

84 215

44 755

0

44 755

15 660

0

15 660

1 737

0

1 737

4
5
6

- Výskum a vývoj
- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09
+ r. 13)

8

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

9

Ostatné priame náklady (r. 10 až 12)

7

a

sociálne

poistenie

10

- Cestovné tuzemské

737

0

737

11

- Cestovné zahraničné

300

0

300

12

- Ostatné priame náklady

700

0

700

22 063

0

22 063

563

0

563

13

Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 14 až 19)

14

- Spotreba materiálu

15

- Spotreba energie

2 818

0

2 818

16

9 007

0

9 007

17

- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát.
prísp. NÚP

3 148

0

3 148

18

- Odpisy

3 569

0

3 569

19

- Ostatné nepriame náklady

2 958

0

2 958

85 115

0

85 115

20

Celkové náklady (r. 01 + 06 )

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

