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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh kontraktu 2017
Názov úlohy (č.1):
Rozvoj hospodárskej úpravy lesov (HÚL), tvorba metód a postupov jej vykonávania
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav hospodárskej úpravy lesov Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Kornel Ruman

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Pavol László

Legislatívny rámec:
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. o HÚL a ochrane lesa v znení neskorších predpisov
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít na riešenie príslušnej úlohy
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):

Overenie nového systému ťažbovej úpravy lesa na vybranom lesnom celku

Overenie údajov vyhlasovaných lesných celkov pre PSL s platnosťou 2019 – 2028 s údajmi
aktualizovaného harmonogramu obnov PSL

Metodická a analytická podpora systému permanentnej aktualizácie lesov za rok 2016 pre účely
vyhotovenia SLHP a Zelenej správy.

Metodiky, postupy a usmernenia k problematike HÚL a k vyhotovovaniu PSL.

Aktualizácia harmonogramu obnov PSL na roky 2010-2019.

Kritéria a metodický postup pre plánovanie zakladania a vytvárania energetických porastov na
lesných pozemkoch pri vyhotovení PSL
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):


01.2017 - 31. 12. 2017



Na vybranom LC sa overia metodické postupy pripravené k inovácii systému ťažbovej úpravy
lesa. Definovanie limitov pre objem ťažby na viacerých hierarchických úrovniach ako podpora pre
rozhodovanie pre vyhotovovateľa PSL a štátnu správu.
T: 31.12.2017



Overenie údajov vyhlasovaných lesných celkov zahŕňa ich komplexné posúdenie vo vzťahu
k platnému harmonogramu obnov PSL a IS LH, vyhotovenie výstupov a podkladov potrebných
pre následné spracovanie a využitie , vrátane návrhu opráv evidentných chýb a kompletizácie
údajov formou odporučenia pre príslušné orgány štátnej správy lesného hospodárstva.
T: 31.12.2017



Metodická a analytická podpora systému permanentnej aktualizácie lesov za rok 2016 pre účely
vyhotovenia SLHP a Zelenej správy.
T: 30.6.2017



Metodiky, postupy a usmernenia k problematike HUL a k vyhotovovaniu PSL zabezpečované
formou vypracovania usmernení a metodických postupov HÚL vyplývajúcich z požiadaviek
definovaných na konaniach súvisiacich s vyhotovením PSL, zo zistení
kontrol dodržiavania
metód podrobného zisťovania stavu lesa a podrobného plánovania, resp. z aktuálnych
požiadaviek vyhotovovateľov PSL. Metodická a analytická podpora a návrh riešení súvisiacich
s HÚL.
T: 31.12.2017
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Aktualizácia harmonogramu obnov PSL, odsúhlaseného na obdobie rokov 2010-2019,
zapracovaním zmien zo schválených PSL.
T: 31.12.2017
Stanovenie kritérií a vypracovanie metodického postupu zakladania a vytvárania energetických
porastov na lesných pozemkoch pri vyhotovení PSL. Bude slúžiť pre orgány štátnej správy
lesného hospodárstva a vyhotovovateľov PSL na posúdenie vhodnosti návrhov
obhospodarovateľov lesných pozemkov na zakladanie a vytváranie energetických porastov pri
vyhotovení PSL
T: 31.12.2017

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):










Overenie nového systému ťažbovej úpravy lesa na vybranom, metodických postupov
pripravených za účelom inovácie systému ťažbovej úpravy lesa. Definujú sa limity pre objem
ťažby na viacerých hierarchických úrovniach ako podpora pre rozhodovanie pre vyhotovovateľa
PSL a štátnu správu
Overenie údajov vyhlasovaných lesných celkov pre PSL s platnosťou 2019 – 2028 s údajmi
aktualizovaného harmonogramu obnov PSL potrebné pre ich následné spracovanie a využitie ,
vrátane návrhu opráv evidentných chýb a kompletizácie údajov formou odporučenia pre príslušné
orgány štátnej správy lesného hospodárstva
Metodická a analytická podpora systému permanentnej aktualizácie lesov za rok 2016 pre účely
vyhotovenia SLHP a Zelenej správy formou overenia správnosti publikovaných údajov
spracovaných databáz IS LH pre OŠS LH, obhospodarovateľov lesa,
Metodiky, postupy a usmernenia k problematike HÚL a k vyhotovovaniu PSL priebežne
zabezpečované formou vypracovania usmernení a metodických postupov HÚL vyplývajúcich
z požiadaviek OŠS LH, vyhotovovateľov PSL správcu IS LH zo záverov kontrol vyhotovenia PSL
pre vyhotovovateľov PSL, OŠS LH.
Aktualizácia harmonogramu obnov PSL na roky 2010-2019 z údajpb schválených PSL Kritéria a
metodický postup pre plánovanie zakladania a vytvárania energetických porastov na lesných
pozemkoch pri vyhotovení PSL
Kritéria a metodický postup pre plánovanie zakladania a vytvárania energetických porastov na
lesných pozemkoch pri vyhotovení PSL. Bude slúžiť pre OŠS LH a vyhotovovateľov PSL na
posúdenie vhodnosti návrhov obhospodarovateľov lesných pozemkov na zakladanie a vytváranie
energetických porastov pri vyhotovení PSL

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 MPRV SR
 Orgány štátnej správy LH
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V02 „Obnova a rozvoj lesného
hospodárstva“, prvok 08V0202 „Rozvoj hospodárskej úpravy lesa“.
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 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2018 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 93 000,-
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 1 (priame náklady):
P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

Spolufinanco vanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

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

4 000

0

4 000

2

Spotreba materiálu

2 500

0

2 500

3

Služby (r. 4 až 6)

1 500

0

1 500

1 000

0

1 000

0

0

0

500

0

500

89 000

0

89 000

64 450

0

64 450

22 550

0

22 550

2 000

0

2 000

4

- Všeobecné služby

5

- Výskum a vývoj

6
7

- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10
+ r. 14)

9

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

8

a

sociálne

poistenie

11

- Cestovné tuzemské

1 000

0

1 000

12

- Cestovné zahraničné

1 000

0

1 000

13

- Ostatné priame náklady

0

0

0

0

0

0

14

Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až 21)

15

- Spotreba materiálu

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

0

0

0

19

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

0

0

0

20

- Odpisy

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

93 000

0

93 000

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

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.2):
Komplexné zisťovanie stavu lesa v územnej pôsobnosti Okresných úradov (OÚ) v sídle kraja odbor
opravných prostriedkov
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav hospodárskej úpravy lesov Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Ivor Rizman

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Henrich Klescht

Legislatívny rámec:
Komplexné zisťovanie stavu lesa pre potreby rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja
lesov § 38 ods. 2 písm. b) 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
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV nemá odborné kapacity na plnenie príslušnej úlohy
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
 Zabezpečenie jednotného vyhotovenia modelov a rámcov hospodárenia v lesných oblastiach
Slovenska
 Overenie a zapracovanie výstupov vyriešených vedecko-výskumných úloh do výstupov KZSL
a rámcového plánovania
 Zabezpečenie vypracovania modelov hospodárenia, zásad hospodárenia a výstupov KZSL do
správ o doterajšom hospodárení a zásad vyhotovenia PSL pre obnovu PSL s platnosťou od
1.1.2018
 Zabezpečenie aktualizácie údajov hospodársko-úpravníckej typizácie pre obnovu PSL
s platnosťou od 1.1.2019
 Zabezpečenie rozpracovania modelov hospodárenia, zásad hospodárenia a výstupov KZSL do
správ o doterajšom hospodárení a zásad vyhotovenia PSL, pre obnovu PSL s platnosťou od
1.1.2019
 Aktualizácia a správa jednotnej bezošvej vrstvy lesníckej typológie a pedológie
 Zabezpečenie posudzovania úplnosti a správnosti návrhov rámcového plánovania spracovaných
odborne spôsobilými osobami mimo NLC v súvislosti s návrhmi trvalo viac etážových porastov,
lesov osobitného určenia a správou databáz modelov
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
01. 01.2017 - 31. 12. 2017
Konkretizácia úlohy
Dopracovanie a odovzdanie súčastí správ o doterajšom hospodárení a určení zásad
na vyhotovenie PSL v lesných celkoch pre konania o vyhotovení lesného
hospodárskeho plánu na obdobie rokov 2018– 2025 Spolu 191 300 ha)
Plánovanie rozsahu vonkajších prác KZSL a vypracovanie usmernenia pre VP
Príprava materiálov a podkladov na vonkajšie práce KZSL v roku 2017
Odborné zaškolenie pracovníkov pred vonkajšími prácami pre konkrétne špeciálne
činnosti, odborné školenie
Terénne preverenie a aktualizácia údajov hospodársko-úpravníckej typizácie pred
obnovou PSL (PSL s platnosťou od 1.1.2019) v roku 2017 - vonkajšie práce
komplexného zisťovania stavu lesa – preverovanie požiadaviek OLH o zmenu
kategorizácie, preverovanie nezrovnalostí na základe prekrytu vrstiev lesníckej
pedológie a typológie a nesúladu medzi nimi. Spolu 195 400 ha
Prejednanie návrhu zmien kategorizácie lesa s odbornými lesnými hospodármi
Editácia zmien HÚT zistených v teréne

Časový harmonogram
28.02.2017
30.03.2017
01.05.2017
31.05.2017

30.11.2017

30.11.2017
31.12.2017
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Získavanie podkladov od iných subjektov
Príprava podkladov do správ o doterajšom hospodárení na lesnom celku a zásad
vyhotovenia PSL pre lesné celky s platnosťou PSL od 1.1.2019
Zabezpečenie vyhovenia nového typologické zisťovania na plochách, ktoré pribudli
počas vyhotovovania PSL s platnosťou od 1.1.2018
Návrh na vytváranie alternatívnych modelov hospodárenia pre vybrané prevádzkové
súbory spĺňajúce kritéria stanovené metodickým postupom pre plánovanie
zakladania a vytvárania energetických porastov na lesných pozemkoch pri
vyhotovení PSL.
Zabezpečenie posudzovania úplnosti a správnosti návrhov rámcového plánovania
spracovaných odborne spôsobilými osobami mimo NLC v súvislosti s návrhmi
trvalo viac etážových porastov, lesov osobitného určenia a správou databáz modelov

31.12.2017
31.12.2017
30.11.2017

31.12.2017

31.12.2017

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
 Aktualizácia údajov hospodársko-úpravníckej typizácie pre obnovu PSL v roku 2018,
 Priebežné dopĺňanie systému modelov hospodárenia v súvislosti so zmenami po prácach
vyhotovovateľov PSL v roku 2017
 Vypracovanie modelov hospodárenia, zásad hospodárenia a výstupov KZSL do správ
o doterajšom hospodárení pre obnovu PSL v roku 2017
 Predloženie návrhov na vyhlasovanie ochranných lesov, ktoré vyhotovovateľ PSL musí zohľadniť
pri vypracovaní definitívneho návrhu kategórie ochranných lesov
 Zaradenie častí lesov do pásiem ohrozenia podľa stupňa úrovne znečistenia ovzdušia,
 Aktualizácia bezošvých vrstiev lesníckej typológie a pedológie
 Posudzovanie úplnosti a správnosti návrhov rámcového plánovania spracovaných odborne
spôsobilými osobami mimo NLC v súvislosti s návrhmi trvalo viac etážových porastov, lesov
osobitného určenia ako podklad pre rozhodovanie orgánov štátnej správy
 Návrh na vytváranie alternatívnych modelov hospodárenia pre vybrané prevádzkové súbory
spĺňajúce kritéria stanovené metodickým postupom pre plánovanie zakladania a vytvárania
energetických porastov na lesných pozemkoch pri vyhotovení PSL.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 MPRV SR
 Ústredné orgány štátnej správy LH
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V02 „Obnova a rozvoj lesného
hospodárstva“, prvok 08V0202 „Rozvoj hospodárskej úpravy lesa“.
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 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2018 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Výsledky sú odovzdávané priebežne a stávajú sa súčasťami PSL, mapové výstupy sú archivované na
odbore KZSL v elektronickej podobe.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 230 000,-
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 2 (priame náklady):
P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

Spolufinanco vanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

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

28 150

0

28 150

2

Spotreba materiálu

15 150

0

15 150

3

Služby (r. 4 až 6)

13 000

0

13 000

13 000

0

13 000

0

0

0

- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10
+ r. 14)

0
201 850

0

0
201 850

131 000

0

131 000

9

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

45 850

0

45 850

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

25 000

0

25 000

15 000

0

15 000

4

- Všeobecné služby

5

- Výskum a vývoj

6
7
8

a

sociálne

poistenie

0

11

- Cestovné tuzemské

12

- Cestovné zahraničné

1 000

0

1 000

13

- Ostatné priame náklady

9 000

0

9 000

0

0

0

14

Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až 21)

15

- Spotreba materiálu

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

0

0

0

19

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

0

0

0

20

- Odpisy

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

230 000

0

230 000

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

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.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 – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Ján Poláčik

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Pavol László

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.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Správa a poskytovanie informácií IS LH. Zabezpečenie funkčnosti a aktuálnosti LGIS pre potreby
NLC, MPRV SR, štátnej správy LH a iných rezortných a mimorezortných organizácií a verejnosti.
Podklady poskytnuté pre vyhotovenie PSL.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):












Aktualizácia súborov dát v dátovom sklade
- aktualizácia súborov geopriestorových dát
- aktualizácia alfanumerických dát
- harmonizácia priestorových údajov (vytvorenie súboru dát za SR so stavom k 31.12.2016)
T: 31.12.2017
Zber, záznam, kontrola a oprava súborov dát z LHE:
- Ročná evidencia výkonov v lesných porastoch
- Ročná evidencia ochrany lesa a lesníckotechnických meliorácií
T: 31.05.2017
Spracovanie a príprava dát PSL do výmenného formátu.
T: priebežne
Vypracovanie Súhrnných informácií o stave lesov (SISL) so stavom k 31.12.2016.
T: 31.06.2017
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 webových aplikácií: LGIS, Informačná banka údajov o LH a Informačnokomunikačný portál štátnej správy LH a vrátane údržby príslušných databáz.
T: priebežne
Poskytovanie podkladov pre obnovy PSL, aktualizáciu údajov z platných PSL prostredníctvom
rastových modelov, tvorba súborov aktualizovaných zápisníkov.
T: 31.03.2017
Zabezpečovanie opráv súborov alfanumerických a geopriestorových dát v priebehu vyhotovenia
PSL za účelom ich súladu so štandardami IS LH.
T: priebežne
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Správa a údržba existujúceho aplikačného softvéru pre vyhotovenie PSL: LHPTax, Tabuľka
Plochová, KZSL program a Dátový portál.
T: priebežne

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
 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.
 Metodická podpora a vykonávanie analýz pre tvorbu projektov subsystémov IS LH.
 Vývoj a rozvoj komunikačnej infraštruktúry (import, export dát) vo väzbe na externé IS.
 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.
 Zabezpečovanie prevádzky IS LH.
 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.
 Príprava podkladov pre postupné začleňovanie metainformácií do IS LH.
 Zabezpečovanie činnosti súvisiacej s novými metódami zberu, spracovania a vyhodnocovania
informácií o krajine, získaných prostredníctvom nových technológií – v spolupráci s ostatnými
organizačnými zložkami NLC.
 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.
 Sprístupňovanie elektronických služieb pre odbornú a laickú verejnosť v zmysle elektronizácie
administratívnych procesov.
 Komplexná podpora vyhotovenia PSL zabezpečením správy údajov a poskytovaním podkladov
z IS LH.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 MPRV SR
 štátna správa lesného hospodárstva
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V02 „Obnova a rozvoj lesného
hospodárstva“, prvok 08V0202 „Rozvoj hospodárskej úpravy lesa“.
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 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2018 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 405 000,-
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 3 (priame náklady):
P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

Spolufinanco vanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

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

5 000

0

5 000

2

Spotreba materiálu

5 000

0

5 000

3

Služby (r. 4 až 6)

0

0

0

4

- Všeobecné služby

0

0

0

5

- Výskum a vývoj

0

0

0

0

0

0

400 000

0

400 000

288 406

0

288 406

100 942

0

100 942

10 652

0

10 652

6
7

- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10
+ r. 14)

9

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

8

a

sociálne

poistenie

11

- Cestovné tuzemské

1 000

0

1 000

12

- Cestovné zahraničné

1 000

0

1 000

13

- Ostatné priame náklady

8 652

0

8 652

0

0

0

14

Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až 21)

15

- Spotreba materiálu

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

0

0

0

19

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

0

0

0

20

- Odpisy

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

405 000

0

405 000

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

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.4):
Tvorba a spravovanie tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom lesného
hospodárstva (TŠMD LH)
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Konštantín Gaál

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Henrich Klescht

Legislatívny rámec:
§ 38 ods. 2 písm. f) a § 55 ods. 1 písm. g) z. č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,
§ 4 ods. 7 z. č. 215/1995 Z. z. v znení zákona č. 423/2003 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.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Tvorba, aktualizácia, vydávanie a kartografické spracovanie bezošvého TŠMD LH na podklade
základného mapového diela SR na výmere 196,2 tis. ha lesných pozemkov ako súčasti informačného
systému lesného hospodárstva. TŠMD LH je tvorené na princípoch priestorovo a objektovo
orientovanej bázy údajov, ktorá je referenčným základom pre vyhotovenie programov starostlivosti
o les (PSL) a tvorí lokalizačný a geometrický základ pre tvorbu lesníckej digitálnej mapy.
Lesnícka digitálna mapa pre vyhotovenie PSL s rokom začiatku platnosti (RZP) 2018.
Lesnícke digitálne ortofotomapy (ďalej len „ortofotomapy“) v klade SMO 5 minimálne s rozlíšením
0,5 m, vyhotovené z leteckých meračských snímok v rozsahu vyhotovenia PSL a TŠMD LH s RZP
2018. Zabezpečenie leteckého snímkovania (digitálne letecké meračské snímky) a laserového
skenovania (LIDAR-ové dáta) územia obhospodarovaného neštátnymi obhospodarovateľmi lesa.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
 Spracovanie geopriestorových údajov z leteckého meračského snímkovania, ZB GIS a katastra
nehnuteľností
T: priebežne
 Tvorba fotogrametrických projektov, vrátane digitalizácie leteckých snímok v prípade
použitia analógovej kamery
T: 31. 08. 2017
 Zhustenie bodového poľa – zameranie vlícovacích bodov, prednáletová signalizácia pre analytickú
aerotrianguláciu LMS a georeferencovanie mračna bodov z leteckého skenera tvorba
fotogrametrických projektov
T: 31. 12. 2017
 Fotogrametrické 3D mapovanie mimolesia.
T: 31. 10. 2017
 Spracovanie údajov z leteckého laserového skenera:
- generovanie mračna bodov z primárnych dát, georeferencovanie a ďalšie spracovanie mračna
bodov (automatická filtrácia, klasifikácia, editovanie, klasifikácia,
generovanie vrstevníc a pod.),
- automatická tvorba digitálneho modelu reliéfu (DMR), digitálneho modelu terénu (DMT).
T: 31. 12. 2017
 Spracovanie podkladov pre vyhodnotenie zdravotného stavu lesných porastov
T: 31. 12. 2017


Publikácia a archivácia TŠMD LH:
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-

Zabezpečenie tvorby lesníckej digitálnej mapy pre vyhotovenie PSL s RZP 2018:
- poskytovanie mapových podkladov, leteckých snímok a ortofotomáp pre vyhotovenie PSL
- aktualizácia lesníckej digitálnej mapy príslušného LC, kde sa vyhotovuje PSL
predvyhodnotením viditeľných zmien na lesných pozemkoch a dovyhodnotením na základe
klasifikovaných snímok od vyhotovovateľov PSL
- porovnanie stykov hraníc medzi jednotlivými vyhotovovateľmi PSL
- zabezpečenie, príprava a riešenie prípadných nesúladov medzi súborom popisných
a súborom geodetických údajov katastra nehnuteľností a distribúcia hromadných údajov
katastra nehnuteľností pre vyhotovovateľov PSL






prehľady kladu aktuálnych LMS – záletové plány,
archivácia LMS a analógových mapových výstupov,
odovzdanie fotogrametrických projektov na GKÚ Bratislava v zmysle zákona č. 215/1995 Z. z.
o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,
odovzdanie výtlačkov vydaného kartografického diela do archívu zriadenému MO SR a ÚGKK
SR podľa zákona č. 215/1995 Z. z. geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
T: 31. 12. 2017

T: 31. 12. 2017
Spracovanie ortofotomáp
založenie projektu pre ortorektifikáciu
ortorektifikácia LMS
úprava jasu a kontrastu rektifikovaných LMS
tvorba a úprava spojovacích línií pre mozaikovanie
mozaikovanie LMS do mapových listov v klade SMO 5
kontrola vytvorených mapových listov
úprava formátu, obrazových pyramíd a obrazových dlaždíc vytvorených mapových listov pre
optimálne použitie v GIS systémoch
katalogizácia ortofotomáp
T: 31. 12. 2017

Vypracovanie podkladov pre letecké snímkovanie a skenovanie (ďalej len „letecké snímanie
územia“):
výber a lokalizácia lokalít určených na letecké snímanie územia podľa harmonogramu obnov
PSL,
vyhotovenie plánov leteckého snímania územia v súlade s technickými požiadavkami na LMS
a LIDAR-ové dáta,
vyhotovenie podkladov pre povolenia na letecké snímanie územia na MO SR podľa § 64
zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov.
T: 15. 05. 2017


-

Vykonanie leteckého snímania územia
letecké snímanie územia sa vykoná iba za priaznivých poveternostných podmienok a pri
dodržaní určených technických podmienok, vrátane pozdĺžneho prekrytu 60% medzi
jednotlivými LMS v rade a priečneho prekrytu 30% medzi snímkovými radami. Každá lokalita
musí byť stereoskopicky pokrytá.

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):







Vytvorenie a spracovanie podkladových geopriestorových údajov TŠMD LH s tematicky
rozdelenými údajovými vrstvami.
Geopriestorové údaje v zmysle schváleného Štandardu digitálneho mapového diela
s obsahom LH získané vlastným fotogrametrickým vyhodnocovaním leteckých snímok a pri tvorbe
PSL.
Spracovanie prvotných údajov z prevádzkovania technológie diaľkového prieskumu Zeme (DPZ)
získanej v rámci projektu „Výskum a monitoring lesných ekosystémov“, z „Programu švajčiarskoslovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie, kód projektu 2009-06
Získanie grafických údajov z existujúcich informačných zdrojov.
Tvorba lesníckej digitálnej mapy pre vyhotovenie PSL s RZP 2018.
Vytvorenie ortofotomáp.
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Získanie časovo aktuálnych prvotných údajov nevyhnutných pre prípravu podkladov určených pre
vyhotovovanie a kontrolu PSL s RZP 2019 a tvorbu tematického štátneho mapového diela.

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:

MPRV SR

štátna správa lesného hospodárstva
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V02 „Obnova a rozvoj lesného
hospodárstva“, prvok 08V0202 „Rozvoj hospodárskej úpravy lesa“.
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 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2018 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 404 807,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 4 (priame náklady):
P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

Spolufinanco vanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

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

15 000

0

15 000

2

Spotreba materiálu

15 000

0

15 000

3

Služby (r. 4 až 6)

0

0

0

4

- Všeobecné služby

0

0

0

5

- Výskum a vývoj

0

0

0

0

0

0

389 807

0

389 807

281 020

0

281 020

98 357

0

98 357

10 430

0

10 430

6
7

- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10
+ r. 14)

9

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

8

a

sociálne

poistenie

11

- Cestovné tuzemské

1 000

0

1 000

12

- Cestovné zahraničné

1 000

0

1 000

13

- Ostatné priame náklady

8 430

0

8 430

0

0

0

14

Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až 21)

15

- Spotreba materiálu

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

0

0

0

19

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

0

0

0

20

- Odpisy

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

22

404 807
0
404 807
Celkové náklady (r. 01 + 07 )
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:
Financovanie vyhotovenia PSL
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav hospodárskej úpravy lesov Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Ľuboš Žabka

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Pavel Toma, Ing. Michal Hušťák

Legislatívny rámec:
Stála úloha nevýskumného charakteru vyplývajúca z § 38 ods. 2 písm. d), § 40 ods. 5 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.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
 zabezpečenie dokončenia PSL z platnosťou 2017-2026 na 36 Lesných celkoch (LC) pre
hospodárske lesy typ produkčný a pre ostatné pozemky mimo porastovej plochy, odovzdanie
schválených PSL príslušným orgánom štátnej správy
 zabezpečenie vyhotovenia návrhu PSL z platnosťou 2018-2027 na 35 LC pre hospodárske lesy
typ produkčný a pre ostatné pozemky mimo porastovej plochy, zabezpečenie odovzdania návrhu
PSL príslušným orgánom štátnej správy v termíne do 15.12.2017,
 zabezpečenie úhrady nákladov na vyhotovenie súčastí PSL
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
zabezpečenie dokončenia PSL z platnosťou 2017-2026 pre hospodárske lesy typ produkčný a pre
ostatné pozemky mimo porastovej plochy, odovzdanie schválených PSL obhospodarovateľom
lesa
T: do 31. 12. 2017
zabezpečenie vyhotovenia návrhu PSL z platnosťou 2018-2027 na 35 LC pre hospodárske lesy typ
produkčný a pre ostatné pozemky mimo porastovej plochy, zabezpečenie odovzdania návrhu PSL
príslušným orgánom štátnej správy
T: do 15. 12. 2017
zabezpečenie úhrady nákladov na vyhotovenie súčastí PSL pre hospodárske lesy typ produkčný a pre
ostatné pozemky mimo porastovej plochy
T: priebežne
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy pre hospodárske lesy typ produkčný a pre ostatné
pozemky mimo porastovej plochy, ako nástroja štátu, na trvalo udržateľné hospodárenia v lesoch.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 MPRV SR
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
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Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V02 „Obnova a rozvoj lesného
hospodárstva“, prvok 08V0203 „Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy“.
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 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2018 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 778 000,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 5 (priame náklady):
Dokončenie PSL s platnosťou 2017-2026 pre hospodárske lesy typ produkčný a pre ostatné pozemky
mimo porastovej plochy – 460 000€
Rozpracovanie PSL s platnosťou 2018 – 2027 pre hospodárske lesy typ produkčný a pre ostatné
pozemky mimo porastovej plochy – 318 000€
P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

1

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

2

Spotreba materiálu

3

Služby (r. 4 až 6)

Spolufinanco vanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

778 000

0

778 000

0

0

0

778 000

0

778 000

4

- Všeobecné služby

0

0

0

5

- Výskum a vývoj

0

0

0

778 000

0

778 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6
7

- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10
+ r. 14)

9

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

8

a

sociálne

poistenie

11

- Cestovné tuzemské

0

0

0

12

- Cestovné zahraničné

0

0

0

13

- Ostatné priame náklady

0

0

0

0

0

0

14

Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až 21)

15

- Spotreba materiálu

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

0

0

0

19

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

0

0

0

20

- Odpisy

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

778 000

0

778 000
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Celkové náklady (r. 01 + 07 )

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

Príloha číslo 2 ku kontraktu č. 463/2016-710/MPRV SR

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č.6:
Preberanie prác a kontrola kvality PSL
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav hospodárskej úpravy lesov Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Vojtech Kominka

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Henrich Klescht

Legislatívny rámec:
Stála úloha nevýskumného charakteru vyplývajúca z § 38 ods. 2 písm. d), § 40 ods. 5 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.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
 zabezpečenie jednotného vyhotovenia PSL v roku 2017 na celom území Slovenska a to na
dokončievaných PSL na výmere 200 242 ha
 prekontrolovanie údajov návrhov PSL predkladaných na schválenie príslušným orgánom štátnej
správy
 príprava podkladov a protokolov pre platby vyhotoviteľom PSL za prebraté práce
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:priebežne
 kontrola prác na dokončení PSL na 48 LC na výmere 200 242 ha
T: priebežne
 vyhotovenie záznamov a protokolov preberania prác a posúdenia kontrolovaných údajov PSL;
T: do dvoch týždňov po vykonaní kontroly
 zabezpečenie odovzdania výsledkov kontroly PSL príslušným orgánom ŠS;
T: do schválenia PSL
 vyhodnotenie vykonaných kontrol a opatrení na odstránenie zistených nedostatkov;
T: do 31. 12. 2017
 príprava podkladov a fakturačných protokolov pre platby vyhotoviteľom PSL za prebraté práce
T: priebežne
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 2017
 zabezpečenie kontroly úplnosti a správnosti predkladaných PSL, ako podkladov pre rozhodovací
proces pre príslušné orgány štátnej správy lesného hospodárstva v procese ich schvaľovania.
 preberanie prác a vyhotovenie protokolov z preberania, príprava podkladov pre platby
vyhotoviteľom PSL za prebraté práce
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 MPRV SR
 Orgány štátnej správy LH
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).

Príloha číslo 2 ku kontraktu č. 463/2016-710/MPRV SR
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V02 „Obnova a rozvoj lesného
hospodárstva“, prvok 08V0203 „Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy“.
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 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2018 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 135 000,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 6 (priame náklady):
P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

Spolufinanco vanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

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

3 300

0

3 300

2

Spotreba materiálu

2 000

0

2 000

3

Služby (r. 4 až 6)

1 300

0

1 300

1 000

0

1 000

0

0

0

300

0

300

131 700

0

131 700

92 000
32 200

0

92 000
32 200

7 500

0

7 500

2 500

0

2 500

500

0

500

4 500

0

4 500

0

0

0

4

- Všeobecné služby

5

- Výskum a vývoj

6
7

- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10
+ r. 14)

9

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

8

a

11

- Cestovné tuzemské

12

- Cestovné zahraničné

13

- Ostatné priame náklady

14

sociálne

poistenie

Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až 21)

0

15

- Spotreba materiálu

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

0

0

0

19

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

0

0

0

20

- Odpisy

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

135 000

0

135 000
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Celkové náklady (r. 01 + 07 )

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

Príloha číslo 2 ku kontraktu č. 463/2016-710/MPRV SR

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č. 7):
Výskum a vývoj pre inovácie a podporu konkurencieschopnosti lesníckeho sektora (VIPLES)
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Milan Zúbrik, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ivona Sedláková

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. Úloha je riešená ako „Projekt výskumu a vývoja“ v rámci „Účelovej
formy podpory výskumu a vývoja“.
Dofinancovanie úlohy prostredníctvom kontraktu medzi štátnym podnikom Lesy SR, š.p. Banská
Bystrica a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Výsledkom v roku 2017 bude realizácia experimentov v zmysle podrobnej metodiky projektu a
rozpracovanie realizačných výstupov. Ďalej budú výstupom projektu výskumné plochy, databázy,
webové nástroje, vedecké a odborné články publikované v domácich a zahraničných odborných
časopisoch a zborníkoch na tieto témy:
 výskum a inovácie v oblasti intenzifikácie produkcie drevnej hmoty s dôrazom na biomasu pre
energetické účely,
 podpora rozhodovania pre trvalo udržateľné využívanie produkcie lesov v meniacich sa prírodných
a spoločenských podmienkach,
 výskum inovatívnych metód integrovanej ochrany lesa kalamitných a inváznych organizmov v
lesoch Slovenska ako nástroja na znižovanie environmentálnych rizík pri produkcii dreva.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
 doba riešenia úlohy: 01.01.2017 - 31.12.2017,
 realizácie vedeckých experimentov zahŕňajúce získanie a spracovanie terénnych a laboratórnych
údajov, analýza a syntéza údajov ktoré vychádza zo schválených materiálov úlohy podľa
jednotlivých čiastkových úloh,
T: 31.12.2017
 publikovanie výstupov z riešenia v domácich a zahraničných odborných časopisoch a zborníkoch
vo forme vedeckých a odborných článkov,
T: 31.12.2017
 návrh štruktúry realizačných výstupov,
T: 31.12.2017
 riešenie úlohy pre odberateľa výstupov (Lesy SR, š.p.), v zmysle platnej zmluvy uzavretej
s odberateľom.
T: 31.12.2017

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
 Výskumná, stála úloha.

Príloha číslo 2 ku kontraktu č. 463/2016-710/MPRV SR






Projekt „VIPLES“ sa zameriava na aktívnu podporu udržateľného rozvoja lesnícko-drevárskeho
sektora (LDS) založenú na synergii excelentnej vedy a praxe na báze princípov zelenej
ekonomiky. Prostriedkom dosiahnutia toho cieľa je realizácia excelentného výskumu v prioritných
oblastiach RIS3 SK, najmä v oblasti zhodnocovania domácej surovinovej základne, podpory
energetickej sebestačnosti Slovenska výskumom a inováciami v oblasti produkcie a využitia lesnej
biomasy a vývoja účinných opatrení adaptácie lesov na zmenu klímy.
Cieľom je etablovať NLC ako excelentného nositeľa inovácií a transferu know-how do oblasti
produkcie dreva, jeho spracovania, využitia a dosiahnuť postavenie organizácie ako relevantného
subjektu, schopného vnášať vedecký pohľad, aktívne participovať a odborne usmerňovať riešenia
komplexných a mnohoúrovňových vzťahov lesnícko-drevárskeho komplexu. Cieľom je zásadným
spôsobom prehĺbiť dlhodobú spoluprácu NLC s podnikmi v reťazci produkcie, spracovania a
využitia dreva pri realizácii ich vývojových a inovačných aktivít zameraných na multifunkčný
manažment lesov, podporu produkcie biomasy, zvýšenie bezpečnosti a stability dodávok dreva.
Zameranie projektu vychádza z Výskumného zámeru NLC na roky 2015-2019 a reflektuje viaceré
národné rozvojové strategické materiály: Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií
pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3); Národný program využitia potenciálu
dreva a jeho Akčný plán schválený Vládou SR v rokoch 2013 a 2014, s koncepciou manažmentu
lesov SR definovanou v Národnom lesníckom programe a s koncepciou adaptácie Slovenska na
zmenu klímy v zmysle Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (MŽP SR,
2013).

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 MPRV SR a orgány štátnej správy LH (realizačné výstupy, odborné publikácie, stanoviská,
legislatíva, koncepčné materiály),
 vlastníci a obhospodarovatelia lesov / štátny aj neštátny sektor (realizačné výstupy, odborné
publikácie, posudky, poradenská činnosť, stanoviská, odborné publikácie, školenia a semináre),
 vedecká komunita v SR a v EÚ (vedecké publikácie) vrátane samotného NLC – LVÚ Zvolen,
 iné lesnícke subjekty v SR vrátane ústavov NLC (NLC – ÚHUL Zvolen, NLC – ÚLZI Zvolen, NLC –
ÚLPV Zvolen).
Spôsob financovania objednanej úlohy:
 Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
 Úloha je v zmysle „Nového modelu vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR“
dofinancovaná v objeme 7 653,- Eur (prostredníctvom kontraktu so štátnym podnikom Lesy SR),
čo predstavuje 5 % z celkového rozpočtu úlohy v roku 2017.
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc pre
udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0301 „Výskum na podporu trvalo udržateľného lesného
hospodárstva“.
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 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2018 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 160 698,- (z toho 153 045,- zo ŠR)

Príloha číslo 2 ku kontraktu č. 463/2016-710/MPRV SR
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 7 (priame náklady):
P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

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

5 915

450

6 365

2

Spotreba materiálu

4 732

450

5 182

3

Služby (r. 4 až 6)

1 183

0

1 183

1 183

0

1 183

0

0

0

0

0

0

147 130

7 203

154 333

101 537

3 211

104 748

34 947

1 121

36 068

10 646

193

10 839

4

- Všeobecné služby

5

- Výskum a vývoj

6
7

- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10
+ r. 14)

9

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

8

a

sociálne

poistenie

11

- Cestovné tuzemské

394

193

587

12

- Cestovné zahraničné

394

0

394

13

- Ostatné priame náklady

9 858

0

9 858

0

2 678

2 678

14

Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až 21)

15

- Spotreba materiálu

0

110

110

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

0

642

642

19

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

0

225

225

20

- Odpisy

0

1 284

1 284

21

- Ostatné nepriame náklady

0

417

417

153 045

7 653

160 698

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

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

Príloha číslo 2 ku kontraktu č. 463/2016-710/MPRV SR

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č. 8):
Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho komplexu (výskumný
zámer)
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

RNDr. Slávka Tóthová, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ivona Sedláková

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.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Finančné prostriedky budú v roku 2017 čerpané 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):
 doba riešenia úlohy: 01.01.2017 - 31.12.2017,
 výskumný zámer NLC-LVÚ Zvolen je v 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 celosvetovým trendom tzv. adaptívneho manažmentu obnoviteľných
zdrojov, ktorý sa uplatňuje vo vyspelých ekonomikách sveta. Základnou myšlienkou je skĺbenie
vedeckého skúmania a skúseností praxe, pre potreby strategického rozhodovania,
 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,
 ide o oblasti, v ktorých budú v roku 2017 riešené vedecko-výskumné projekty na NLC-LVÚ
Zvolen. Pôjde o riešenie úlohy výskumu a vývoja pre prax financovanú z rozpočtovej kapitoly
MPRV SR (úloha č. 7 v kontrakte na rok 2017), vedeckovýskumné a inovatívne projekty
podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV), Výskumnou agentúrou (VA),
výskumné projekty financované podnikateľským sektorom a úlohy riešené v rámci zahraničných
projektov. Zároveň sa NLC-LVÚ Zvolen bude aj v roku 2017 uchádzať o finančnú podporu
z grantových agentúr vo zverejnených výzvach.
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Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
 výskumná a vývojová, dlhodobá úloha,
 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 do Agentúry na podporu výskumu a vývoja, Výskumnej agentúry v rámci
Operačného programu Výskum a inovácie, ale aj iných grantových programov, 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:
 MPRV SR
 orgány štátnej správy LH, ochrany prírody a krajiny, nevýskumné, vývojové a realizačné
organizačné zložky NLC,
 vlastníci a obhospodarovatelia lesov (štátny a neštátny sektor),
 podnikateľské subjekty v lesníctve,
 medzinárodné výskumné konzorciá v rámci projektov vedy, výskumu a vývoja,
 ostatní záujemcovia.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc pre
udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0301 „Výskum na podporu trvalo udržateľného lesného
hospodárstva“.
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 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2018 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 153 045,-
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 8 (priame náklady):
P.č.
1

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

2

Spotreba materiálu

3

Služby (r. 4 a 5)

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

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

a

sociálne

poistenie

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

13 000

0

13 000

3 000

0

3 000

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

0

0

0

140 045

0

140 045

50 000

0

50 000

17 500

0

17 500

72 545

0

72 545

10

- Cestovné tuzemské

2 000

0

2 000

11

- Cestovné zahraničné

1 000

0

1 000

12

- Ostatné priame náklady

69 545

0

69 545

0

0

0

13

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

14

- Spotreba materiálu

0

0

0

15

- Spotreba energie

0

0

0

16

0

0

0

17

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

0

0

0

18

- Odpisy

0

0

0

19

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

153 045

0

153 045

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. 9):
Medzinárodná spolupráca a úlohy vyplývajúce z členstva v medzinárodných organizáciách
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Ingrid Kriššáková

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Eva Hušťáková

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.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
 riešením úlohy sa prispeje k plneniu medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky
a zabezpečeniu prezentovania pozícií Slovenskej republiky v medzinárodnom dialógu o lesníckej
politike,
 národná správa o produkcii drevných a nedrevných produktov v lesnom hospodárstve
a drevospracujúcom priemysle a obchode s nimi. Vyplnené dotazníky JFSQ a TC1 a 2 a národné
správy pre EUROSTAT a EHK OSN. Národná správa a dotazník o stave plnenia kvantitatívnych
a kvalitatívnych ukazovateľov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov; podklad na národnej
úrovni pre vypracovanie Správy o stave európskych lesov (SoEF) pre ministerskú konferenciu
o ochrane lesov v Európe,
 národná správa pre Globálne hodnotenie lesných genetických zdrojov FAO,
 aktívna účasť na výročnej konferencii EFI a na pracovných zasadnutiach SCAR,
 zabezpečenie úloh Pracovnej skupiny pre lesný reprodukčný materiál (PS LRM) Stáleho výboru
EK pre množiteľský materiál v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve:
 oficiálnych pozícií SR pre MPRV SR na rokovania PS pre LRM (predpoklad 5x),
 zabezpečenie účasti na rokovaniach PS a zástupcov Oficiálnych orgánov členských štátov
pre LRM (2 ZC MP RVSR),
 technických úloh súvisiacich s prebiehajúcou revíziou legislatívy EÚ pre množiteľský materiál,
pre Program spoločenstva na ochranu genetických zdrojov v poľnohospodárstve AgriGenRes,
a súvisiacich ustanovení pripravovaných predpisov Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Zverejnenie povinných informácií po zmene národnej legislatívy a poskytnutie údajov pre
partnerské oficiálne orgány pre LRM,
 zabezpečenie úloh v rámci Schémy OECD pre certifikáciu lesného reprodukčného materiálu v
medzinárodnom obchode: údajov o certifikácii LRM a jeho zdrojoch (2 výstupy), účasť na
zasadnutí národných zástupcov Schémy OECD (1 ZC MPRV SR),
 splnenie úloh vyplývajúcich z členstva v Európskom programe pre lesné genetické zdroje
EUFORGEN:
- aktualizácia údajov za SR v Európskom informačnom systéme o lesných genetických zdrojoch
EUFGIS,
- účasť na zasadnutí pracovnej skupiny (1x) a riadiaceho výboru (1x),
 zabezpečenie publicity informovaním o plnení medzinárodných úloh, ich výsledkoch a prínosoch
v odbornej tlači,
 koordinácia Národnej podpornej skupiny SR Lesníckej Technologickej Platformy EU (NSG FTP),
účasť na zasadnutiach AC FTP,
 pripomienkovanie dokumentov, pracovných programov, účasť na verejných konzultáciách H2020,
 zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z PRES Malta (SK prevzatie koordinácie WG Forestry),
 zabezpečenie pokrytia členských príspevkov SR v relevantných medzinárodných organizáciách
(EFI, IUFRO),
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aktívna účasť na pracovných stretnutiach organizovaných Lesníckou Technologickou platformou
s cieľom spoločnej účasti v projektových konzorciách,
aktívna účasť na strategicky významných medzinárodných fórach v zastúpení SR,
rozširovanie dlhodobej spolupráce s Čínou (CAF).

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
a) doba riešenia úlohy: 01.01.2017 - 31.12.2017,
b) zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodných lesníckych procesoch, organizáciách a ich
komisiách, výboroch a pracovných skupinách,
c) implementácia záverov z medzinárodného dialógu o lesníckej politike v podmienkach Slovenska a
priestore EÚ,
d) vypracovanie medzinárodných dotazníkov, formulárov a národných správ:
- EHK OSN a EUROSTAT: Súbor dotazníkov JFSQ, TC1 a TC2 a národná správa o produkcii
drevných a nedrevných produktov, v lesnom hospodárstve a drevospracujúcom priemysle,
obchode s nimi,
- FAO: periodická (5-ročná) národná správa a dotazník ku globálnemu hodnoteniu lesných
zdrojov – FRA 2016 (http://www.fao.org/forestry/fra/76871/en/),
- EHK OSN: Národná správa a dotazník o stave plnenia kvantitatívnych a kvalitatívnych
ukazovateľov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov; podklad na národnej úrovni pre
vypracovanie Správy o stave európskych lesov (SoEF) pre ministerskú konferenciu o ochrane
lesov v Európe,
e) FAO Celosvetové hodnotenie lesných genetických zdrojov – vypracovanie národnej správy
z poverenia MPRV SR (http://www.fao.org/forestry/fgr/64582/en/).
f) zabezpečenie úloh, súvisiacich s členstvom SR v EÚ, OECD a medzivládnom programe
EUFORGEN – zastupovanie SR a koordinácia z poverenia MPRV SR:
- pracovná skupina pre lesný reprodukčný materiál (PS pre LRM) Stáleho výboru EK pre
množiteľský materiál v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve,
- schéma OECD pre certifikáciu lesného reprodukčného materiálu v medzinárodnom obchode,
- Európsky program pre lesné genetické zdroje EUFORGEN,
- koordinácia pracovnej skupiny IUFRO 7.01.04 Impact of Air Pollution and Climate Change on
Forest Ecosystems – Genetic Aspects,
- zastupovanie Slovenskej Republiky v Management Committee FP 1202 Strengthening
Conservation: A Key Issue for Adaptation of Marginal/Peripheral Populations of Forest Trees
to Climate Change in Europe (MAP-FGR),
- zabezpečenie úloh súvisiacich s členstvom SR v SCAR,
- zabezpečenie úloh súvisiacich s projektmi ERA NET (SUMFOREST, WoodWisdom+) využitím
finančných prostriedkov alokovaných na projekt SUMFOREST a WoodWisdom+,
- zabezpečenie úloh súvisiacich s koordináciou Národnej podpornej skupiny Lesníckej
technologickej platformy (NSG FTP),
- pripomienkovanie dokumentov, pracovných programov, účasť na verejných konzultáciach
H2020.
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Hlavným cieľom nevýskumnej úlohy je zabezpečovanie určených úloh rezortu pôdohospodárstva,
časť lesné hospodárstvo v oblasti medzinárodných aktivít a medzinárodnej spolupráce s osobitným
zameraním na úlohy vyplývajúce z členstva v Európskej únii a úloh viazaných k ťažiskovým
medzinárodným inštitúciám, či aktivitám ako sú EFI, IUFRO, FAO, EHK OSN, OECD, UNFF,
Európska komisia, GFRA, EUROSTAT, COST, EUFORGEN, Lesnícka Technologická Platforma,
SCAR a ďalšie.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 MPRV SR, MŽP SR,
 orgány štátnej správy LH,
 štátne organizácie a neštátne lesnícke subjekty,
 majitelia a obhospodarovatelia lesa a producenti lesného reprodukčného materiálu,
 sekretariát lesníckej a drevárskej sekcie EHK OSN, FAO, sekcie UNFCCC.
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Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
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 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2018 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 20 000,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 9 (priame náklady):
P.č.
1

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

2

Spotreba materiálu

3

Služby (r. 4 až 6)

4

- Všeobecné služby

5

- Výskum a vývoj

6
7

- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10
+ r. 14)

9

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

8

a

11

- Cestovné tuzemské

12

- Cestovné zahraničné

13

- Ostatné priame náklady

14

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

sociálne

poistenie

Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až 21)

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

4 000

0

4 000

0

0

0

4 000

0

4 000

4 000

0

4 000

0

0

0

0

0

0

16 000

0

16 000

11 000

0

11 000

3 850

0

3 850

1 150

0

1 150

150

0

150

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

0

15

- Spotreba materiálu

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

0

0

0

19

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

0

0

0

20

- Odpisy

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

20 000

0

20 000

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

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:

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Peter Kicko

Legislatívny rámec:
Schválený plán úloh MPRV SR pre rok 2017, 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.
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 2017.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
1.1.2017 – 31.12.2017
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
 ostatné subjekty vyšpecifikované v čiastkových protokoloch.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
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 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2018 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 300 134,-
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 10 (priame náklady):
P.č.

Kalkulačná položka

Štátny
rozpočet
(EUR)

Spolufinanco vanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

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

15 000

0

15 000

2

Spotreba materiálu

10 000

0

10 000

3

Služby (r. 4 až 6)

5 000

0

5 000

5 000

0

5 000

0

0

0

0

0

0

285 134

0

285 134

205 000

0

205 000

70 134

0

70 134

10 000

0

10 000

5 000

0

5 000

0

0

0

5 000

0

5 000

0

0

0

4

- Všeobecné služby

5

- Výskum a vývoj

6
7
8
9
10

- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10
+ r. 14)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

11

- Cestovné tuzemské

12

- Cestovné zahraničné

13

- Ostatné priame náklady

14

Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až 21)

15

- Spotreba materiálu

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

20

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

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

300 134

0

300 134

19

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

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

Príloha číslo 2 ku kontraktu č. 463/2016-710/MPRV SR

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č. 11):
Monitoring lesov – Čiastkový monitorovací systém Lesy
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Pavel Pavlenda, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Pavel Toma

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.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
 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,
 zaslané údaje programovému centru ICP Forests.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
g) doba riešenia úlohy: 01.01.2017 - 31.12.2017, väčšina konkrétnych úloh sa zabezpečuje
priebežne, resp. podľa operatívnych úloh ICP Forests,
h) priebežné zabezpečenie spolupráce v rámci programu ICP Forests vrátane prípravy a zasielania
dát,
i) aktívna účasť na rokovaniach vybratých expertných a pracovných skupín a na rokovaní Task
Force Meetingu,
j) koordinácia ČMS Lesy a spolupráca v rámci IS ŽP SR,
k) 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,
l) hodnotenie defoliácie a súvisiacich veličín na plochách I. úrovne monitoringu (júl – august 2017)
a vyhodnotenie výsledkov,
m) vyhodnotenie výsledkov intenzívneho monitoringu (II. úrovne) za rok 2016,
n) spracovanie a vyhodnotenie výsledkov vo forme správy Monitoringu lesov Slovenska za rok 2016,
o) 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):
 nevýskumná, stála úloha,
 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
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na trvalých monitorovacích plochách (TMP) I. úrovne a redukovanom počte TMP II. úrovne
monitoringu,
zaslanie údajov programovému centru ICP Forests,
spracovanie výsledkov I. a II. úrovne monitoringu lesov,
zabezpečenie činnosti Strediska ČMS Lesy, koordinácie prác na národnej úrovni a väzieb na
Informačný systém životného prostredia SR,
realizovanie základných krokov pre zabezpečenie kvality meraní v Centrálnom lesníckom
laboratóriu (CLL) v súvislosti so stanoveniami vo vzorkách pre monitoring lesov.

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 MPRV SR,
 MŽP SR,
 orgány štátnej správy LH,
 Európska komisia / JRC,
 Programové koordinačné centrum ICP Forests,
 vlastníci a obhospodarovatelia lesov a verejnosť.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
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 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2018 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 70 000,-
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 11 (priame náklady):
P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

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

6 200

0

6 200

2

Spotreba materiálu

4 700

0

4 700

3

Služby (r. 4 až 6)

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

0

0

0

0

0

0

63 800

0

63 800

38 000

0

38 000

13 300

0

13 300

12 500

0

12 500

4

- Všeobecné služby

5

- Výskum a vývoj
- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10
+ r. 14)

6
7

9

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

8

a

sociálne

poistenie

11

- Cestovné tuzemské

2 200

0

2 200

12

- Cestovné zahraničné

3 000

0

3 000

13

- Ostatné priame náklady

7 300

0

7 300

0

0

0

14

Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až 21)

15

- Spotreba materiálu

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

0

0

0

19

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

0

0

0

20

- Odpisy

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

70 000

0

70 000
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Celkové náklady (r. 01 + 07 )

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 – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Andrej Kunca, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Pavel Toma

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.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
 zabezpečenie účinnej a odbornej ochrany lesov pred škodami spôsobenými škodlivými činiteľmi,
 analýza výsledkov z hlásení o výskyte škodlivých činiteľov za rok 2016, o spotrebe prípravkov
a vydanie elaborátu o výskyte škodlivých činiteľov a prognóze pre rok 2017,
 skúšky biologickej účinnosti prípravkov na ochranu lesa a návrhy na ich autorizáciu,
 kontrola a monitoring kalamitných, inváznych a karanténnych škodcov lesných drevín,
 spolupráca s orgánmi štátnej správy, vlastníkmi a obhospodarovateľmi lesov pri riešení
problematiky ochrany lesa a pri realizácii veľkoplošných zásahov,
 medzinárodná spolupráca inšpektorov a špecialistov LOS,
 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“)],
 monitoring výskytu škodlivých činiteľov [§ 29 ods. 2 písm. a) zákona],
 signalizačné správy [§ 29 ods. 2 písm. b) zákona],
 posudzovanie projektov ozdravných opatrení na hospodárenie v lesoch pod vplyvom imisií [§ 29
ods. 2 písm. e) zákona],
 posudzovanie projektov na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov
z chránených území [§ 29 ods. 2 písm. g) zákona],
 plnenie opatrení vyplývajúcich z § 28 ods. 3 a 4 zákona.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
p) doba riešenia úlohy: 01.01.2017 - 31.12.2017,
q) spracovanie elaborátu ”Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2016 a ich
prognóza na rok 2017“,
T: 31.12.2017
r) kontrola a monitorovanie výskytu kalamitných, inváznych 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:
31.12.2017
s) spolupráca lesníckych ochranárskych služieb v krajinách EÚ, aktívna účasť na práci EPPO,
COST, IUFRO, EFI, implementácia predpisov EÚ do národného systému ochrany lesa,
T:
31.12.2017
t) skúšanie biologickej účinnosti a návrhy na autorizáciu prípravkov na ochranu lesa a pomocných
prípravkov,
T: 31.12.2017
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u) 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
v) automatizácia administratívy k poradenstvu zo štátnej pomoci a zber údajov o spotrebe
pesticídov cez webové databázové aplikácie.
T: 31.12.2017
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
 nevýskumná, stála úloha,
 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,
 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,
 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),
 vypracovanie stanovísk, posudkov, návrhov opatrení a poradenstvo pre orgány štátnej správy LH
a pre štátnych a neštátnych vlastníkov a obhospodarovateľov lesov cez finančný mechanizmus
štátnej pomoci, autorizácia prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov pre použitie
v lese a sumarizácia ich ročnej spotreby.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 MPRV SR,
 orgány štátnej správy LH,
 vlastníci a obhospodarovatelia lesov.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
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 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2018 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 120 000,-
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 12 (priame náklady):
P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

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

23 000

0

23 000

2

Spotreba materiálu

15 000

0

15 000

3

Služby (r. 4 a 5)

8 000

0

8 000

8 000

0

8 000

0

0

0

97 000

0

97 000

55 000

0

55 000

19 360

0

19 360

22 640

0

22 640

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

3 000

0

3 000

11

- Cestovné zahraničné

4 640

0

4 640

12

- Ostatné priame náklady

15 000

0

15 000

0

0

0

13

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

14

- Spotreba materiálu

0

0

0

15

- Spotreba energie

0

0

0

16

0

0

0

17

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

0

0

0

18

- Odpisy

0

0

0

19

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

120 000

0

120 000
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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. 13):
Kontrola lesného reprodukčného materiálu
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Dagmar Bednárová, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Jana Petrášová

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.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
 uznávacie listy pre zdroje lesného reprodukčného materiálu všetkých kategórií spĺňajúcich
požiadavky na uznanie,
 doplnenie uznaných zdrojov lesného reprodukčného materiálu na základe podnetov tak, aby sa
dosiahla požadovaná štruktúra podľa druhov lesných drevín, semenárskych oblastí a vegetačných
stupňov,
 národný register zdrojov reprodukčného materiálu lesných drevín,
 databáza listov o pôvode vystavených príslušnými okresnými úradmi,
 evidencia škôlok a prevádzkových zariadení,
 ročné prehľady o produkcii lesného reprodukčného materiálu,
 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,
 súhlasy na použitie lesného reprodukčného materiálu z obchodnej výmeny alebo dovozu na
obnovu lesa a zalesňovanie,
 súhlasy na použitie lesného reprodukčného materiálu o dva lesné vegetačné stupne nahor ako je
výškový pôvod zdroja lesného reprodukčného materiálu,
 národné a medzinárodné certifikáty o kvalite osiva lesných drevín,
 záznamy z vykonaných dozorov nad produkciou a uvádzaním lesného reprodukčného materiálu
na trh s uvedením opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri:
- spracovaní, evidencii a skladovaní semena a semennej suroviny,
- produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh,
- použití lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie,
 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,
 preverenie realizácie opatrení uložených na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou lesného
reprodukčného materiálu,
 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.
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Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
w) doba riešenia úlohy: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017,
x) 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. 2017
y) 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. 2017
z) 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. 2017
aa) 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. 2017
bb) vedenie databázy listov o pôvode vystavených príslušnými okresnými úradmi,
T: do 31. 12. 2017
cc) vykonávanie skúšok kvality osiva lesných drevín,
T: do 31. 12. 2017
dd) 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. 2017
ee) 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. 2017
ff) 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. 2017
gg) poradenstvo pre štátnu správu v oblasti produkcie lesného reprodukčného materiálu a jeho
uvádzaní na trh.
T: do 31. 12. 2017
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
 nevýskumná, stála úloha,
 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.
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Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 MPRV SR,
 orgány štátnej správy LH,
 osoby vykonávajúce činnosti s lesným reprodukčným materiálom,
 vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia lesa a správcovia zdrojov lesného reprodukčného
materiálu.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
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 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2018 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 70 000,-
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 13 (priame náklady):
P. č.

Kalkulačná položka

Štátny
rozpočet
(EUR)

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky spolu
(EUR)

1

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

2 900

0

2 900

2

Spotreba materiálu

1 700

0

1 700

3

Služby (r. 4 až 6)

1 200

0

1 200

1 200

0

1 200

0

0

0

0

0

0

67 100

0

67 100

46 750

0

46 750

16 363

0

16 363

3 987

0

3 987

4

- Všeobecné služby

5

- Výskum a vývoj

6
7
8
9
10

- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r.
10 + r. 14)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

11

- Cestovné tuzemské

950

0

950

12

- Cestovné zahraničné

950

0

950

13

- Ostatné priame náklady

2 087

0

2 087

0

0

0

14

Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až 21)

15

- Spotreba materiálu

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

20

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

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

70 000

0

70 000

19

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

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

Príloha číslo 2 ku kontraktu č. 463/2016-710/MPRV SR

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č.14):
Lesná pedagogika a podpora práce s verejnosťou
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav lesného poradenstva a vzdelávania Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Rudolf Navrátil

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Jana Petrášová

Legislatívny rámec:
Riešením úlohy sa zabezpečí aj plnenie úloh vyplývajúcich z Národného lesníckeho programu SR
a Akčného plánu NLP SR. Riešením úlohy sa ďalej zabezpečí implementácia „Koncepcie lesnej
pedagogiky ako súčasti environmentálnej výchovy na Slovensku“, schválenej vedením ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka č.2824/2011-710.
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.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
 organizačné a programové zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania lesných pedagógov; vedenie
kompletnej pedagogickej dokumentácie lesných pedagógov a absolventov jednotlivých kurzov;
zabezpečenie predĺženia akreditácie kurzu lesnej pedagogiky na Ministerstve školstva SR na
ďalšie obdobie; zabezpečenie poradenskej a konzultačnej činnosti pre lesných pedagógov;
 príprava didaktických pomôcok a vzdelávacích materiálov pre lesných pedagógov;
 organizačné, technické, programové a personálne zabezpečenie akcií zameraných na prezentáciu
trvalo udržateľného lesného hospodárstva; spolupráca s lesníckymi inštitúciami pri organizácii
regionálnych podujatí na propagáciu lesníctva a zabezpečenie aktivít lesnej pedagogiky na týchto
podujatiach;
 komunikácia a spolupráca so školami a školskými zariadeniam pri príprave didaktických
a vzdelávacích materiálov s témou lesa pre školy;
 zastupovanie Slovenskej republiky v pracovnej podskupine FCN pre lesnú pedagogiku: Forest
Communication Network - Subgroup-Forest Pedagogics (FCN-SFP); účasť na príprave spoločnej
európskej stratégie lesnej pedagogiky; aktívne prispievanie k obsahu internetovej stránky
pracovnej skupiny www.forestpedagogics.eu;
 zabezpečenie činnosti a organizovanie pracovných zasadnutí riadiacej skupiny pre koordináciu
aktivít lesných pedagógov z lesníckych inštitúcií;
 propagácia lesnej pedagogiky na národnej i medzinárodnej úrovni; príprava tlačových správ a
článkov o aktivitách a podujatiach lesnej pedagogiky v lesníckych časopisoch, printových
a elektronických médiách; vydávanie Spravodajcu o lesnej pedagogike;
 zabezpečenie prevádzky a aktualizácie webového portálu www.lesnapedagogika.sk; propagácia
lesnej pedagogiky prostredníctvom sociálnych médií facebook.com/lesnapedagogika;
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
01/2017 -12/2017
T: do 31. 12. 2017
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Zabezpečenie úloh spojených s koordináciou a metodickým riadením lesnej pedagogiky a ďalších
úloh na základe požiadaviek MPRV SR – Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV
SR. Zabezpečenie úloh spojených implementáciou Národného lesníckeho programu SR - priority 18,
podľa ktorej je jednou z priorít v lesníctve, pre najbližšie obdobie, potreba podporovať
environmentálne vzdelávanie a systematickú prácu s verejnosťou s cieľom dosiahnutia pozitívnej
zmeny v chápaní významu lesného hospodárstva u verejnosti. Riešenie úlohy je v súlade s prioritami
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Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 - 2020 , časť 4.3.1 Práca s verejnosťou
a lesná pedagogika.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 MPRV SR
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
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 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2018 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 50 000,-
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 14 (priame náklady):
P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

Spolufinanco vanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

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

2 900

0

2 900

2

Spotreba materiálu

2 000

0

2 000

3

Služby (r. 4 až 6)

900

0

900

4

- Všeobecné služby

0

0

0

5

- Výskum a vývoj

0

0

0

0

0

0

47 100

0

47 100

33 000

0

33 000

11 550

0

11 550

2 550

0

2 550

550

0

550

2 000

0

2 000

0

0

0

0

0

0

6
7

- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10
+ r. 14)

9

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

8

a

11

- Cestovné tuzemské

12

- Cestovné zahraničné

13

- Ostatné priame náklady

14

sociálne

poistenie

Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až 21)

15

- Spotreba materiálu

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

0

0

0

19

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

0

0

0

20

- Odpisy

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

50 000

0

50 000

22
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Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

Príloha číslo 2 ku kontraktu č. 463/2016-710/MPRV SR

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č.15):
Zabezpečenie skúšok odbornej spôsobilosti v lesnom hospodárstve
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav lesného poradenstva a vzdelávania
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Peter Balogh, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Jana Petrášová

Legislatívny rámec:
Riešením úlohy sa zabezpečí plnenie úloh vyplývajúcich z § 47 a § 42 zákona č. 326/2005 Z. z.,
zákona č. 138/2010 Z. z. a vykonávacích predpisov k týmto zákonom.
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.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
- technické a organizačné zabezpečenie skúšok odbornej spôsobilosti hospodárov (1/akcia),
- technické a organizačné zabezpečenie skúšok odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programu
starostlivosti o lesy a overenia technickej spôsobilosti na vyhotovovanie programov starostlivosti
o lesy (1/akcia),
- technické a organizačné zabezpečenie skúšok odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným
reprodukčným materiálom (1/akcia).
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
01/2017 -12/2017
T: do 31. 12. 2017
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Zabezpečenie úloh spojených s overovaním odborných spôsobilostí v lesnom hospodárstve v zmysle
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky MP SR č. 441/2006 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného
hospodárskeho plánu a o vydávaní a odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti a technickej
spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu, vyhlášky MP SR č. 451/2006 Z. z. o
odbornom lesnom hospodárovi, zákona č.138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení
zákona č. 49/2011 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 pokynov sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 090 „Tvorba, regulácia a implementácia politík“, podprogram 09001 „Podpora programov“,
prvok 0900102 „Vzdelávanie“.

Príloha číslo 2 ku kontraktu č. 463/2016-710/MPRV SR
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 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2018 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 14 815,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 15 (priame náklady):
P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

1

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

2

Spotreba materiálu

3

Služby (r. 4 a 6)

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1 285,00

0

1 285,00

20,00

0

20,00

1 265,00

0

1 265,00

4

- Všeobecné služby

0

0

0

5

- Výskum a vývoj

0

0

0

0

0

0

13 530,00

0

13 530,00

4 488,89

0

4 488,89

1 571,11

0

1 571,11

7 470,00

0

7 470,00

70,00

0

70,00

0,00

0

0,00

7 400,00

0

7 400,00

0

0

0

6
7

- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10
+ r. 14)

9

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

8

a

11

- Cestovné tuzemské

12

- Cestovné zahraničné

13

- Ostatné priame náklady

14

sociálne

poistenie

Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až 21)

15

- Spotreba materiálu

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

0

0

0

19

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

0

0

0

20

- Odpisy

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

14 815,00

0

14 815,00

22

Celkové náklady (r. 01 + 06 )

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

Príloha číslo 2 ku kontraktu č. 463/2016-710/MPRV SR

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č. 16):
Plnenie úloh INSPIRE/NIPI
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Bc. Ing. Jozef Dobias

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Peter Hudec, PhD.

Legislatívny rámec:
Napĺňanie povinností plynúcich zo zákona č. 3/2010 Z. z. o Národnej infraštruktúre pre priestorové
informácie ako transpozície Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007,
ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE).
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.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
 Výsledkom riešenia úlohy budú údajové GIS vrstvy v správe Národného lesníckeho centra Ústavu lesných zdrojov a informatiky (ďalej len „NLC - ÚLZI“) v súlade s požiadavkami INSPIRE:
 Aktualizovaná vrstva spevnených lesných ciest na území Programov starostlivosti o les (ďalej
len „PSL“) s rokom začiatku platnosti (ďalej len „RZP“) 2018,
 Spracovaná vrstva vodných tokov a vodných plôch v rozsahu aktualizácie na území PSL
s RZP 2018.
 Aktuálne a relevantné metaúdajové záznamy pre vytvorené údajové sady a série údajových sád
na úrovni stanovenej podrobnosti.
 Zabezpečenie úloh INSPIRE.
 Vypublikované služby: vrstva ortofotomozaiok použitých pri obnove PSL resp. lesných
hospodárskych plánov pre RZP 2018.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
 Vytvorenie údajových vrstiev spevnených lesných ciest a vodných tokov využiteľných v GIS
z údajových vrstiev PSL v správe NLC - ÚLZI.
 Vrstva spevnených lesných ciest:
 oprava topológie po fotogrametrickej aktualizácii v rozsahu aktuálneho územia obnovy
PSL s RZP 2018,

rozsah: územie obnovy PSL RZP 2018.
T: 31.12.2017



Vrstva vodných tokov a vodných plôch:
 oprava topológie po fotogrametrickej aktualizácii v rozsahu aktuálneho územia obnovy
PSL s RZP 2018,
 oprava nespojitosti línií s využitím analýz rastra dostupných DMR,

rozsah: územie obnovy PSL RZP 2018.
T: 31.12.2017

-

Tvorba a aktualizácia metaúdajových záznamov pre vytvorené údajové sady, série údajových sád
a služieb, ktoré vytvára a spravuje NLC, v Registri priestorových informácií.
T: priebežne



Zabezpečenie úloh v súlade s Analyticko – koncepčnou štúdiou INSPIRE pre naplnenie povinností
INSPIRE v rezorte MPRV SR.

Príloha číslo 2 ku kontraktu č. 463/2016-710/MPRV SR
T: 31.12.2017


Zabezpečenie činnosti zástupcov NLC v rámci Expertnej skupiny národnej infraštruktúry pre
priestorové informácie.
T: 31.12.2017



Vytvorenie špecifických vrstiev a ich publikovanie pre potreby MPRV SR a organizácií v jeho
zriaďovateľskej pôsobnosti.
 Vrstva ortofotomozaiok z leteckých snímok použitých pri obnove PSL resp. lesných
hospodárskych plánov pre RZP 2018
T: 31.12.2017

Vrstva WMTS ortofotomozaiok z leteckých snímok použitých pri obnove PSL
resp. lesných hospodárskych plánov pre RZP 2018.
T: 31.12.2017


Automatický export údajov fotogrametrického snímkovania a leteckého laserového skenovania pre
potreby MPRV SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
T: 31.12.2017

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
 Vytvorenie a konsolidácia tematických vrstiev lesnej cestnej siete a vodných tokov spravovaných v
informačnom systéme lesného hospodárstva (IS LH) tak, aby boli využiteľné pre rôzne priestorové
analýzy v GIS a boli vzájomne prepojiteľné s ďalšími informačnými systémami štátu.
 Aktualizácia metaúdajových záznamov o priestorových údajoch a službách, vrátane zabezpečenia
ďalších úloh v súvislosti so Smernicou INSPIRE a Zákonom o národnej infraštruktúre pre
priestorové informácie (NIPI).
 Vytvorenie špecifických vrstiev z údajov IS LH a ich publikovanie pre potreby MPRV SR a
organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 MPRV SR
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 090 „Tvorba, regulácia a implementácia politík“, podprogram 09004 „Pôdohospodársky
informačný systém“, prvok 0900401 „Informatizácia MPRV SR“
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 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2018 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 37 382,-

Príloha číslo 2 ku kontraktu č. 463/2016-710/MPRV SR
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 16 (priame náklady,
nepriame náklady):
P.č.

Kalkulačná položka

1

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

2

Spotreba materiálu

3

Služby (r. 4 až 6)

4

- Všeobecné služby

5

- Výskum a vývoj

6
7

- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r.
10 + r. 14)

9

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
a príspevok NÚP

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

8

Štátny rozpočet
(EUR)

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

19 100

0

19 100

100

0

100

0

0

0

19 000

0

19 000

0

0

0

0

0

0

18 282

0

18 282

12 813

0

12 813

4 485

0

4 485

984

0

984

11

- Cestovné tuzemské

100

0

100

12

- Cestovné zahraničné

500

0

500

13

- Ostatné priame náklady

384

0

384

0

0

0

14

Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až 21)

15

- Spotreba materiálu

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

0

0

0

19

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

0

0

0

20

- Odpisy

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

37 382

0

37 382
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Celkové náklady (r. 01 + 07 )

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Útvar informačných a komunikačných technológií

Príloha číslo 2 ku kontraktu č. 463/2016-710/MPRV SR

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č.17):
Správa informačného systému rezortnej štatistiky
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Emília Rizmanová

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Alexander Čarný

Legislatívny rámec:
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike 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.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Správa IS rezortnej štatistiky. Výstupné zostavy s údajmi spracovaných rezortných štatistických
výkazov v stanovených agregáciách údajov, publikácia trhových informácií na webe. Poľovnícka
štatistická ročenka SR.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):


Správa informačného systému rezortnej štatistiky (IS RŠ)



Zabezpečenie tlače rezortných štatistických výkazov a smerníc k ich zostaveniu pre stanovený
okruh spravodajských jednotiek, distribúcia rezortných štatistických výkazov a smerníc
spravodajským jednotkám.
T: ročne



Zabezpečenie zberu, spracovania, vyhodnocovania zisťovaných štatistických údajov z výkazov:
 Les (MPRV SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve
 Les (MPRV SR) 5-01 Ročný výkaz o stave vybraných ukazovateľov obhospodarovania
lesa
 Sad (MPRV SR) 11-01 Ročný výkaz o dodávkach sejbového a sadbového materiálu
lesných drevín
 Drevo (MPRV SR) 1-01 Ročný výkaz o spracovaní dreva
 Poľov (MPRV SR) 12-01 Ročný výkaz o jarnom kmeňovom stave zveri a o revíri, stave
a love zveri.
T: štvrťročne, ročne
Poskytovanie realizačných výstupov z rezortnej štatistiky vo forme tlačových zostáv
a súborov pre potreby Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR (podklady do
„Zelenej správy“) a Štatistického úradu SR.
T: podľa požiadaviek
Optimalizácia siete spravodajských jednotiek pre poskytovanie štatistických údajov zo všetkých
štatistických zisťovaní schválených Štatistickou radou pre rok 2017.
T: priebežne
Spracovanie údajov z poľovníckeho výkazu, zostavenie a odovzdanie Poľovníckej štatistickej
ročenky SR na MPRV SR – Sekciu lesného hospodárstva a spracovania dreva.
T: 15. 05. 2017
Zber, spracovanie, vyhodnocovanie a publikácia trhových informácií – ceny lesných komodít na
Slovensku a vo vybraných štátoch EÚ.
T: štvrťročne, ročne









T: priebežne

Príloha číslo 2 ku kontraktu č. 463/2016-710/MPRV SR
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
 Realizácia štátnych štatistických zisťovaní organizovaných a vykonávaných MPRV SR v oblasti
lesníctva a spracovania dreva a vytvorenie podkladov pre informačný systém rezortnej štatistiky,
Štatistickú ročenku Slovenskej republiky, iné publikácie vydávané Štatistickým úradom Slovenskej
republiky a Správu o stave lesného hospodárstva v Slovenskej republike.
 Realizácia štátnych štatistických zisťovaní organizovaných a vykonávaných MPRV SR v oblasti
poľovníctva a vypracovanie Poľovníckej ročenky Slovenskej republiky.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 MPRV SR
 štátna správa lesného hospodárstva
 Štatistický úrad SR
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 090 „Tvorba, regulácia a implementácia politík“, podprogram 09005 „Štatistický informačný
systém“, prvok 0900501 „Štatistické zisťovanie“.
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 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2018 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 24 013,-

Príloha číslo 2 ku kontraktu č. 463/2016-710/MPRV SR
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 17 (priame náklady):
P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

Spolufinanco vanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

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

1 500

0

1 500

2

Spotreba materiálu

1 500

0

1 500

3

Služby (r. 4 až 6)

0

0

0

4

- Všeobecné služby

0

0

0

5

- Výskum a vývoj

0

0

0

0

0

0

22 513

0

22 513

16 000

0

16 000

5 600

0

5 600

913

0

913

200

0

200

0

0

713

0

713

0

0

0

6
7

- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10
+ r. 14)

9

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

8

a

11

- Cestovné tuzemské

12

- Cestovné zahraničné

13

- Ostatné priame náklady

14

sociálne

poistenie

Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až 21)

15

- Spotreba materiálu

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

0

0

0

19

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

0

0

0

20

- Odpisy

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

24 013

0

24 013

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

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

Príloha číslo 2 ku kontraktu č. 463/2016-710/MPRV SR

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č.18):
Inštitucionálne financovanie NLC
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Michal Hušťák

Legislatívny rámec:
 Zriaďovacia listina NLC č.6481/2005-250 zo dňa 22.11.2005
 Základným legislatívnym rámcom pre stanovenie systému finančnej podpory vedeckovýskumnej
základne v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva je 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;
 Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o rozpočtových pravidlách);
 Zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok schvaľovaný Národnou radou SR;
 Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov;
 Nový model vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR.
 Schválený plán úloh MPRV SR pre rok 2016, 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 potrebnými technickými a personálnymi kapacitami.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Výstupom úlohy budú správy, vedecké a odborné publikácie, realizačné výstupy, vedecké konferencie
a odborné semináre z riešených odborných úloh a projektov výskumu a vývoja.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
1.1.2017 – 31.12.2017
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Národné lesnícke centrum zabezpečuje úlohy rezortu v oblastiach lesníckeho výskumu a vývoja,
vzdelávania a práce s verejnosťou, verejného obstarávania programov starostlivosti o lesy, odbornej
pomoci, správy a poskytovania lesníckych dát a informácií, prípravy podkladov pre programy
starostlivosti o lesy a tematické štátne mapové dielo s témou lesného hospodárstva. Vzhľadom na to,
že NLC pozostáva z 4 ústavov, je nevyhnuté zabezpečovať manažment ekonomickej a hospodárskej
činnosti NLC ako aj všetky podporné činností a správu budov.
Cieľom úlohy je :
- Vykonávať poradenskú činnosť v oblasti ekonomického a finančného riadenia súvisiacich s
domácimi a medzinárodnými projektmi a grantmi, ako aj projektov v rámci štrukturálnych
fondov EÚ.
- Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti ekonomického a finančného riadenia NLC.
- Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti personálneho, právneho, kontrolného riadenia NLC.
- Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti BOZP a OPP.
- Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti hospodárskej správy budov NLC a správy majetku
štátu
- Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti verejného obstarávania
- Zabezpečovať prevádzku centrálneho informačného systému a informačných systémov na
pracoviskách NLC.
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-

Zabezpečiť prevádzku budovy T.G. Masaryka 22 a budovy Sokolská 2 Zvolen
V spolupráci s ústavmi a pracoviskami NLC koordinovať propagačnú činnosť a publicitu NLC.

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcia lesného hospodárstva a spracovania
dreva
 Orgány štátnej správy LH
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR.
 08V0202 „Rozvoj hospodárskej úpravy lesov“: 396 482,- EUR
 08V0203 „Vyhotovenie Programov starostlivosti o lesy“: 49 250,- EUR
 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“: 316 840,- EUR
 0900102 „Vzdelávanie“: 5 185,- EUR
 0900401 „Informatizácia MPRV SR“: 7 476,- EUR
 0900501 „Štatistické zisťovanie“: 8 405,- EUR.
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 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2018 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 783 638,-
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 18 (nepriame náklady):
P.č.

Kalkulačná položka

Štátny
rozpočet
(EUR)

Spolufinanco vanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

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

0

0

0

2

Spotreba materiálu

0

0

0

3

Služby (r. 4 až 6)

0

0

0

4

- Všeobecné služby

0

0

0

5

- Výskum a vývoj

0

0

0

0

0

0

783 638

0

783 638

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6
7
8
9
10

- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10
+ r. 14)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

11

- Cestovné tuzemské

0

0

0

12

- Cestovné zahraničné

0

0

0

13

- Ostatné priame náklady

0

0

0

783 638

0

783 638

30 000

0

30 000

14

Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až 21)

15

- Spotreba materiálu

16

- Spotreba energie

120 000

0

120 000

17

- Všeobecné služby

60 000

0

60 000

18

380 000

0

380 000

120 000

0

120 000

20

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

60 000

0

60 000

21

- Ostatné nepriame náklady

13 638

0

13 638

783 638

0

783 638

19

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

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

