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Príloha č. 2
Zoznam úloh pre kontrakt medzi MP SR a NLC financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu
z rozpočtovej kapitoly MP SR v roku 2008
Por. č. Rozvoj hospodárskej úpravy lesa
(08V0202)

Úloha vyplývajúca z:

Časové Cena úlohy
hľadisko (v tis. Sk)

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

stála

7 181

1

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

2

§ 38 ods. 2 písm. b) a písm. c) a § 46 z. č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení
Komplexné zisťovanie stavu lesa
v územnej pôsobnosti krajských lesných neskorších predpisov, § 31 a 32 vyhl. 453/2006 Z.z. o HÚL a ochrane lesa
úradov (KLÚ) v riadiacej pôsobnosti MP
SR

stála

10 000

3

Tvorba a správa informačného systému § 38 ods. 2 písm. e) a § 45 z. č. 326/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov,
v zmysle § 3 ods.1 písm. f) z. č. 275/2006 Z.z.,
lesného hospodárstva (IS LH)
§ 38 ods. 2 písm. c) a f), § 40 ods. 7 a § 45 ods. 4 z. č. 326/2005 Z.z., § 3 ods. 2
a poskytovanie údajov z IS LH pre
potreby orgánov štátnej správy lesného písm. e) z. č. 275/2006 Z.z.,
hospodárstva (OŠS LH) a vyhotovovanie
lesných hosp.plánov (LHP)

stála

11 000

4

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

stála

10 000

Spolu za prvok

Rozvoj hospodárskej úpravy lesa (08V0202)
spolu

38 181

Vyhotovenie LHP (08V0203)
5

Výber vyhotovovateľa LHP, hradenie
nákladov na vyhotovenie povinných
súčastí LHP

§ 38 ods. 2 písm. d) z. č. 326/2005; § 40 ods. 4; § 41 ods.2, vyhl. 453/2006 Z.z.
o HÚL a ochrane lesa

stála

58 768

2

Spolu prvok

Vyhotovenie LHP (08V0203)
spolu

58 768

Monitoring lesov ohrozených
požiarmi (08V0204)
6

Letecký monitoring lesov ohrozených
požiarmi

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

2007

4 700

7

Pozemný kamerový systém

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

2007

2 000

8

Práce súvisiace so zabezpečovaním
§ 55 ods. 1 písm. k) z. č. 326/2005 Z.z.
leteckého monitoringu lesov ohrozených
požiarni

2007

1 000

Spolu za prvok

Monitoring lesov ohrozených požiarmi (08V0204)
spolu

7 700

Veľkoplošná ochrana lesov (08V0205)
9

Veľkoplošná ochrana lesov proti
kalamitnému premnoženiu biotických
škodcov
Spolu za prvok

§ 55 ods. 1 písm. l) z. č. 326/2005 Z.z., schváleného plán úloh MP SR pre rok 2007, Stála
podľa programovej štruktúry.
Veľkoplošná ochrana lesov (08V0205)

4 500

4 500
spolu

Výskum na podporu trvalo
udržateľného lesného hosp.
(08V0301)
10

Výskum, klasifikácia a uplatňovanie
funkcií lesa v krajine

dlhodobá
§ 55 ods. 1 písm. b) z. č. 326/2005 Z.z. , riešenie úlohy pre rok 2007 vyplýva zo
2006-09
Zmluvy č. 2252/2006-550 o poskytnutí prostriedkov štátneho rozpočtu z kapitoly
MPSR na riešenie úloh výskumu a vývoja zo dňa 30.1.2006. Jeho akútnosť dokladá
aj stanovisko k návrhu úlohy zo Sekcie lesníckej MP SR. Výskumná úloha má
schválenú dokumentáciu z úvodnej oponentúry (Zvolen, marec 2006).

11

Rekonštrukcie nepôvodných lesných
spoločenstiev ohrozených zmenou

§ 55 ods. 1 písm. b) z. č. 326/2005 Z.z., riešenie úlohy pre rok 2007 vyplýva zo
Zmluvy č. 2252/2006-550 o poskytnutí prostriedkov štátneho rozpočtu z kapitoly

dlhodobá
2005-08

10 000

7 200

3

12

prírodných podmienok (najmä klímy)
na ekologicky stabilnejšie ekosystémy

MPSR na riešenie úloh výskumu a vývoja zo dňa 30.1.2006. Nadväzuje na
materiálu rezortu MP SR „Návrh adaptačných opatrení v pôdohospodárstve SR na
klimatickú zmenu“, ktorý prerokovala vláda SR 11.4.2001 pod č. 2445/2001.
Výskumná úloha má schválenú dokumentáciu z úvodnej oponentúry (Zvolen, jún
2005).

Výskum efektívneho využívania
environmentálneho, ekonomického a
sociálneho potenciálu lesov na
Slovensku

dlhodobá
§ 55 ods. 1 písm. b) z. č. 326/2005, riešenie úlohy pre rok 2008 vyplýva zo
schváleného materiálu „Priority pôdohospodárskej vedy a výskumu do roku 2015“, 2008-11
ktorý nadväzuje na materiál „Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky
do roku 2015“. Výskumná úloha má schválenú dokumentáciu z úvodnej
oponentúry (Zvolen, november 2003).

15 500

Spolu za prvok

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

32 700

Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo (08V0302)
13

Medzinárodná spolupráca a úlohy
vyplývajúce z členstva
v medzinárodných organizáciách

Poverenia na zastupovania Slovenska v UNFF, EU, FAO, ECE, MCPFE, EFI,
IUFRO ako aj aktivity typu COST, CONFOREST, INNOFOR, TBFRA,
EUROSTAT atď.

stála

3 000

14

Schváleného plán úloh MP SR pre rok 2008, uznesenia vedenia MP SR a SL MP
Koncepčné práce pre MP SR a úlohy
vyplývajúce zo záverov vedenia MP SR SR.
a SL MP SR, odborná pomoc pre OŠS
LH v riad. pôsobnosti MP SR

stála

7 500

15

Inventarizácia lesov, monitoring lesov a
environmentálnych interakcií (Forest
Focus, Čiastkový monitorovací systém
Lesy)
BioSoil (I. fáza) v rámci schémy EÚ
Forest Focus
AQA (Analytical Quality Assurance)

Nariadenia (EC 2152/2003) európskeho parlamentu a rady zo 17. 11. 2003 týkajúce stála
sa monnitoringu lesov a environmentálnych interakcií v Spoločenstve (Forest
focus), uznesenia vlády SR č. 449/1992, Uznesenie vlády SR č 620/1993, Uznesenie
vlády SR č. 7/2000
Nariadenia (EC 2152/2003) európskeho parlamentu a rady zo 17. 11. 2003 týkajúce
sa monnitoringu lesov a environmentálnych interakcií v Spoločenstve (Forest
focus), uznesenia vlády SR č. 449/1992, Uznesenie vlády SR č 620/1993, Uznesenie
vlády SR č. 7/2000
Uznesenia vlády SR č. 24/1994 a uznesenia vlády SR č. 7/2000

7 500

4

16

Lesnícka ochranárska služba (LOS)

§ 55 ods. 1 písm. i) z. č. 326/2005 Z.z., zákona NR SR č. 285/1995 Z. z., zákon NR stála
SR č. 471/2001 Z. z., zákon SNR č. 100/1977 Z. z., Štatút LOS (MP SR) č. 403/93700, Smernice na ochranu lesa MP SR z roku 1980, Nariadenie EÚ č. 1615/89,
Smernica Rady EÚ č. 97/57/ECLes. Panel EPPO

5 500

17

Kontrola lesného reprodukčného
materiálu (KLRM)

§ 55 ods. 1 písm. h) z. č. 326/2005 Z.z., zákona NR SR č. 217/2004 Z. z, vyhláška č. stála
571/2004 Z. z., zákon SNR č. 100/1977 Z. z., C/74/29MP SR-poverenie na
zastupovanie v OECD - Final-25.3.1974 Smernica rady EÚ č. 1999/105/EC,
Predpisy ISTA

4 500

18

Zachovanie genetických zdrojov a
biodiverzity lesných drevín

§ 55 ods. 1 písm. h) z. č. 326/2005 Z.z., zákona NR SR č. 291/1996 Z. z., Smernica stála
Rady 1999/105/ES, čl. 17 a nariadenia EK k tejto smernici, Nariadenie Rady ES
1467/1994 o ochrane, charakterizácii, získavaní a využití genetických zdrojov,
Dohovor o biologickej diverzite (34/1996 Z.z. č.13), Národná stratégia ochrany
biodiverzity (Uznesenie vlády SR č. 231/1997), Akčný plán jej implementáciu
(Uznesenie vlády SR č. 231/1997), Rezolúcie z Európskych konferencií. ministrov o
ochrane lesov v Európe č. H1, H2 (1993), V4 (2003)

1 500

Spolu za prvok

Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo (08V0302)
spolu

29 500

Vzdelávanie – NLC (0900102)
19

Celoživotné vzdelávanie v LH

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

1 700

20

Medzinárodná spolupráca v oblasti
vzdelávania a poradenstva

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

stála

2 300

21

Poradenský systém v LH

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

stála

200

22

Public relation (PR), prezentácia
lesníctva, výstavy

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

stála

300

Spolu za prvok

Vzdelávanie – NLC (0900102)
spolu

SPOLU ZA KONTRAKT

4 500
175 849

5

