Dodatok č. 3
ku kontraktu č. 370/2020/MPRVSR-710
zo dňa 11. 12. 2020
uzatvorený medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a
Národným lesníckym centrom
číslo dodatku objednávateľa: 370/2020/MPRVSR-710/D3
číslo dodatku zhotoviteľa:
215/NLC/2021
Účastníci kontraktu
Objednávateľ:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Sídlo:
Štatutárny zástupca:

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
JUDr. Samuel Vlčan – minister pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IBAN:
Pracovník poverený
k rokovaniu:

00156621

Ing. Tibor Jančok – poverený vykonávaním funkcie
generálneho riaditeľa
sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva
a

Zhotoviteľ:

Národné lesnícke centrum

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IBAN:
Pracovník poverený
k rokovaniu:

T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen
Ing. Peter Balogh, PhD.

42001315

Ing. Peter Balogh, PhD. – generálny riaditeľ NLC

Podľa čl. VIII. bodu 6 kontraktu č. 370/2020/MPRVSR-710 zo dňa 11. 12. 2020 (ďalej len „kontrakt“)
účastníci kontraktu uzatvárajú dodatok č. 3 (ďalej len „dodatok“), ktorým sa kontrakt mení takto:
Článok I.
Predmet dodatku
1. Dodatkom sa mení celková výška finančných
prostriedkov kontraktu a zvyšuje
sa o sumu 1 054 263 eur. Nová celková výška finančných prostriedkov kontraktu zo štátneho
rozpočtu predstavuje sumu 8 863 449 eur.

Článok II.
Osobitné ustanovenia
1. V čl. III. bod 2 znie:
„Celková hodnota kontrahovaných úloh zo štátneho rozpočtu je stanovená vo výške
8 863 449 eur.“.
2. V čl. VII. bod 1 znie:
„Účastníci kontraktu súhlasia s povinným zverejnením tohto kontraktu podľa § 5a zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov na vlastných internetových stránkach
a v súlade s uznesením vlády SR č. 1370 z 18. decembra 2002 k návrhu opatrení na zdokonalenie
systému kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a podriadenými organizáciami.“
3. V čl. VIII bod 4 znie:
„Výsledky riešenia, ktoré vznikli ako nové vytvorené zamestnancami zhotoviteľa sa budú
spravovať podľa § 90 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
Majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu vykonáva vo svojom mene a na svoj účet
zhotoviteľ ako zamestnávateľ.“
4. Príloha č. 1 ku kontraktu pod názvom „Zoznam úloh pre kontrakt medzi MPRV SR a NLC
financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtu kapitoly MPRV SR na rok 2021“
sa nahrádza novou Prílohou č. 1 pod názvom „Zoznam úloh pre kontrakt medzi MPRV SR a NLC
financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtu kapitoly MPRV SR na rok 2021“
5. V Prílohe č. 2 ku kontraktu sa pôvodná úloha:
č. 1 „Rozvoj hospodárskej úpravy lesov (HÚL), tvorba metód a postupov jej vykonávania“
nahrádza novou úlohou č. 1 „Rozvoj hospodárskej úpravy lesov (HÚL), tvorba metód a postupov
jej vykonávania“;
č. 2 „Komplexné zisťovanie stavu lesa v územnej pôsobnosti Okresných úradov v sídle kraja odbor
opravných prostriedkov“ nahrádza novou úlohou č. 2 „Komplexné zisťovanie stavu lesa
v územnej pôsobnosti Okresných úradov v sídle kraja odbor opravných prostriedkov“;
č. 5 „Preberanie prác a kontrola kvality PSL“ nahrádza novou úlohou č. 5 „Preberanie prác
a kontrola kvality PSL“;
č. 6 „Financovanie vyhotovenia programov starostlivosti o lesy (PSL)“ nahrádza novou úlohou
č. 6 „Financovanie vyhotovenia programov starostlivosti o lesy (PSL)“;
č. 9 „Medzinárodná spolupráca a úlohy vyplývajúce z členstva v medzinárodných organizáciách“
nahrádza novou úlohou č. 9 „Medzinárodná spolupráca a úlohy vyplývajúce z členstva
v medzinárodných organizáciách“;
č. 10 „Koncepčné práce pre MPRV SR“ nahrádza novou úlohou č. 10 „Koncepčné práce pre MPRV
SR“;
č. 14 „Monitoring lesov – Čiastkový monitorovací systém Lesy“ nahrádza novou úlohou
č. 14 „Monitoring lesov – Čiastkový monitorovací systém Lesy“;
č. 17 „Lesná pedagogika a podpora práce s verejnosťou“ nahrádza novou úlohou č. 17 „Lesná
pedagogika a podpora práce s verejnosťou“;
č. 18 „Podpora poradenského systému v lesnom hospodárstve“ nahrádza novou úlohou
č. 18 „Podpora poradenského systému v lesnom hospodárstve“;
č. 19 „Zabezpečenie skúšok odbornej spôsobilosti v lesnom hospodárstve“ nahrádza novou
úlohou č. 19 „Zabezpečenie skúšok odbornej spôsobilosti v lesnom hospodárstve“;
č. 21 „Digitálne ortofotomozaiky“ nahrádza novou úlohou č. 21 „Digitálne ortofotomozaiky“
č. 22 „Správa informačného systému rezortnej štatistiky“ nahrádza novou úlohou č. 22 „Správa
informačného systému rezortnej štatistiky“;
č. 24 „Propagácia lesného hospodárstva“ nahrádza novou úlohou č. 24 „Propagácia lesného
hospodárstva“;
č. 28 „Inštitucionálne financovanie NLC“ nahrádza novou úlohou č. 28 „Inštitucionálne
financovanie NLC“.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia kontraktu, ktoré nie sú týmto dodatkom upravené, ostávajú platné
a nezmenené.
2. Dodatok sa vyhotovuje v 5 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ dostane
3 rovnopisy a zhotoviteľ dostane 2 rovnopisy.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zúčastnených strán, účinnosť nadobúda
nasledujúci deň po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom
vlády Slovenskej republiky a tvorí neoddeliteľnú súčasť kontraktu.
4. Účastníci dodatku výslovne súhlasia so zverejnením tohto dodatku v jeho plnom rozsahu
v Centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády Slovenskej republiky.
5. Účastníci dodatku súhlasne konštatujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak
súhlasu s jeho obsahom ho dobrovoľne podpísali.

V Bratislave

V

Dňa: .................................. 2021

Dňa: ................................... 2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

–––––––––––––––––––––––––
JUDr. Samuel Vlčan
minister pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

––––––––––––––––––––––––
Ing. Peter Balogh, PhD.
generálny riaditeľ NLC
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Zoznam úloh pre kontrakt medzi MPRV SR a NLC financovaných z prostriedkov štátneho
rozpočtu z rozpočtu kapitoly MPRV SR na rok 2021
1. Bežné výdavky kapitoly MPRV SR:
Číslo
úlohy

Názov úlohy

Finančné
prostriedky
spolu
(EUR)

Štátny rozpočet
(EUR)

Spolufinancovanie
(EUR)

322 000

0

322 000

UHUL

345 000

0

345 000

UHUL

427 508

0

427 508

ULZI

684 807

0

684 807

ULZI

261 000
672 927
2 713 242

0
0
0

261 000
672 927
2 713 242

UHUL

0
0

3 648 898
3 648 898

UHUL

153 045

7 660

160 705

LVU

213 253

0

213 253

LVU

366 298

7 660

373 958

66 605

0

66 605

298 005

0

298 005

25 000

0

25 000

36 357

0

36 357

LVU

14 000

0

14 000

LVU

124 000

0

124 000

LVU

150 000
110 000

0
0

150 000
110 000

LVU
LVU

Ústav NLC

Prvok 08V0202: Rozvoj hospodárskej úpravy lesa
1.
2.

3.

4.
5.

Rozvoj hospodárskej úpravy lesov (HÚL), tvorba
metód a postupov jej vykonávania
Komplexné zisťovanie stavu lesa v územnej
pôsobnosti Okresných úradov v sídle kraja odbor
opravných prostriedkov
Vývoj, rozvoj a správa informačného systému
lesného hospodárstva (IS LH) a poskytovanie
informácií z IS LH
Tvorba a spravovanie tematického štátneho
mapového diela s tematickým obsahom lesného
hospodárstva (TŠMD LH)
Preberanie prác a kontrola kvality PSL
Inštitucionálne financovanie
Spolu za prvok:

Prvok 08V0203: Vyhotovenie Programov starostlivosti o lesy (PSL)
6.

Financovanie vyhotovenia PSL
Spolu za prvok:

3 648 898
3 648 898

Prvok 08V0301: Výskum na podporu udržateľného lesného hospodárstva
7.

8.

Výskum a vývoj na podporu
konkurencieschopnosti Slovenského lesníctva
(SLOV-LES) – účelová forma
Lesníctvo ako súčasť ekonomicky efektívneho
a environmentálne udržateľného
biohospodárstva (výskumný zámer) –
inštitucionálna forma
Spolu za prvok:

Prvok 08V0302: Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo
9.

Medzinárodné spolupráca a úlohy vyplývajúce
z členstva v medzinárodných organizáciách

10.

Koncepčné práce pre MPRV SR

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Vypracovanie a publikácia Správy o lesnom
hospodárstve v SR za rok 2020
Inventarizácia emisií skleníkových plynov v
sektore LULUCF
Systém Európskych lesníckych účtov (EFA)
Monitoring lesov – Čiastkový monitorovací
systém Lesy
Lesnícka ochranárska služba
Kontrola lesného reprodukčného materiálu
1

LVU
ULPV
LVU
ULZI
ULPV
UHUL
LVU
ULZI
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17.
18.

Lesná pedagogika a podpora práce s verejnosťou
Podpora poradenského systému v lesnom
hospodárstve
Inštitucionálne financovanie
Spolu za prvok:

Prvok 0900102: Vzdelávanie
Zabezpečenie skúšok odbornej spôsobilosti
19.
v lesnom hospodárstve
Inštitucionálne financovanie
Spolu za prvok:

60 000

0

60 000

ULPV

65 000

0

65 000

ULPV

521 812
1 470 779

0
0

521 812
1 470 779

21 815

0

21 815

7 635
29 450

0
0

7 635
29 450

17 382
20 000
7 476
44 858

0
0
0
0

17 382
20 000
7 476
44 858

ULZI
ULZI

27 611
232 088
33 522
293 221

0
0
0
0

27 611
232 088
33 522
293 221

ULZI
ULZI

24 014

0

24 014

ULZI

8 405
32 419

0
0

8 405
32 419

50 000
60 000
38 500
148 500

0
0
0
0

50 000
60 000
38 500
148 500

NLC-UGR
NLC-UGR

23 210
8 124
31 334

0
0
0

23 210
8 124
31 334

LVU

7 408

0

7 408

UHUL

7 000

0

7 000

ULZI

ULPV

Prvok 0900401: Informatizácia MPRV SR
20.
21.

Plnenie úloh INSPIRE/NIPI
Digitálne ortofotomozaiky
Inštitucionálne financovanie
Spolu za prvok:

Prvok 0EK0K07: Geografické informačné systémy
20. Plnenie úloh INSPIRE/NIPI
21. Digitálne ortofotomozaiky
Inštitucionálne financovanie
Spolu za prvok:
Prvok 0900501: Štatistické zisťovanie
22.

Správa informačného systému rezortnej
štatistiky
Inštitucionálne financovanie
Spolu za prvok:

Prvok 0900106: Propagácia rezortu
23. Komunikačná stratégia
24. Propagácia lesného hospodárstva
Inštitucionálne financovanie
Spolu za prvok:
Prvok 0900302: Koordinácia vedeckovýskumnej činnosti
25.

BIOLES 2
Inštitucionálne financovanie
Spolu za prvok:

Prvok 0900301: Hodnotenie politík a odvetvová stratégia
Znalecké posudky pre účely Slovensko lesníckodrevárskej inšpekcie
Zabezpečenie podpory pri výkone kontrol
27.
Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie
Inštitucionálne financovanie
Spolu za prvok:
Špeciálna úloha
28. Inštitucionálne financovanie NLC

5 042
19 450

0
0

5 042
19 450

1 303 443

0

1 303 443

Spolu bežné výdavky

8 798 449

7 660

8 806 109

26.

2
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2. Kapitálové výdavky kapitoly MPRV SR:
Poradové
číslo

Kód
investičnej
akcie

Účel použitia

Štátny
rozpočet
(EUR)

Ústav NLC

Prvok 0EK0K03: Podporná infraštruktúra
Nákup 2 ks nových serverov vrátane softwarového vybavenia za
účel modernizácie diskového poľa
Nákup 2 ks pracovných staníc pre spracovania údajov diaľkového
prieskumu zeme za účelom tvorby lesníckej digitálnej mapy a
2.
IA 45250
správy tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného
hospodárstva
Spolu kapitálové výdavky
1.

IA 45249

3. Celkový príspevok MPRV SR pre Národné lesnícke centrum: 8 863 449,- EUR

3

35 000

ULZI

30 000

ULZI

65 000
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 01:
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 :
Pracovník zodpovedný za zadávateľa:
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.
Uznesenie vlády SR č. 239 z 19.apríla 2020 k návrhu Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
Národné lesnícke centrum disponuje potrebným počtom odborných kapacít, technickým vybavením a
potrebnými informáciami (informačný systém a časové rady) 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):
1. Stanovenie regulatívov pri plánovaní ťažieb pri prebudove na trvaloviacetážové porasty,
mozaikové lesy a výberkové lesy
2. Vyhodnotenie metód leteckého laserového skenovania (LLS) a overenie dosiahnuteľnej presnosti
pri zisťovaní taxačných charakteristík porastov na konkrétnom lesnom území, vo vzťahu so
zisťovaním charakteristík podľa pracovných postupov (PP) HÚL
3. Aktualizácia PP HÚL 2008 v zmysle noviel právnych predpisov (vrátane analýzy a koncepcie PP pre
prírode blízke hospodárenie v lesoch) a v súvislosti s usmerneniami a metodickými postupmi
platnými od roku 2008
4. Vyhodnotenie stavu a vývoja lesov na území so schválenými programami starostlivosti o lesy (PSL)
s rokom začiatku platnosti 2020 a zhodnotenie plánovaných úloh
5. Metodická podpora vyhotovenia PSL na konaniach súvisiacich s ich vyhotovovaním
6. Aktualizácia harmonogramu obnov PSL na roky 2020-2029
7. Postupy a usmernenia k problematike HUL a k vyhotovovaniu PSL
8. Metodika vyhotovenia PSL pre koncept lesa hrúbkových tried a jej overenie – prvá etapa
9. Analýza a príprava podmienok na vyhotovenie PSL v podmienkach štátnej organizácie
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
1. Stanovenie regulatívov pri plánovaní ťažieb pri prebudove na trvaloviacetážové porasty,
mozaikové lesy a výberkové lesy
T: 31.12.2021

1
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2. Vyhodnotenie metód LLS a overenie dosiahnuteľnej presnosti pri zisťovaní taxačných
charakteristík porastov na konkrétnom lesnom území, vo vzťahu so zisťovaním charakteristík podľa
PP HÚL
T: 31.12.2021
3. Aktualizácia PP HÚL 2008 v zmysle noviel právnych predpisov (vrátane analýzy a koncepcie PP pre
prírode blízke hospodárenie v lesoch) a v súvislosti s usmerneniami a metodickými postupmi
platnými od roku 2008
T: 31.12.2021
4. Vyhodnotenie stavu a vývoja lesov na území so schválenými PSL s rokom začiatku platnosti 2020 a
zhodnotenie plánovaných úloh
T: 31.12.2021
5. Metodická podpora vyhotovenia PSL na konaniach súvisiacich s ich vyhotovovaním
T: 31.12.2021
6. Aktualizácia harmonogramu obnov PSL na roky 2020-2029
T: 31.12.2021
7. Postupy a usmernenia k problematike HUL a k vyhotovovaniu PSL
T: 31.12.2021
8. Metodika vyhotovenia PSL pre koncept lesa hrúbkových tried a jej overenie – prvá etapa
T: 31.12.2021
9. Analýza a príprava podmienok na vyhotovenie PSL v podmienkach štátnej organizácie
T: 31.05.2021 (analýza)
T: 31.12.2021
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
1. Stanovenie regulatívov pri plánovaní ťažieb pri prebudove na trvaloviacetážové porasty,
mozaikové lesy a výberkové lesy. Úloha nadväzuje na úlohu z roku 2020 – definovanie spôsobov
obhospodarovania lesov. Cieľom je stanovenie optimálnej intenzity ťažieb (výchovných
a obnovných) v lesných porastoch určených na prebudovu na prírode blízke lesy.
2. Vyhodnotenie metód LLS pri zisťovaní taxačných charakteristík porastov na konkrétnom lesnom
území, vo vzťahu so zisťovaním charakteristík podľa PP HÚL. Cieľom úlohy je porovnať a overiť
dosahovanú presnosť a prínosy využitia metód DPZ pri podrobnom zisťovaní stavu lesa s údajmi
zistenými na rovnakom území podľa platných Pracovných postupov HÚL, definovať limity
zisťovania údajov o lese metódami DPZ vo väzbe na súčasnú úroveň vyspelosti týchto technológií,
ako aj na súčasnú platnú legislatívnu úpravu vzťahujúcu sa na činnosti HÚL. Vo väzbe na limity
technológie určiť oblasti legislatívy, kde pre implementáciu zisťovania údajov spôsobom LLS do
praxe je potrebné vykonať zmeny.
3. Aktualizácia PP HÚL 2008 v zmysle noviel právnych predpisov (vrátane analýzy a koncepcie PP pre
prírode blízke hospodárenie v lesoch) a v súvislosti s usmerneniami a metodickými postupmi
platnými od roku 2008.
4. Vyhodnotenie stavu a vývoja lesov na území so schválenými PSL s rokom začiatku platnosti 2020 a
zhodnotenie plánovaných úloh. Analýza stavu a vývoja lesa
s vyhodnotením
2
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charakteristiky štruktúry lesa, výmery lesných pozemkov, zastúpenia drevín, ich zásob a ďalších
veličín na úrovni vyšších územných jednotiek. Zachytenie trendov v zmene stavu lesa na území so
schváleným PSL s rokom začiatku obnovy 2020 (1/10 územia Slovenska) - porovnanie s rokom
začiatku obnovy 2010. Ďalšie porovnanie a zachytenie trendov v zmene stavu lesa troch ročníkov
2008/2018, 2009/2019 a 2010/2020. Analýza plánovania s vyhodnotením ukazovateľov
zalesňovania, prečistiek, výchovnej a obnovnej ťažby na úrovni vyšších územných jednotiek.
Zhodnotenie doterajšieho hospodárenia a zachytenie trendov v plánovaní na území so schváleným
PSL s rokom začiatku obnovy 2020 (1/10 územia Slovenska) - porovnanie s rokom začiatku obnovy
2010. Ďalšie porovnanie a zachytenie trendov v zmene stavu lesa troch ročníkov
2008/2018, 2009/2019 a 2010/2020.
5. Metodická podpora vyhotovenia PSL na konaniach súvisiacich s ich vyhotovovaním.
6. Aktualizácia harmonogramu obnov PSL na roky 2020-2029.
7. Postupy a usmernenia k problematike HUL a k vyhotovovaniu PSL. Postupy a usmernenia
k problematike HUL a k vyhotovovaniu PSL zabezpečované formou vypracovania usmernení a
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.
8. Metodika vyhotovenia PSL pre koncept lesa hrúbkových tried a jej overenie - úloha nadväzuje na
výsledky výskumu v oblasti konceptu lesa hrúbkových tried. Realizáciou úlohy sa overia postupy
HÚL v rôznych typoch vývoja lesa s návrhom inovatívnych metód ťažbovej úpravy pre čo najširšie
uplatnenie princípov PBHL v lesoch Slovenska. Overia sa a štandardizujú postupy zisťovania stavu
lesa pre koncept lesa hrúbkových tried. Výstup z úlohy bude podkladom pre vypracovanie PP HÚL.
Úloha sa bude realizovať počas troch rokov (v troch etapách podľa prílohy tohto zadania)
praktickým terénnym overovaním, návrhom nových pracovných postupov HÚL pre les hrúbkových
tried a spôsobov vyhotovenia PSL na princípe konceptu hrúbkových tried, štandardizáciou
údajovej bázy v súlade s ich praktickým využívaním a dosahom na ostatné systémy v rámci LH.
Úlohy prvej etapy (realizácia v roku 2021):
a) Analýza a návrh postupov zisťovania stavu lesa pre les hrúbkových tried na modelovom území
b) Overenie dosiahnuteľnej presnosti a nákladovosti výberovej štatistickej inventarizácie
a zisťovania prírastku na modelovom území
c) Návrh konceptu dátového štandardu pre les hrúbkových tried a jeho integrácie do ISLH
d) Návrh konceptu mapového štandardu pre les hrúbkových tried a jeho integrácie do TŠMD
e) Príprava druhej a tretej fázy riešenia úlohy na roky 2022 a 2023
9. Vyhotovenie analýzy možností vyhotovenia PSL Národným lesníckym centrom v súlade s § 42 ods.
1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a vypracovanie návrhu
ich uskutočniteľnosti vo väzbe na efektívne a hospodárne využitie verejných zdrojov, kontrolné
mechanizmy vyhotovenia PSL a ďalšie súvislosti.
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).
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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 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 2021 a v rámci verejného odpočtu v roku 2022 v zmysle uznesenia vlády SR
č.1189/2001.
Pridelené finančné zdroje (EUR): 322 000,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy (priame náklady):

P.č.
1
2
3
4
5
6

Kalkulačná položka
Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom
Celkové náklady (r. 01 až 05 )

Štátny
SpolufinanFinančné
rozpočet
covanie
prostriedky
(EUR)
(EUR)
spolu (EUR)
27 400
27 400
207 482
207 482
72 618
72 618
14 500
14 500
0
0
0
322 000
0
322 000

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
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Príloha k zadaniu úlohy č. 01
„Rozvoj hospodárskej úpravy lesov (HÚL), tvorba metód a postupov jej vykonávania“

Metodika vyhotovenia PSL pre koncept lesa hrúbkových tried a jej overenie
(časový harmonogram)

Harmonogram etáp na roky 2021 až 2023 s návrhom úloh a termínov ich dokončenia, vrátane
predpokladanej finančnej náročnosti:

I. etapa: rok 2021






Analýza a návrh postupov zisťovania stavu lesa pre les hrúbkových tried na modelovom území
T: 31. 12.2021
Overenie dosiahnuteľnej presnosti a nákladovosti výberovej štatistickej inventarizácie
a zisťovania prírastku na modelovom území
T: 31. 12.2021
Návrh konceptu dátového štandardu pre les hrúbkových tried a jeho integrácie do ISLH
T: 31. 12.2021
Návrh konceptu mapového štandardu pre les hrúbkových tried a jeho integrácie do TŠMD
T: 31. 12.2021
Príprava druhej a tretej fázy riešenia úlohy na roky 2022 a 2023
T: 31. 12.2021

Predpokladané finančné náklady na rok 2021: 100 000 €

II. etapa: rok 2022


Spracovanie a vyhodnocovanie získaných údajov v roku 2021 a 2022.
T: 31. 3.2022
T: 31. 12.2022



Príprava údajov a podkladov pre vybraté územie v roku 2022.

T: 28.2. 2022
 Inventarizácia a overovanie postupov ďalšom modelovom území v plnom rozsahu.
T: 30. 11.2022
 Tvorba dátových a mapových štandardov.
T: 31. 12.2022
 Analýza a tvorba nového programového riešenia.
T: 31. 12.2022
 Aktualizácia metodického postupu podľa výsledkov a tvorba pracovného postupu.
T: 31. 12.2022
Predpokladané finančné náklady na rok 2022: 150 000 €

III. etapa: rok 2023



Spracovanie a dokončenie vyhodnocovania získaných údajov v roku 2022.
T: 31. 3.2023
Analýza a porovnávanie výsledkov údajov s návrhom PSL vyhotoveným podľa platných
štandardov.
T: 31. 12.2023
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Návrh nových dátových a mapových štandardov pre systém lesa hrúbkových tried.
T: 30. 6.2023
Testovanie nového programového riešenia.
T: 30. 9. 2023
Vypracovanie návrhu pracovných postupov vyhotovenia PSL na princípe hrúbkových tried
s využitím metód DPZ, návrhom zmien všeobecne záväzných právnych predpisov pre jeho
uplatnenie a návrhom jeho zapracovania do ISLH (informačného systému lesného
hospodárstva).
T: 31. 12.2023

Predpokladané finančné náklady na rok 2023: 130 000 €
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 02:
Komplexné zisťovanie stavu lesa v územnej pôsobnosti Okresných úradov v sídle kraja odbor opravných
prostriedkov
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa :
Pracovník zodpovedný za zadávateľa:
Legislatívny rámec:
Stála úloha nevýskumného charakteru vyplývajúca z § 38 ods. 2 písm. b) a § 46 zákona č. 326/2005
Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, § 31 a 32 vyhl. 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:
Národné lesnícke centrum disponuje 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 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 vyhotovenie PSL s platnosťou
2022-2031
Zabezpečenie aktualizácie údajov hospodársko-úpravníckej typizácie pre vyhotovenie PSL
s platnosťou 2023-2032
Zabezpečenie rozpracovania modelov hospodárenia, zásad hospodárenia a výstupov KZSL
do správ o doterajšom hospodárení a zásad vyhotovenia PSL, pre vyhotovenia PSL s platnosťou
2023-2032
Aktualizácia a správa jednotnej bezošvej vrstvy lesníckej typológie a pedológie
Testovanie naprogramovaných častí nového programového riešenia a analýzy pre
preprogramovanie výstupov tohoto programového riešenia KZSL v spolupráci s ÚLZI
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Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
1. Dopracovanie a odovzdanie podkladov do správ o doterajšom hospodárení a určení zásad
na vyhotovenie PSL v lesných celkoch pre konania o vyhotovení programov starostlivosti o lesy
na obdobie rokov 2022– 2031)
T: 28.02.2021
2. Terénne preverenie a aktualizácia údajov hospodársko-úpravníckej typizácie pred
vyhotovením PSL (PSL s platnosťou 2023-2032) v roku 2021 - vonkajšie práce komplexného
zisťovania stavu lesa – preverovanie požiadaviek OLH na zmenu kategorizácie, preverovanie
nezrovnalostí na základe prekrytu vrstiev lesníckej pedológie a typológie a nesúladu medzi
nimi. Získavanie podkladov od ŠOP a spolupráca pri KZSL ( § 14 ods. 3 zákona o lesoch
a § 54 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny)
T: 30.11.2021
3. Príprava podkladov do správ o doterajšom hospodárení na lesnom celku a zásad vyhotovenia
PSL pre PSL s platnosťou 2023-2032
T: 31.12.2021
4. Testovanie naprogramovaných častí nového programového riešenia a analýzy pre
preprogramovanie výstupov tohoto programového riešenia KZSL spolupráci s ÚLZI
T: 31.12.2021
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
 Aktualizácia údajov hospodársko-úpravníckej typizácie pre vyhotovenie PSL v roku 2022, vrátane
získavania podkladov od ŠOP a spolupráca pri KZSL ( § 14 ods. 3 zákona o lesoch
a § 54 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny)
 Priebežné dopĺňanie systému modelov hospodárenia v súvislosti so zmenami po prácach
vyhotovovateľov PSL v roku 2021
 Vypracovanie modelov hospodárenia, zásad hospodárenia a výstupov KZSL do správ o doterajšom
hospodárení pre obnovu PSL v roku 2021, vrátane návrhu na vyhlásenie ochranných lesov
a zaradenia 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 viacetážových porastov, lesov
osobitného určenia ako podklad pre rozhodovanie orgánov štátnej správy, doplnenie potrebných
modelov do jednotnej databázy
 Testovanie naprogramovaných častí nového programového riešenia a analýzy pre
preprogramovanie výstupov tohoto programového riešenia KZSL spolupráci s ÚLZI

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“.
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Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2021 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2022 v zmysle
uznesenia vlády SR č.1189/2001.
Pridelené finančné zdroje (EUR): 345 000,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy (priame náklady):

P.č.

Štátny
Spolufinanco Finančné
rozpočet
vanie
prostriedky
(EUR)
(EUR)
spolu (EUR)
27 000
0
27 000
211 130
0
211 130

Kalkulačná položka

1
2

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)
Mzdové náklady

3

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP

73 900

0

73 900

4
5
6

Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom
Celkové náklady (r. 01 až 05 )

32 970

0

32 970

345 000

0

345 000

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. 05:
Preberanie prác a kontrola kvality PSL
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav hospodárskej úpravy lesov Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:
Pracovník zodpovedný za zadávateľa:
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:
Národné lesnícke centrum disponuje technickým vybavením a potrebnými informáciami (informačný
systém a časové rady) na riešenie tejto úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
1. zabezpečenie jednotného vyhotovenia PSL v roku 2021 na celom území Slovenska a to na:
 dokončievaných PSL s platnosťou 2018-2027
 dokončievaných PSL s platnosťou 2020-2029
 dokončievaných PSL s platnosťou 2021-2030
 rozpracovaných PSL s platnosťou 2022-2031
2. prekontrolovanie údajov návrhov PSL predkladaných na schválenie príslušným orgánom štátnej
správy
3. príprava podkladov a protokolov pre platby vyhotoviteľom PSL za prebraté práce na dokončení PSL
s platnosťou 2018-2027, 2020-2029, 2021-2030 a rozpracovaní PSL s platnosťou
2022-2031
4. projektové riadenie:
 príprava podkladov pre VO Rámcovej dohody na vyhotovenie PSL s platnosťou 2023-2032, 20242033 a 2025-2034
 príprava čiastkových zmlúv na vyhotovenie PSL s vyhotovovateľmi PSL pre PSL s platnosťou 20232032
 administrácia platieb počas vyhotovovania PSL
5. kontrola Projektov starostlivosti o lesné pozemky predkladaných v roku 2021
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
1. kontrola prác na dokončení PSL s platnosťou 2018-2027, 2020-2029 a 2021-2030
o príprava vstupných údajov a dát pre vykonanie kontroly prác
o vykonanie kontroly prác na vyhotovení PSL
o vyhotovenie záznamov a protokolov z preberania prác a posúdenia kontrolovaných údajov
PSL
o zabezpečenie odovzdania výsledkov kontroly PSL príslušným orgánom ŠS
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T: 31.12.2021
2. kontrola prác na vyhotovení PSL s platnosťou 2022-2031
o príprava vstupných údajov a dát pre vykonanie kontroly prác
o vykonanie kontroly prác na vyhotovení PSL
o vyhotovenie záznamov a protokolov z preberania prác a posúdenia kontrolovaných údajov
PSL
o zabezpečenie odovzdania výsledkov kontroly PSL príslušným orgánom ŠS
T: 31.12.2021
3. príprava podkladov a fakturačných protokolov pre platby vyhotoviteľom PSL za prebraté práce
4. projektové riadenie:
o príprava podkladov pre VO Rámcovej dohody na vyhotovenie PSL s platnosťou 2023-2032,
2024-2033 a 2025-2034
T: 31.6.2021
o príprava čiastkových zmlúv na vyhotovenie PSL s vyhotovovateľmi PSL pre PSL s platnosťou
2023-2032
T: 31.12.2021
o administrácia platieb počas vyhotovovania PSL
T: priebežne
5. kontrola Projektov starostlivosti o lesné pozemky predkladaných v roku 2021
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 2021,
 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 protokolov pre platby
vyhotoviteľom PSL za prebraté práce,
 projektové riadenie – príprava podkladov pre VO Rámcovej dohody na vyhotovenie PSL
s platnosťou 2023-2032, 2024-2033 a 2025-2034, príprava nových čiastkových zmlúv na PSL
s platnosťou 2023-2032, kontrola správnosti podkladov pre platby vyhotoviteľom PSL,
 kontrola správnosti Projektov starostlivosti o lesné pozemky predkladaných v roku 2021.
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).
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 2021 a v rámci verejného odpočtu v roku 2022 v zmysle uznesenia vlády SR
č. 1189/2001.
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Pridelená finančné zdroje (EUR): 261 000,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy (priame náklady):

P.č.
1
2
3
4
5
6

Kalkulačná položka
Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom
Celkové náklady (r. 01 až 05 )

Štátny
SpolufinanFinančné
rozpočet
covanie
prostriedky
(EUR)
(EUR)
spolu (EUR)
24 000
0
24 000
162 000
0
162 000
56 700
0
56 700
18 300
0
18 300
0
0
0
261 000
0
261 000

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. 6:
Financovanie vyhotovenia programov starostlivosti o lesy (PSL)
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:
Pracovník zodpovedný za zadávateľa:
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 (zákon o lesoch).
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
1. poverenie číslo: 501/2015-100 na výber vyhotovovateľov PSL,
2. uzatvorené rámcové dohody (RD) v súlade s § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s § 269
ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj v
súlade so zákonom o lesoch, na základe ktorých sa:
 vyhotovovateľ PSL zaviazal počas doby platnosti RD vyhotovovať pre objednávateľa (NLC) PSL
pre príslušné lesné celky,
 objednávateľ (NLC) zaviazal riadne a včas vyhotovené PSL prevziať a zaplatiť za ich vyhotovenie
dohodnutú zmluvnú cenu.
3. uzatvorené čiastkové zmluvy o dielo v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ČZ), na základe ktorých sa:
 vyhotovovateľ PSL zaviazal vyhotoviť PSL pre príslušné lesné celky,
 objednávateľ (NLC) zaviazal zaplatiť vyhotovovateľovi PSL dohodnutú finančnú čiastku.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Plnenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených RD a ČZ s vyhotovovateľmi PSL.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
Časový harmonogram je upravený v RD a ČZ.
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Vyhotovenie PSL ako nástroja štátu na zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 štátna správa lesného hospodárstva (OÚ PLO, OÚ OOP, MPRV SR),
 NLC,
 obhospodarovatelia lesov,
 verejnosť.
1
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Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Náklady na vyhotovenie súčastí PSL vo verejnom záujme vyhotovovateľovi PSL hradí štát.
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 2021 a v rámci verejného odpočtu v roku 2022 v zmysle uznesenia vlády SR
č. 1189/2001.
Pridelené finančné zdroje (EUR): 3 648 898,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy (priame náklady):
Štátny
rozpočet
(EUR)

P.č.

Kalkulačná položka

1
2

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP
Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom
Celkové náklady (r. 01 až 05 )

3
4
5
6

Spolufinancovanie
(EUR)

3 648 898
0

0
0

3 648 898
0

0

0

0

0
0
3 648 898

0
0
0

0
0
3 648 898
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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:
Pracovník zodpovedný za zadávateľa:
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
Národné lesnícke centrum disponuje 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):
a) riešením úlohy sa prispeje k plneniu medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky
a zabezpečeniu prezentovania pozícií Slovenskej republiky v medzinárodnom dialógu o lesníckej
politike,
b) národná správa o produkcii drevných a nedrevných produktov v lesnom hospodárstve
a drevospracujúcom priemysle a obchode s nimi. Vyplnené dotazníky JFSQ a TF1, TF2 (Timber
forecast) a národné správy pre EUROSTAT a EHK OSN.
c) podklady pre UNFF o plnení Strategického plánu OSN pre lesy 2017-2030 na národnej úrovni.
d) národná správa pre Globálne hodnotenie lesných genetických zdrojov FAO,
e) aktívna účasť na výročnej konferencii EFI a na pracovných zasadnutiach Výboru SCAR (EÚ),
f) zabezpečenie úloh Pracovnej skupiny pre lesný reprodukčný materiál (PS LRM) v Rade EÚ a Stáleho
výboru EK pre množiteľský materiál v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve,
g) zabezpečenie úloh v rámci Schémy OECD pre certifikáciu lesného reprodukčného materiálu
v medzinárodnom obchode,
h) plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v Európskom programe pre lesné genetické zdroje
EUFORGEN (EFI):
 aktualizácia údajov za SR v Európskom informačnom systéme o lesných genetických zdrojoch
EUFGIS,
 účasť na zasadnutí pracovnej skupiny a riadiaceho výboru,
i) zabezpečenie publicity informovaním o plnení medzinárodných úloh, ich výsledkoch a prínosoch
v odbornej tlači,
j) koordinácia Národnej podpornej skupiny SR Lesníckej Technologickej Platformy EÚ (NSG FTP),
účasť na zasadnutiach AC FTP,
k) pripomienkovanie dokumentov, pracovných programov, účasť na verejných konzultáciách vo
vzťahu k programu pre výskum a inovácie EÚ Horizon Europe / FP9
l) zabezpečenie pokrytia členských príspevkov SR v relevantných medzinárodných organizáciách (EFI,
IUFRO),
m) aktívna účasť na pracovných stretnutiach organizovaných Lesníckou Technologickou platformou
s cieľom spoločnej účasti v projektových konzorciách,
n) aktívna účasť na strategicky významných medzinárodných fórach a zasadnutiach medzivládnych
telies v zastúpení SR
o) rozširovanie dlhodobej spolupráce s Čínou (China + 16 CEEC, CAF Beijing)
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p) príprava podkladov pre zasadnutia medzivládnych komisií, zabezpečenie úloh vyplývajúcich
z memoránd o spolupráci
q) zabezpečenie činností súvisiacich s členstvom NLC v European Forest Extension network
(FOREXT),
r) zabezpečenie činností súvisiacich s členstvom NLC vo FCN - Subgroup Forest Pedagogics,
s) zabezpečenie činností spojených s rokovaniami v rámci Karpatského dohovoru a jeho protokolu
o trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch,
t) zabezpečenie činností spojených so spoluprácou s EEA, rokovaniami EIONET NRC Forests a
tvorbou dátového katalógu FISE
u) zabezpečenie podpory pre plnenie agendy medzinárodnej spolupráce a úloh vyplývajúcich
z členstva v medzinárodných medzivládnych organizáciách a procesoch podľa potreby sekcie
lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
a) doba riešenia úlohy: 01.01.2021 - 31.12.2021,
jednotlivé aktivity priebežne počas roka,
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,
 UNFF: Podkladové informácie o plnení Strategického plánu OSN pre lesy 2017-2030 na
národnej úrovni,
e) 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) v Rade EÚ a Stály výbor 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 (EFI),
f) zabezpečenie úloh súvisiacich s členstvom SR vo Výbore SCAR, aktívna účasť na pracovných
rokovaniach Výboru SCAR
g) zabezpečenie úloh súvisiacich s koordináciou Národnej podpornej skupiny Lesníckej
technologickej platformy (NSG FTP), účasť na pracovných rokovaniach AC FTP
h) pripomienkovanie dokumentov, pracovných programov, účasť na verejných konzultáciách Horizon
Europe
i) zabezpečenie úloh v pracovnej skupine "China + 16 CEEC" a spolupráce s CAF Beijing
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, FOREST EUROPE (od 1. mája 2021), Lesnícka
Technologická Platforma, Výbor SCAR a rozvoj trans-európskej spolupráce s Čínou.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcia lesného hospodárstva a spracovania
dreva a sekcia politík a zahraničnej koordinácie, Ministerstvo životného prostredia SR,
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b) štátne organizácie a neštátne lesnícke subjekty,
c) majitelia a obhospodarovatelia lesa a producenti lesného reprodukčného materiálu,
d) sekretariát lesníckej a drevárskej sekcie EHK OSN, FAO, sekcie UNFCCC.
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, 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 2021 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2022 v zmysle
uznesenia vlády SR č.1189/2001.
Pridelené finančné zdroje (EUR): 66 605,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy (priame náklady):

P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

1

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)

2
3

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP

4

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

5

Nepriame (režijné) náklady celkom

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

Spolufinancovanie
(EUR)

1 400

0

1 400

43 500

0

43 500

15 225

0

15 225

6 480

0

6 480

0

0

0

66 605

0

66 605
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 10:
Koncepčné práce pre MPRV SR
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:
Pracovník zodpovedný za zadávateľa:
Legislatívny, resp. iný rámec:
Schválený plán úloh na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa sekcie lesného hospodárstva
a spracovania dreva MPRV SR.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
Národné lesnícke centrum je príspevková organizácia, ktorú zriadilo MPRV SR na základe § 21 ods. 8
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na zabezpečenie úloh v zmysle zriaďovacej listiny.
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 realizované na základe samostatných
(čiastkových) zadaní s charakteristikou a kalkuláciou nákladov úloh.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
01.01.2021 – 31.12.2021
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Hlavným cieľom je zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo záverov porád vedenia MPRV SR, uznesení
vlády SR, Národného lesníckeho programu SR a Národného programu využitia potenciálu dreva SR
a ich akčných plánov, vládnych a rezortných legislatívnych úloh, úloh vyplývajúcich z medzinárodných
záväzkov a ďalších úloh, ktoré je potrebné riešiť operatívne v priebehu roka 2021.
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“.
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Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2021 a v rámci verejného odpočtu v roku 2022 v zmysle uznesenia Vlády SR
č. 1189/2001.
Pridelené finančné zdroje (EUR): 298 005,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy (priame náklady):

P.č.
1
2
3
4
5
6

Kalkulačná položka
Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom
Celkové náklady (r. 01 až 05 )

Štátny
SpolufinanFinančné
rozpočet
covanie
prostriedky
(EUR)
(EUR)
spolu (EUR)
10 000
0
10 000
200 000
0
200 000
70 000
0
70 000
18 005
0
18 005
0
0
0
298 005
0
298 005
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 14:
Monitoring lesov – Čiastkový monitorovací systém Lesy
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa :
Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

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, Akčného
plánu NLP SR na obdobie rokov 2015-2020 a ďalších 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:
Národné lesnícke centrum disponuje technickým vybavením a potrebnými informáciami (informačný
systém a časové rady) na riešenie tejto úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
a) aktualizované databázy jednotlivých vlastností, parametrov a indikátorov stavu a vývoja lesných
ekosystémov z plôch I. úrovne v sieti 16x16 km s dôrazom najmä na kritériá a indikátory trvalo
udržateľného obhospodarovania lesov (C&I SFM),
b) aktualizované databázy jednotlivých vlastností, parametrov a indikátorov stavu a vývoja lesných
ekosystémov zo 7 plôch II. úrovne monitoringu lesov Slovenska získané v súlade s manuálom ČMS
Lesy a ICP Forests
c) návrh databázy o vlastnostiach pôd a asimilačných orgánov lesných drevín z monitoringu
zdravotného stavu lesov v rokoch 1992 až 2006.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
Väčšina konkrétnych úloh sa zabezpečuje priebežne počas doby riešenia, teda 01.01.2021 31.12.2021, časť úloh závisí od harmonogramu aktivít ICP Forests.
a) priebežné zabezpečenie spolupráce v rámci programu ICP Forests vrátane prípravy a zasielania dát
do centrálnej databázy (vTI, Nemecko),
b) aktívna účasť na rokovaniach vybratých expertných a pracovných skupín a na rokovaní Task Force
Meetingu,
c) koordinácia ČMS Lesy a spolupráca v rámci IS ŽP SR,
d) priebežná realizácia kontinuálnych a pravidelných meraní, prieskumov a hodnotení na 3 TMP II.
úrovne 2x mesačne (prírastok na obvode, depozícia, pôdny roztok, kvalita ovzdušia, meteorológia,
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e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)

opad, fenológia), realizácia jednorazových hodnotení (defoliácia, poškodenie, radiálny prírastok)
na 7 TMP II. úrovne,
realizácia odberov vzoriek pre listové analýzy na plochách II. úrovne (listnáče – jún až august,
ihličnany v období vegetačného pokoja)
hodnotenie defoliácie a súvisiacich veličín na plochách I. úrovne monitoringu (júl – august)
a spracovanie výsledkov,
doplnenie stromov a obnova značenia na existujúcich plochách a doplnenie technického vybavenia
plôch,
vyhodnotenie výsledkov intenzívneho monitoringu (II. úrovne) za rok 2020,
v zmysle normy ISO STN 17025 vykonávanie kontroly dodržiavania zavedeného systému kvality
a zabezpečenie kalibrácie meradiel resp. profylaktiky prístrojov v Centrálnom lesníckom
laboratóriu (ďalej len „CLL“), účasť v medzilaboratórnych testoch, používanie referenčných
materiálov na vyhodnocovanie trendov meraní pomocou regulačných diagramov,
zahájenie procesu záchrany a identifikácie rozsiahlych súborov údajov o chemických vlastnostiach
lesných pôd a asimilačných orgánov, ktoré boli získané pri monitoringu zdravotného stavu lesov v
rokoch 1992 až 2006 v sieti 4 x 4 km z približne 1400 plôch, realizovaného Lesoprojektom Zvolen
publikovanie výsledkov monitoringu lesov v rôznych formách (príspevky v zborníkoch, články,
odpočet riešenia úlohy, vstupy do Zelenej správy a pod.)

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
a) nevýskumná, stála úloha,
b) v metodickom súlade s dlhodobým medzinárodným programom monitoringu lesov ICP Forests
a koncepciou ČMS Lesy získavanie aktuálnych informácií o stave lesných ekosystémov a jeho
zložiek na trvalých monitorovacích plochách (TMP) I. úrovne a redukovanom počte TMP II. úrovne
monitoringu,
c) obnovovanie monitorovacích plôch a zachovanie kontinuity dlhodobého monitoringu lesov,
d) zabezpečenie kvality meraní v CLL v súvislosti so stanoveniami vo vzorkách pre monitoring lesov.
e) kontrola a zaslanie údajov programovému centru ICP Forests,
f) spracovanie výsledkov I. a II. úrovne monitoringu lesov a ich využitie pre plnenie reportingových
záväzkov a pre iné účely,
g) identifikácia dostupných údajov o vlastnostiach pôd a asimilačných orgánov lesných drevín z
monitoringu zdravotného stavu lesov z rokov 1992 až 2006, začiatok tvorby databázy,
h) vypracovanie správy o databáze z archivovaných parciálnych súborov a návrhom súvisiacich prác
na záchrane dát na rok 2022
i) zabezpečenie činnosti Strediska ČMS Lesy, koordinácia prác na národnej úrovni,
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
b) Ministerstvo životného prostredia SR,
c) Európska komisia / JRC,
d) Programové koordinačné centrum ICP Forests.
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, program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“,
podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0302
„Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“.
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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 2021 a v rámci verejného odpočtu v roku 2022 v zmysle uznesenia vlády SR
č.1189/2001.
Pridelené finančné zdroje (EUR): 124 000,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy (priame náklady):

P.č.
1
2
3
4
5
6

Kalkulačná položka
Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom
Celkové náklady (r. 01 až 05 )

Štátny
SpolufinanFinančné
rozpočet
covanie
prostriedky
(EUR)
(EUR)
spolu (EUR)
10 550
0
10 550
69 560
0
69 560
24 350
0
24 350
19 540
0
19 540
0
0
0
124 000
0
124 000

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. 17:
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 :
Pracovník zodpovedný za zadávateľa:
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:
Národné lesnícke centrum disponuje technickým vybavením a potrebnými informáciami na riešenie
tejto úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
o

o
o

o
o
o

o
o

organizačné a programové zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania lesných pedagógov;
vedenie kompletnej pedagogickej dokumentácie lesných pedagógov a absolventov
jednotlivých kurzov; 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;
zabezpečenie činnosti a organizovanie pracovných zasadnutí riadiacej skupiny pre
koordináciu aktivít lesných pedagógov z lesníckych inštitúcií;
propagácia lesnej pedagogiky na národnej 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 LP prostredníctvom sociálnych médií facebook.com/lesnapedagogika
vypracovanie SWOT analýzy LP ako podkladu pre aktualizáciu Koncepcie rozvoja lesnej
pedagogiky ako súčasti environmentálnej výchovy na obdobie ďalších rokov. Návrh
smerovania lesnej pedagogiky na ďalšie obdobie (vzdelávanie pedagógov, lesnícke
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o

sprevádzanie, spolupráca s rezortami školstva a životného prostredia). Úloha vychádza zo
záverov konferencie 20. rokov LP na Slovensku.
návrh tém a kampaní projektov s využitím aktivít lesnej pedagogiky pre jednotnú
komunikáciu lesníckych subjektov v roku 2022 (Medzinárodný deň lesov, Lesnícke dni, Les
ukrytý v knihe Deň stromov a pod.)

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
01/2021 -12/2021
T: do 31. 12. 2021
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 s 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
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 2021 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2022 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Pridelené finančné zdroje (EUR): 60 000,-
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy (priame náklady):

P.č.

Kalkulačná položka

1
2

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP
Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom
Celkové náklady (r. 01 až 05 )

3
4
5
6

Štátny
Spolufinan- Finančné
rozpočet
covanie prostriedky
(EUR)
(EUR)
spolu (EUR)
5 550
0
5 550
38 631
0
38 631
13 519

0

13 519

2 300
0
60 000

0
0
0

2 300
0
60 000

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. 18:
Podpora poradenského systému v lesnom hospodárstve
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa :
Pracovník zodpovedný za zadávateľa:
Legislatívny rámec:
§ 55 ods. 1 písm. r) 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:
Národné lesnícke centrum disponuje 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):
-

-

Poskytovanie poradenstva záujmovej verejnosti, vlastníkom a obhospodarovateľom lesa
(elektronické dotazy, resp. konzultácie);
Príprava a vydanie publikácie „Výstupy NLC pre lesnícku prax – pokračovanie“ (1/publikácia);
Administrovanie poradenskej sekcie na webových stránkach NLC a ich aktualizácia (12/mesiacov);
Príprava a vydanie prvej časti brožúry pre vlastníkov lesov, zameraná na vlastníkov lesov malých
výmer;
Príprava a vydanie Informačných listov pre OLH a obhospodarovateľov lesov: „Praktická príručka
pre aplikáciu zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení
zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v
skratke „Zákon o dreve“) v prevádzkovej praxi.“
Vzorové projekty pre podopatrenie 4.3 a 4.6, PRV 2014 -2020
Analýza potrieb v poskytovaní poradenských služieb v lesnom hospodárstve.

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
01/2021-12/2021
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
- Poskytovanie poradenstva záujmovej verejnosti, vlastníkom a obhospodarovateľom lesa
(elektronické dotazy, resp. konzultácie);
- Tvorba a distribúcia publikácia „Výstupy NLC pre lesnícku prax III.“ (cca 50 strán, formát B5, náklad
500 ks);
- Administrácia poradenskej sekcie na webových stránkach NLC a ich aktualizácia;
- Poskytovanie ďalších služieb v rámci lesníckeho poradenstva podľa konkrétnych požiadaviek MPRV
SR – Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva.
- Vypracovanie brožúry pre vlastníkov lesov malých výmer ( cca 15 strán, formát B5, náklad 500 ks)
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-

Vypracovanie informačných listov pre OLH a obhospodarovateľov lesov k uplatňovaniu zákona
o dreve v prevádzkovej praxi ( cca 4 strany, formát A4, náklad 500 ks)
Propagácia vyhotovených výstupov prostredníctvom webových stránok NLC;
Distribúcia vytvorených výstupov prostredníctvom elektronických schránok vlastníkov, OLH resp.
obhospodarovateľov lesov;
Vypracovanie vzorových projektov vrátane povinných príloh pre pripravované výzvy pre
podopatrenie 4.3 a 8.4 v rámci prechodného obdobia PRV 20214 -2020.
Vypracovanie a vyhodnotenie analýzy potrieb poradenských služieb pre obhospodarovateľov
a vlastníkov lesov formou dotazníkového prieskumu.

-

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 Obhospodarovatelia a vlastníci lesov
 Zamestnanci Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR,
 Zamestnanci ŠS 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 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 2021 a v rámci verejného odpočtu v roku 2022 v zmysle uznesenia vlády SR
č.1189/2001.
Pridelené finančné zdroje (EUR): 65 000,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy (priame náklady):

P.č.
1
2
3
4
5
6

Kalkulačná položka
Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom
Celkové náklady (r. 01 až 05 )

Štátny
SpolufinanFinančné
rozpočet
covanie
prostriedky
(EUR)
(EUR)
spolu (EUR)
7 000
0
7 000
42 260
0
42 260
14 790
0
14 790
950
0
950
0
0
0
65 000
0
65 000

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. 19:
Zabezpečenie skúšok odbornej spôsobilosti v lesnom hospodárstve
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa :
Pracovník zodpovedný za zadávateľa:
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 týmto zákonom
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
Národné lesnícke centrum disponuje technickým vybavením a potrebnými informáciami na riešenie
tejto úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC. Bežný transfer z programového prvku 0900102 „Vzdelávanie“.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
-

technické a organizačné zabezpečenie skúšok odbornej spôsobilosti odborných lesných
hospodárov (podľa počtu prihlásených uchádzačov/akcia),
technické a organizačné zabezpečenie skúšok odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na vyhotovenie
programu starostlivosti o lesy (podľa počtu prihlásených uchádzačov/akcia),
technické a organizačné zabezpečenie skúšok odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na činnosti
s lesným reprodukčným materiálom (podľa počtu prihlásených uchádzačov/akcia).
technické a organizačné u zabezpečenia skúšok odborných spôsobilostí na požadovanej úrovni
zriadovateľa
sumárne vyhodnotenie skúšok odbornej spôsobilosti odborných lesných hospodárov,
dotazníkový prieskum a analýza spätnej väzby účastníkov skúšok odborných lesných hospodárov

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
01/2021-12/2021
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 v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli
v znení neskorších predpisov, 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.
1
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Vyhotovenie % prehľadu skúšok odbornej spôsobilosti odborných lesných hospodárov a zhodnotenie
úspešnosti. Vyhotovenie dotazníkového prieskumu spokojnosti s novým spôsobom písomnej časti
skúšok OLH.
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“ vo výške finančných prostriedkov 21 815 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 2021 a v rámci verejného odpočtu v roku 2022 v zmysle uznesenia vlády SR
č.1189/2001.
Pridelené finančné zdroje (EUR): 21 815,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy (priame náklady):

P.č.
1
2
3
4
5
6

Kalkulačná položka
Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom
Celkové náklady (r. 01 až 05 )

Štátny
SpolufinanFinančné
rozpočet
covanie
prostriedky
(EUR)
(EUR)
spolu (EUR)
1 500
0
1 500
14 306
0
14 306
5 007
0
5 007
1 002
0
1 002
0
0
0
21 815
0
21 815

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. 21:
Digitálne ortofotomozaiky
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:
Pracovník zodpovedný za zadávateľa:
Legislatívny rámec:
Napĺňanie povinností plynúcich z uzatvorenej Dohody medzi MPRV SR a Úradom geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky o spolupráci pri výkone verejných úloh v oblasti priestorových údajov
a tvorby národnej infraštruktúry pre priestorové informácie č. 107/2017 220/MPRV SR.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania
podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení
neskorších predpisov.
Zákon č. 280/2017 Z. z. z 12.októbra 2017 o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve
a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá
uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným
administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
Národné lesnícke centrum disponuje 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):
Podklady pre letecké meračské snímkovanie a/alebo laserové skenovanie za účelom spracovania
digitálnych ortofotomozaík v klade ŠMO 5 v rozsahu 16 843,17 km2 s minimálnym rozlíšením 0,20 m zo
strednej časti územia SR.
Digitálne ortofotomozaiky v klade ŠMO5 v rozsahu 5 046,24 km2 s minimálnym rozlíšením 0,20 m zo
strednej časti územia SR z leteckého snímania územia vykonaného vo vegetačnom období v roku 2021.
Diferenciálny digitálny výškový model na poľnohospodárskej pôde zo strednej časti územia SR
z leteckého meračského snímkovania vykonaného vo vegetačnom období v roku 2021.
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Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):


Vypracovanie podkladov pre letecké meračské snímkovanie a/alebo laserové skenovanie (ďalej
len „letecké snímanie územia“):
- návrh rozdelenia vymedzeného územia na jednotlivé bloky za účelom efektívneho
zabezpečenia leteckého snímania územia,
- vyhotovenie plánov leteckého snímania územia v súlade s technickými požiadavkami na
letecké meračské snímky (LMS) a/alebo 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 a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
T: 15. 04. 2021



Zabezpečenie 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,
- zabezpečenie posúdenia všetkých nadobudnutých údajov leteckého snímania územia
a určenie stupňa ich utajenia zodpovednou osobou Ministerstva obrany Slovenskej republiky
v zmysle zákona č. 215/2004 o ochrane utajovaných skutočností a o zmene niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
T: 01. 04. - 30. 10. 2021



Zhustenie bodového poľa – zameranie vlícovacích bodov pre analytickú aerotrianguláciu LMS
a georeferencovanie mračna bodov z leteckého skenera.
T: 30. 10. 2021



Tvorba fotogrametrických projektov.
T: 15. 11. 2021



Spracovanie ortofotomozaík:
- založenie projektu pre ortorektifikáciu,
- ortorektifikácia LMS,
- úprava jasu a kontrastu rektifikovaných LMS,
- farebné vyrovnanie blokov ortofotomozaík,
- tvorba a úprava spojovacích línií pre mozaikovanie,
- mozaikovanie LMS do mapových listov v klade ŠMO 5,
- kontrola vytvorených ortofotomozaík v klade mapových listov,
- úprava formátu, obrazových pyramíd a obrazových dlaždíc vytvorených ortofotomozaík v klade
mapových listov pre optimálne použitie v geografických informačných systémoch,
- katalogizácia ortofotomozaík.
T: 31. 12. 2021

 Tvorba digitálneho modelu terénu a digitálneho modelu reliéfu z LMS. Spracovanie a poskytnutie
diferenciálneho digitálneho výškového modelu na poľnohospodárskej pôde.
priebežne
2
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 Zabezpečenie reaktivácie a ročnej podpory (maitenance) softvérov ArcGIS za účelom
obnovy/aktualizácie na najnovšie verzie softvéru využívaného pre napĺňanie jednotlivých etáp
realizácie úlohy a ďalších povinností v oblasti tvorby a správy geopriestorových údajov.
T: 31. 12. 2021
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Realizácia úlohy je súčasťou procesu koordinácie a spojenia aktivít jednotlivých zainteresovaných
rezortov (MPRV SR a ÚGKK SR) formou medzirezortnej horizontálnej spolupráce s cieľom efektívneho
výkonu verejnej moci. Výsledkom je spracovanie získaných údajov leteckého meračského snímkovania
vlastnými kapacitami prostredníctvom svojich rezortných organizácií do výsledných ortofoto
produktov. Tieto produkty budú poskytované ostatným organizáciám verejnej správy v zmysle zákona
č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, čím sa vytvorí priestor na ich
opakované využívanie a odstráni sa duplicitné zabezpečovanie tých istých údajov v rámci verejnej
správy.
Vytvorené digitálne výškové modely umožnia lepšiu identifikáciu oprávnených plôch
poľnohospodárskej pôdy evidovanej v registri pôdnych blokov – LPIS v rámci jeho cyklickej obnovy.

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 090 „Tvorba, regulácia a implementácia politík“, podprogram 09004 „Pôdohospodársky
informačný systém“, prvok 0900401 „Informatizácia MPRV SR“ vo výške finančných prostriedkov
20 000 eur.
- Program 0EK „Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu“, podprogram 0EK0K
„Informačné
technológie
financované
zo
štátneho
rozpočtu
–
Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR“, prvok 0EK0K07 „Geografické informačné systémy“
vo výške finančných prostriedkov 232 088 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 2021 a v rámci verejného odpočtu v roku 2022 v zmysle uznesenia Vlády
SR č. 1189/2001.
Pridelené finančné zdroje (EUR): 252 088,-
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy (priame náklady):

P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

Spolufinancovanie
Finančné
(EUR)
prostriedky
spolu (EUR)

1

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)

112 588

0

112588

2

Mzdové náklady

101 087

0

101 087

3

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP

4

Ostatné priame náklady

5

Nepriame (režijné) náklady celkom

6

Celkové náklady (r. 01 až 05 )

35 380

35 380

3 033

0

3 033

0

0

0

252 088

0

252 088

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Útvar rezortnej informatiky

4

0

Príloha č. 2 k dodatku č. 3 ku kontraktu

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 22:
Správa informačného systému rezortnej štatistiky
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:
Pracovník zodpovedný za zadávateľa:
Legislatívny rámec:
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, vyhláška Štatistického úradu
Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní
na roky 2018 až 2020 a vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa
vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021-2023, § 45 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:
V zmysle zákona o lesoch a zriaďovacej listiny Národné lesnícke centrum zabezpečuje rezortné
štatistické zisťovanie v oblasti lesného hospodárstva, spracovania dreva a poľovníctva:
 štvrťročný výkaz:
Les (MPRV SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve
 ročné výkazy:
Les (MPRV SR) 5-01 Ročný výkaz o lesnom hospodárstve
Sad (MPRV SR) 11-01 Ročný výkaz o dodávkach sejbového a sadbového materiálu lesných drevín
Poľov (MPRV SR) 12-01 Ročný výkaz o revíri a stavoch zveri za poľovnícku sezónu
Drevo (MPRV SR) 1-01 Ročný výkaz o spracovaní dreva a produkcii výrobkov z dreva
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):
1. Správa informačného systému rezortnej štatistiky (IS RŠ)
T: priebežne
2. Zabezpečenie tlače rezortných štatistických výkazov a metodických vysvetliviek k ich vyplneniu
pre stanovený okruh spravodajských jednotiek, distribúcia rezortných štatistických výkazov
a metodických vysvetliviek spravodajským jednotkám.
T: ročne
1
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3. Zabezpečenie zberu, spracovania, vyhodnocovania zisťovaných štatistických údajov z výkazov:
štvrťročný výkaz:
Les (MPRV SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve
ročné výkazy:
Les (MPRV SR) 5-01 Ročný výkaz o lesnom hospodárstve
Sad (MPRV SR) 11-01 Ročný výkaz o dodávkach sejbového a sadbového materiálu lesných drevín
Poľov (MPRV SR) 12-01 Ročný výkaz o revíri a stavoch zveri za poľovnícku sezónu
Drevo (MPRV SR) 1-01 Ročný výkaz o spracovaní dreva a produkcii výrobkov z dreva
T: štvrťročne, ročne
4. 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
5. Aktualizácia siete spravodajských jednotiek pre poskytovanie štatistických údajov zo všetkých
štatistických zisťovaní schválených Štatistickou radou pre rok 2021.
T: priebežne
6. Spracovanie údajov z poľovníckeho výkazu.
T: 15. 05. 2021
7. Zostavenie a odovzdanie Poľovníckej štatistickej ročenky SR na MPRV SR – sekciu lesného
hospodárstva a spracovania dreva.
T: 31. 05. 2021
8. Zber, spracovanie, vyhodnocovanie a publikácia trhových informácií – ceny lesných komodít
na Slovensku a vo vybraných štátoch EÚ.
T: štvrťročne, ročne
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).
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Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 090 „Tvorba, regulácia a implementácia politík“, podprogram 09005 „Štatistický informačný
systém“, prvok 0900501 „Štatistické zisťovanie“ vo výške finančných prostriedkov 24 014 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 2021 a v rámci verejného odpočtu v roku 2022 v zmysle uznesenia Vlády SR
č. 1189/2001.
Pridelené finančné zdroje (EUR): 24 014,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy (priame náklady):

P.č.

1
2
3
4
5
6

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka
Náklady obstarania (spotreba materiálu +
služby)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a
príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom
Celkové náklady (r. 01 až 05 )

Finančné
Spolufinancoprostriedky
vanie
spolu
(EUR)
(EUR)

2 061

0

2 061

16 000

0

16 000

5 600

0

5 600

353
0
24 014

0
0
0

353
0
24 014

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. 24
Propagácia lesného hospodárstva
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:
Pracovník zodpovedný za zadávateľa:
Legislatívny rámec:
Schválený plán úloh na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa sekcie lesného hospodárstva
a spracovania dreva MPRV SR.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
Národné lesnícke centrum je príspevková organizácia, ktorú zriadilo MPRV SR na základe § 21 ods. 8
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na zabezpečenie úloh v zmysle zriaďovacej listiny.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Pozitívna prezentácia lesného hospodárstva s využitím viacerých organizačných foriem a nástrojov
pre rôzne cieľové skupiny s akcentom trvalo udržateľného spôsobu hospodárenia. Úloha bude
naplnená prostredníctvom 4 čiastkových kampaní: Medzinárodný deň lesov; Lesnícke dni; Učenie
o lese; 20 rokov lesnej pedagogiky na Slovenku, realizovaných počas celého roku so synergickým
účinkom na propagáciu lesného hospodárstva.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
02- 04/2021 – kampaň Medzinárodný deň lesov
05- 10/2021 – kampaň Lesnícke dni
02 - 8/2021 – kampaň Učenie o lese
01 – 12/2021 – kampaň 20 rokov lesnej pedagogiky na Slovensku
09-12/2021 – kampaň Lesnícke sprevádzanie
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
I. Kampaň Medzinárodný deň lesov
Cieľ: zapojenie sa do kampane vyhlásenej FAO – 21.3. International Day of Forest a prenesenie jej
hlavných posolstiev na národnú úroveň.
Výstupy:
 Preklad hlavných posolstiev z anglického jazyka
 Metodické usmernenie a vytvorenie prezentácie o lesoch
 Kvíz v online priestore
 Propagácia a medializácia Medzinárodného dňa lesov – tlačová správa, informácie na webových
sídlach administrovaných NLC a sociálnych sieťach.
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II. Kampaň Lesnícke dni:
Cieľ: pokračovanie v realizácii 15. ročníka celoslovenského podujatia Lesnícke dni pod záštitou
ministerstva s posolstvom obnova lesov predstavuje cestu k ozdraveniu a spokojnosti. Podujatie
spája lesnícke inštitúcie naprieč Slovenskom.
Výstupy:
 1dňové podujatia v rámci vybraných regiónov
 Sprevádzania na náučných chodníkoch s lesníkmi
 Otvorené diskusie pre verejnosť, najmä mladých ľudí
 Propagácia a medializácia Lesníckych dní – plagát, city light, tlačová správa, informácie na
webových sídlach administrovaných NLC a sociálnych sieťach.
III. Kampaň Učenie o lese
Cieľ: pokračovanie v realizácii vzdelávacieho programu Učenie o lese – environmentálna výchova pre
predprimárne vzdelávanie na príklade lesa určeného pedagogickým zamestnancom
Výstupy:
 Vyškolenie 20 účastníkov - učiteľov pre predprimárne vzdelávanie a učiteľov pre kontinuálne
vzdelávanie so zameraním na učiteľov primárneho vzdelávania (ZŠ).
 Vydanie 2 Listov Učenie o lese pre pedagogických zamestnancov – online občasník
s aktuálnymi informáciami o lesnom hospodárstve
IV. Kampaň 20 rokov lesnej pedagogiky na Slovenku
Cieľ: poukázanie na výsledky 20 ročnej práce lesníkov a lesníckych inštitúcií v oblasti lesnej
pedagogiky ako súčasti environmentálneho vzdelávania
Výstupy:
 Encyklopédia hier lesnej pedagogiky – náklad 100ks
 Video film mapujúci 20 rokov LP na Slovensku – významné medzníky, projekty, osobnosti,
úspechy všetkých realizátorov LP
 Odborná konferencia – 20 rokov lesnej pedagogiky na Slovensku pod záštitou ministerstva
 Propagácia a medializácia – tlačová správa, informácie na webových sídlach
administrovaných NLC a sociálnych sieťach
V. Kampaň Lesnícke sprevádzanie
Cieľ: predstaviť významný lesnícky objekt – Lesnícke arborétum Kysihýbel v správe Národného
lesníckeho centra zameraný na vedu, výskum a vzdelávanie s prepojením na jeho prírodné, historické
a kultúrne špecifiká
Výstupy:
 Prezentácia odborných informácií formou sprevádzania po chodníčkoch arboréta pre rôzne
cieľové skupiny: žiaci, študenti, rodiny s deťmi, seniori
 Propagácia a medializácia – tlačová správa, informácie na webových sídlach
administrovaných NLC a sociálnych sieťach, výzvy a súťaže, reportáže v lesníckom médiu,
fotodokumentácia
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Sekcia lesného hospodárstva a spracovania
dreva
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 0900106 „Propagácia rezortu“ vo výške finančných prostriedkov 60 000 eur.
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Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2021 a v rámci verejného odpočtu v roku 2022 v zmysle uznesenia Vlády SR
č. 1189/2001.
Pridelené finančné zdroje (EUR): 60 000,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy (priame náklady):

P.č.
1
2
3
4
5
6

Kalkulačná položka
Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom
Celkové náklady (r. 01 až 05 )

Štátny
SpolufinanFinančné
rozpočet
covanie
prostriedky
(EUR)
(EUR)
spolu (EUR)
43 780
0
43 780
11 280
0
11 280
3 940
0
3 940
1 000
0
1 000
0
0
0
60 000
0
60 000

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. 28:
Inštitucionálne financovanie NLC
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:
Pracovník zodpovedný za zadávateľa:
Legislatívny rámec:
 Zriaďovacia listina NLC č. 4609/2020-250
 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;
 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
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, odborné publikácie, realizačné výstupy, konferencie a odborné
semináre z riešených odborných úloh.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
01.01.2021 – 31.12.2021
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
S ohľadom na to, že NLC pozostáva zo 4 ústavov, je nevyhnuté zabezpečovať aj manažment
ekonomickej a hospodárskej činnosti NLC ako aj všetky podporné činnosti 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 vedenie účtovnej a daňovej agendy NLC v zmysle platných právnych predpisov.
 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.
 Zabezpečenie prevádzky centrálneho informačného systému a informačných systémov na
pracoviskách NLC.
 Zabezpečenie prevádzky budovy T.G. Masaryka 22 a budovy Sokolská 2 Zvolen.
 Zabezpečenie opatrení na zmiernenie pandémie súvisiacej s ochorením COVID-19
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Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 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:
Bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR.
 08V0202 „Rozvoj hospodárskej úpravy lesa“:
672 927,- EUR
 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“: 521 812,- EUR
v tom:
o 321 812,- EUR: inštitucionálne financovanie;
o 200 000,- EUR: riešenie problémov pandémie súvisiacej s ochorením COVID-19, ktorá
spôsobila výrazný pokles príjmov organizácie a zároveň neočakávané zvýšenie nákladov
na nákup ochranných pomôcok, ochranných odevov, dezinfekčných prostriedkov
a zavedenie protiepidemiologických opatrení.
 0900102 „Vzdelávanie“:
7 635,- EUR
 0900401 „Informatizácia MP SR“:
7 476,- EUR
 0EK0K07 „Geografické informačné systémy“:
33 522,- EUR
 0900501 „Štatistické zisťovanie“:
8 405,- EUR
 0900106 „Propagácia rezortu“:
38 500,- EUR
 0900302 „Koordinácia vedeckovýskumnej činnosti“
8 124,- EUR
 0900301 „Hodnotenie politík a odvetvová stratégia“
5 042,- 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 2021 a v rámci verejného odpočtu v roku 2022 v zmysle uznesenia Vlády SR
č. 1189/2001.
Pridelené finančné zdroje (EUR): 1 303 443,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy (nepriame náklady):
Štátny
rozpočet
(EUR)

P.č.

Kalkulačná položka

1
2

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP
Ostatné nepriame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom

3
4
5

Spolufinancovanie
(EUR)

250 000
660 000

0
0

250 000
660 000

231 000

0

231 000

162 443
1 303 443

0
0

162 443
1 303 443

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
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Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

