Dodatok č. 1
406/2017-710/MPRVSR/D1
ku Kontraktu číslo 406/2017-710/MPRVSR
zo dňa 20. 12. 2017
uzatvorený medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a
Národným lesníckym centrom

Účastníci kontraktu
Objednávateľ:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

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

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Ing. Gabriela Matečná – ministerka
Štátna pokladnica Bratislava
7000081105/8180
00156621
SK66 8180 0000 0070 0008 1105
Ing. Peter Kicko – generálny riaditeľ 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 22, 960 92 Zvolen
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.
Štátna pokladnica Bratislava
7000341333/8180
42001315
SK08 8180 0000 0070 0034 1333
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD. – generálny riaditeľ NLC

Podľa čl. VIII. bodu 7 kontraktu č. 406/2017-710/MPRV SR zo dňa 20. 12. 2017 (ďalej len „kontrakt“)
účastníci kontraktu uzatvárajú dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok“), ktorým sa kontrakt mení a dopĺňa
takto:

Článok I.
Predmet dodatku
1. Dodatkom sa mení celkový objem peňažných prostriedkov kontraktu a zvyšuje sa
o sumu 1 591 000,- EUR. Nová celková hodnota kontraktu predstavuje sumu 3 021 340,- EUR.

Článok II.
Osobitné ustanovenia
1. V čl. III. bod 2 znie:
„2. Celková hodnota kontrahovaných úloh zo štátneho rozpočtu je stanovená vo výške
3 021 340,- EUR.“.
2. Príloha č. 1 ku kontraktu s názvom: „Zoznam úloh pre kontrakt medzi MPRV SR a NLC
financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtu kapitoly MPRV SR na rok 2018“
sa nahrádza novou Prílohou č. 1 s názvom: „Zoznam úloh pre kontrakt medzi MPRV SR a NLC
financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtu kapitoly MPRV SR na rok 2018.“.
3. Príloha č. 2 ku kontraktu sa dopĺňa o nové úlohy:
a) č. 1 s názvom: „Rozvoj hospodárskej úpravy lesov (HÚL), tvorba metód a postupov jej
b) vykonávania“,
c) č. 2 s názvom: „Komplexné zisťovanie stavu lesa v územnej pôsobnosti Okresných úradov
v sídle kraja odbor opravných prostriedkov“,
d) č. 3 s názvom: „Vývoj, rozvoj a správa informačného systému lesného hospodárstva (IS LH)
a poskytovanie informácií z IS LH“,
e) č. 4 s názvom: „Tvorba a spravovanie tematického štátneho mapového diela s tematickým
obsahom lesného hospodárstva (TŠMD LH)“,
f) č. 5 s názvom: „Preberanie prác a kontrola kvality PSL“,
g) č. 10 s názvom: „Vypracovanie a publikácia Správy o lesnom hospodárstve v SR za rok 2017“,
h) č. 11 s názvom: „Inventarizácia emisií skleníkových plynov v sektore Využívanie krajiny a
zmeny vo využívaní krajiny a lesníctvo (LULUCF), časť „Lesy a zmeny z a do lesov, lesný
manažment a spracovanie výrobkov z dreva“ podľa Rámcového dohovoru OSN o zmene
klímy a podľa Parížskej dohody – časť I. ETAPA“,
i) č. 12 s názvom: „Systém Európskych lesníckych účtov (EFA)“.
4. V prílohe č. 2 ku kontraktu sa pôvodná úloha č. 1 s názvom: „Výskum a vývoj pre inovácie
a podporu konkurencieschopnosti lesníckeho sektora (VIPLES) – účelová forma“ nahrádza novou
úlohou č. 6: „Výskum a vývoj pre inovácie a podporu konkurencieschopnosti lesníckeho sektora
(VIPLES) – účelová forma“.
5. V prílohe č. 2 ku kontraktu sa pôvodná úloha č. 2 s názvom: „Výskum, inovácie a podpora
konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna
forma“ nahrádza novou úlohou č. 7: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti
lesnícko-drevárskeho komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“.
6. V prílohe č. 2 ku kontraktu sa pôvodná úloha č. 4 s názvom: „Koncepčné práce pre MPRV SR
a úlohy vyplývajúce zo záverov vedenia MPRV SR a sekcie LHSD MPRV SR, odborná pomoc pre
orgány ŠS LH v riadiacej pôsobnosti MPRV SR“ nahrádza novou úlohou č. 9: „Koncepčné práce
pre MPRV SR a úlohy vyplývajúce zo záverov vedenia MPRV SR a sekcie LHSD MPRV SR, odborná
pomoc pre orgány ŠS LH v riadiacej pôsobnosti MPRV SR“.
7. V Prílohe č. 2 ku kontraktu sa pôvodná úloha č. 10 s názvom: „Plnenie úloh INSPIRE/NIPI“
nahrádza novou úlohou č. 18: „Plnenie úloh INSPIRE/NIPI“.
8. V Prílohe č. 2 ku kontraktu sa pôvodná úloha č. 11 s názvom: „Digitálne ortofotomozaiky“
nahrádza novou úlohou č. 19: „Digitálne ortofotomozaiky“.
9. V Prílohe č. 2 ku kontraktu sa pôvodná úloha č. 13 s názvom: „Inštitucionálne financovanie NLC“
nahrádza novou úlohou č. 21: „Inštitucionálne financovanie NLC“.
10. V prílohe č. 2 ku kontraktu sa
pôvodná úloha pod „č. 1“ označuje ako úloha „č. 6“,
pôvodná úloha pod „č. 2“ označuje ako úloha „č. 7“,
pôvodná úloha pod „č. 3“ označuje ako úloha „č. 8,
pôvodná úloha pod „č. 4“ označuje ako úloha „č. 9“,
pôvodná úloha pod „č. 5“ označuje ako úloha „č. 13“,
pôvodná úloha pod „č. 6“ označuje ako úloha „č. 14“,
pôvodná úloha pod „č. 7“ označuje ako úloha „č. 15“,

pôvodná úloha pod „č. 8“ označuje ako úloha „č. 16“,
pôvodná úloha pod „č. 9“ označuje ako úloha „č. 17“,
pôvodná úloha pod „č. 10“ označuje ako úloha „č. 18“,
pôvodná úloha pod „č. 11“ označuje ako úloha „č. 19“,
pôvodná úloha pod „č. 12“ označuje ako úloha „č. 20“,
pôvodná úloha pod „č. 13“ označuje ako úloha „č. 21“.

1.
2.

3.
4.
5.

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

V Bratislave

Vo Zvolene

Dňa: .................................. 2018

Dňa: ................................... 2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

–––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––

Ing. Gabriela Matečná
ministerka pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, 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 2018
Číslo
úlohy

Názov úlohy

Štátny rozpočet
(EUR)

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

Ústav NLC

100 000

0

100 000

UHUL

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:

127 053

0

127 053

UHUL

417 508

0

417 508

ULZI

277 607

0

277 607

ULZI

136 907
340 925
1 400 000

0
0
0

136 907
340 925
1 400 000

UHUL

153 045

11 916

164 961

LVU

153 045

0

153 045

LVU

306 090

11 916

318 006

0

40 000

Prvok 08V0301: Výskum na podporu udržateľného lesného hospodárstva
6.

7.

Výskum a vývoj pre inovácie a podporu
konkurencieschopnosti lesníckeho sektora
(VIPLES) – účelová forma
Výskum, inovácie a podpora
konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna
forma
Spolu za prvok:

Prvok 08V0302: Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

Medzinárodné spolupráca a úlohy vyplývajúce
z členstva v medzinárodných organizáciách
Koncepčné práce pre MPRV SR a úlohy
vyplývajúce zo záverov vedenia MPRV SR
a sekcie LHSD MPRV SR, odborná pomoc pre
orgány ŠS LH v riadiacej pôsobnosti MPRV SR
Vypracovanie a publikácia Správy o lesnom
hospodárstve v SR za rok 2017
Inventarizácia emisií skleníkových plynov v
sektore Využívanie krajiny a zmeny vo využívaní
krajiny a lesníctvo (LULUCF), časť „Lesy a zmeny
z a do lesov, lesný manažment a spracovanie
výrobkov z dreva“ podľa Rámcového dohovoru
OSN o zmene klímy a podľa Parížskej dohody
Systém Európskych lesníckych účtov (EFA)
Monitoring lesov – Čiastkový monitorovací
systém Lesy
Lesnícka ochranárska služba
Kontrola lesného reprodukčného materiálu

40 000

1

LVU
LVU
ULZI
ULPV
UHUL
LVU
ULZI

251 343

0

251 343

25 000

0

25 000

38 791

0

38 791

LVU

10 000

0

10 000

LVU

100 000

0

100 000

LVU

120 000
110 000

0
0

120 000
110 000

LVU
LVU
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16.

Lesná pedagogika a podpora práce s verejnosťou
Inštitucionálne financovanie
Spolu za prvok:
Prvok 0900102: Vzdelávanie
Zabezpečenie skúšok odbornej spôsobilosti
17.
v lesnom hospodárstve
Inštitucionálne financovanie
Spolu za prvok:

50 000
316 840
1 061 974

0
0
0

50 000
316 840
1 061 974

ULPV

14 815

0

14 815

ULPV

5 185
20 000

0
0

5 185
20 000

37 382
130 000
33 476
200 858

0
0
0
0

37 382
130 000
33 476
200 858

ULZI
ULZI

24 013

0

24 013

ULZI

8 405
32 418

0
0

8 405
32 418

704 831

0

704 831

3 021 340

11 916

3 033 256

Prvok 0900401: Informatizácia MP SR
18.
19.

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

Prvok 0900501: Štatistické zisťovanie
20.

Správa informačného systému rezortnej
štatistiky
Inštitucionálne financovanie
Spolu za prvok:

Špeciálna úloha
21.

Inštitucionálne financovanie NLC

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

Ing. Ján Kučera

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Henrich Klescht

Legislatívny rámec:
Rozvojová úloha nevýskumného charakteru vyplývajúca z § 55 ods. 1 písm. d) a z § 38 ods. 2 písm. a)
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z. z.
o HÚL a ochrane lesa v znení neskorších predpisov
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít na riešenie príslušnej úlohy
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):










Analýzy a prehodnotenie údajov súvisiacich so zisťovaním stavu lesa
Metodická podpora návrhu nového programového riešenia na vyhotovenie PSL
Metodický postup na zaraďovanie ostatných lesných pozemkov pri vyhotovovaní PSL do
jednotlivých druhov podľa spôsobu ich využívania
Metodický postup na stanovenie funkčnej typizácie pri vyhotovovaní PSL
Metodická a analytická podpora systému permanentnej aktualizácie lesov za rok 2017
Vyhotovenie harmonogramu obnov PSL na roky 2020-2029
Metodiky, postupy a usmernenia k problematike HUL a k vyhotovovaniu PSL
Rámcový návrh koncepcie hospodárskej úpravy lesov
Analýza výšky ťažieb dreva v lesoch Slovenska

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
1. Analýzy a prehodnotenie údajov súvisiacich so zisťovaním stavu lesa
T: 31.12.2018
2. Metodická podpora návrhu nového programového riešenia na vyhotovenie PSL
T: 31.12.2018
3. Vypracovanie metodického postupu na zjednotenie zaraďovania ostatných lesných pozemkov
(mimo lesných ciest a lesných skladov) pri vyhotovovaní PSL do jednotlivých druhov podľa
spôsobu ich využívania
T: 31.12.2018

P
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4. Vypracovanie metodického postupu na funkčnú typizáciu lesných pozemkov podľa ich
hlavných funkcií a vedľajších funkcií pri komplexnom zisťovaní stavu lesa a vyhotovovaní PSL
T: 31.12.2018
5. Metodická a analytická podpora systému permanentnej aktualizácie lesov za rok 2017
T: 30.6.2018
6. Vyhotovenie harmonogramu obnov PSL na obdobie rokov 2020-2029
T: 31.12.2018

7. Metodiky, postupy a usmernenia k problematike HUL a k vyhotovovaniu PSL zabezpečované
formou vypracovania usmernení a metodických postupov HÚL
T: 31.12.2018
8. Metodický postup na výber ťažbového ukazovateľa pri vyhotovovaní PSL
T: 31.12.2018
9. Rámcový návrh koncepcie hospodárskej úpravy lesov
T: 31.10.2018
10. Analýza výšky ťažieb dreva v lesoch Slovenska
T: 31.12.2018

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

1. Analýzy a prehodnotenie údajov súvisiacich so zisťovaním stavu lesa vrátane možností
zavádzania inovatívnych metód zisťovania údajov vo väzbe na návrh nového programového
riešenia vyhotovenia PSL.
2. Metodická podpora návrhu nového programového riešenia na vyhotovenie PSL vrátane
zavedenia nových poznatkov a zavedenia racionalizačných opatrení.
3. Vypracovanie metodického postupu na zjednotenie zaraďovania ostatných lesných pozemkov
(mimo lesných ciest a lesných skladov) pri vyhotovovaní PSL do jednotlivých druhov podľa
spôsobu ich využívania; overenie na vybraných lesných celkoch. Určiť ich základné
charakteristiky (opis) a spôsob využívania na obdobie platnosti PSL.
4. Vypracovanie metodického postupu na funkčnú typizáciu lesných pozemkov podľa ich
hlavných funkcií a vedľajších funkcií pri komplexnom zisťovaní stavu lesa a vyhotovovaní PSL
so zohľadnením poznatkov lesníckeho výskumu a praxe. Navrhnúť algoritmizáciu výpočtu
funkčných typov s overením na vybranom LC.
5. Metodická a analytická podpora systému permanentnej aktualizácie lesov za rok 2017
6. Vyhotovenie harmonogramu obnov PSL na roky 2020 – 2029.
7. Metodiky, postupy a usmernenia k problematike HUL a k vyhotovovaniu PSL zabezpečované
formou vypracovania usmernení a metodických postupov HÚL vyplývajúcich z požiadaviek
definovaných na konaniach súvisiacich s vyhotovením PSL, zo zistení kontrol dodržiavania

P
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metód podrobného zisťovania stavu lesa a podrobného plánovania, resp. z aktuálnych
požiadaviek vyhotovovateľov PSL. Metodická a analytická podpora a návrh riešení súvisiacich
s HÚL.
8. Vypracovanie metodického postupu na výber ťažbového ukazovateľa obnovnej ťažby
v súlade s vyhláškou o HÚL, so vzorom analýzy a rozboru aktuálnej štruktúry lesného celku,
doterajšej obnovnej a výchovnej ťažby a zdôvodnením plánovanej ťažby (obnovnej
a celkovej) na LC. Návrh na úpravu Pracovných postupov HÚL v tejto oblasti.
9. Analýza súčasného stavu hospodárskej úpravy lesov, vypracovanie návrhu obsahu koncepcie
vrátane návrhu etáp a časového harmonogramu ich vypracovania a kalkulácie nákladov na
vypracovanie koncepcie podľa navrhovaných etáp.
10. Analýza výšky ťažieb dreva v lesoch Slovenska (porovnanie a zistenie rozdielov výšky ťažieb
zistených v rámci NIML s inými zdrojmi údajov, analýza príčin a návrhy riešenia na
zosúladenie zisťovania skutočnej výšky ťažieb).

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).
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V02 „Obnova a rozvoj lesného
hospodárstva“, prvok 08V0202 „Rozvoj hospodárskej úpravy lesa“.
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Rozvoj hospodárskej úpravy lesa (08V0202)
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 2018 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2019 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 110 000,Pridelené finančné zdroje (EUR): 100 000,- (zabezpečenie úloh č. 1- 8)
Úloha č. 9 bude riešená po pridelení dodatočných finančných zdrojov (5 000,-)
Úloha č. 10 bude riešená po pridelení dodatočných finančných zdrojov (5 000,-)
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Podrobná kalkulácia nákladov na realizáciu úlohy č. 1 (priame náklady):

P.č.

Kalkulačná položka

1
2
3
4
5
6

Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)
Spotreba materiálu
Služby (r. 4 až 6)
- Všeobecné služby
- Výskum a vývoj
- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10 + r.
14)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP
Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)
- Cestovné tuzemské
- Cestovné zahraničné
- Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až 21)
- Spotreba materiálu
- Spotreba energie
- Všeobecné služby
- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prísp.
NÚP
- Odpisy
- Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 07 )

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Štátny rozpočet (EUR)
Pridelené
Celková
prostriedky
potreba
v dodatku č. 1
3 500
3 500
2 000
2 000
1 500
1 500
1 000
1 000
0
0
500
500

Spolufinancovanie
(EUR)
0
0
0
0
0
0

3 500
2 000
1 500
1 000
0
500

96 500

106 500

0

106 500

68 500

75 830

0

75 830

23 975

26 645

0

26 645

4 025
1 000
1 000
2 025
0
0
0
0
0

4 025
1 000
1 000
2 025
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

4 025
1 000
1 000
2 025
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0
0
100 000

0
0
110 000

0
0
0

0
0
110 000

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. 2:
Komplexné zisťovanie stavu lesa v územnej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa :

Ing. Ivor Rizman

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Henrich Klescht

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:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na riešenie
úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):













Zabezpečenie jednotného vyhotovenia 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 od 1.1.2019
Zabezpečenie aktualizácie údajov hospodársko-úpravníckej typizácie pre vyhotovenie PSL
s platnosťou od 1.1.2020
Zabezpečenie rozpracovania modelov hospodárenia, zásad hospodárenia a výstupov KZSL
do správ o doterajšom hospodárení a zásad vyhotovenia PSL, pre vyhotovenia PSL
s platnosťou od 1.1.2020
Aktualizácia a správa jednotnej bezošvej vrstvy lesníckej typológie a pedológie
Zabezpečenie posudzovania úplnosti a správnosti návrhov rámcového plánovania
spracovaných odborne spôsobilými osobami mimo NLC v súvislosti s návrhmi trvalo viac
etážových porastov, lesov osobitného určenia a správou databáz modelov
Analýza pre programové riešenie, v ktorom sa budú editovať, aktualizovať, prekrývať GIS
vrstvy KZSL uložené v centrálnom úložisku cez klientské rozhranie
Rozpracovanie aplikačného modulu, nového programového riešenia PSL, zameraného na
plánovanie cieľového a obnovného zastúpenia drevín so zohľadnením potenciálnej
prítomnosti biotopov európskeho a národného významu v porastoch, vo forme analýzy pre
programové riešenie PSL a spracovania štruktúr poznatkových báz
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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 2018– 2025).
T: 28.02.2018
2. Plánovanie rozsahu vonkajších prác KZSL
T: 30.03.2018
3. Príprava materiálov a podkladov na vonkajšie práce KZSL v roku 2018
T: 01.05.2018
4. Odborné zaškolenie pracovníkov pred vonkajšími prácami pre konkrétne špeciálne činnosti,
odborné školenie.
T: 01.05.2018
5. Terénne preverenie a aktualizácia údajov hospodársko-úpravníckej typizácie pred
vyhotovením PSL (PSL s platnosťou od 1.1.2020) v roku 2018 - 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.
T: 30.11.2018
6. Prerokovanie návrhu zmien kategorizácie lesa s odbornými lesnými hospodármi
T: 30.11.2018
7. Editácia zmien zistených v teréne
T: 31.12.2018
8. Získavanie podkladov od ŠOP SR a spolupráca pri KSZL (§ 14 ods. 3 zákona o lesoch a § 54
ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny)
T: 31.12.2018
9. Príprava podkladov do správ o doterajšom hospodárení na lesnom celku a zásad vyhotovenia
PSL pre lesné celky s platnosťou PSL od 1.1.2020
T: 31.12.2018
10. Zabezpečenie vyhovenia nového typologického zisťovania na plochách, ktoré pribudli počas
vyhotovovania PSL s platnosťou od 1.1.2019
T: 30.11.2018
11. Zabezpečenie posudzovania úplnosti a správnosti návrhov rámcového plánovania
spracovaných odborne spôsobilými osobami mimo NLC v súvislosti s návrhmi trvalo
viacetážových porastov, lesov osobitného určenia a správou databáz modelov.
T: 31.12.2018
12. Analýza pre programové riešenie, v ktorom sa budú editovať, aktualizovať, prekrývať GIS
vrstvy KZSL uložené v centrálnom úložisku cez klientské rozhranie.
T: 30.06.2018
13. Rozpracovanie aplikačného modulu, nového programového riešenia PSL, zameraného na
plánovanie cieľového a obnovného zastúpenia drevín so zohľadnením potenciálnej
prítomnosti biotopov EU a N významu v poraste, vo forme analýzy pre programové riešenie
PSL a spracovania štruktúr poznatkových báz
T: 31.12.2018
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Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
 Aktualizácia údajov hospodársko-úpravníckej typizácie pre vyhotovenie PSL v roku 2019,
 Priebežné dopĺňanie systému modelov hospodárenia v súvislosti so zmenami po prácach
vyhotovovateľov PSL v roku 2018
 Vypracovanie modelov hospodárenia, zásad hospodárenia a výstupov KZSL do správ o
doterajšom hospodárení pre obnovu PSL v roku 2018
 Predloženie návrhov na vyhlasovanie ochranných lesov, ktoré vyhotovovateľ PSL musí zohľadniť
pri vypracovaní definitívneho návrhu kategórie ochranných lesov
 Zaradenie častí lesov do pásiem ohrozenia podľa stupňa úrovne znečistenia ovzdušia
 Aktualizácia bezošvých vrstiev lesníckej typológie a pedológie
 Posudzovanie úplnosti a správnosti návrhov rámcového plánovania spracovaných odborne
spôsobilými osobami mimo NLC v súvislosti s návrhmi trvalo viacetážových porastov, lesov
osobitného určenia ako podklad pre rozhodovanie orgánov štátnej správy
 Analýza pre programové riešenie, v ktorom sa budú editovať, aktualizovať, prekrývať GIS vrstvy
KZSL uložené v centrálnom úložisku cez klientské rozhranie
 Rozpracovanie aplikačného modulu, nového programového riešenia PSL, zameraného na
plánovanie cieľového a obnovného zastúpenia drevín so zohľadnením potenciálnej prítomnosti
biotopov EU a N významu v poraste, vo forme analýzy pre programové riešenie PSL
a spracovania štruktúr poznatkových báz
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).
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V02 „Obnova a rozvoj lesného
hospodárstva“, prvok 08V0202 „Rozvoj hospodárskej úpravy lesa“.
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Rozvoj hospodárskej úpravy lesa (08V0202)
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 2018 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2019 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 300 000,-

Pridelené finančné zdroje (EUR): 127 053,- (zabezpečenie úloh č. 1 až 4 a 11)
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Podrobná kalkulácia nákladov na realizáciu úlohy č. 2 (priame náklady):
Štátny rozpočet (EUR)
P.č.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Pridelené
prostriedky
v dodatku
č.1
Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)
11 400
6 000
Spotreba materiálu
5 400
Služby (r. 4 až 6)
5 400
- Všeobecné služby
- Výskum a vývoj
0
- Kooperácie
0
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10 + r.
115 653
14)
79 000
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
27 650
NÚP
Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)
9 003
- Cestovné tuzemské
5 000
1 000
- Cestovné zahraničné
3 003
- Ostatné priame náklady
0
Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až 21)
- Spotreba materiálu
0
- Spotreba energie
0
- Všeobecné služby
0
0
- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prísp.
0
NÚP
0
- Odpisy
- Ostatné nepriame náklady
0
Celkové náklady (r. 01 + 07 )
127 053
Kalkulačná položka

Spolufinanco vanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

27 000
14 000
13 000
13 000
0
0
273 000
177 800

0
0
0
0
0
0
0
0

27 000
14 000
13 000
13 000
0
0
273 000
177 800

62 230

0

62 230

32 970
20 000
2 970
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
300 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

32 970
20 000
2 970
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
300 000

Celková
potreba

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh

Názov úlohy (č. 3):
Vývoj, rozvoj a správa informačného systému lesného hospodárstva (IS LH) a poskytovanie informácií
z IS LH.
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Ján Poláčik

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Pavol László

Legislatívny rámec:
§ 38 ods. 2 písm. e), § 40 ods. 7 a § 45 z. č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, § 3
z. č. 275/2006 Z. z., § 38 ods. 2 písm. c) a f), § 31 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve

Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na riešenie
úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Správa a poskytovanie informácií IS LH, aktualizácia databáz IS LH a IS poľovníctva. Zabezpečenie
funkčnosti a aktuálnosti Lesníckeho geografického systému (LGIS) pre potreby NLC, MPRV SR,
štátnej správy LH a iných rezortných a mimorezortných organizácií a verejnosti. Podklady
poskytnuté pre vyhotovenie PSL. Podpora rozhodovacej činnosti štátnej správy. Prepojenie IS LH
s registrom právnických osôb. Postupná aktualizácia aplikačného vybavenia na vyhotovovanie
PSL a komplexné zisťovanie stavu lesa (KZSL).
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
1. Aktualizácia súborov dát v dátovom sklade
- aktualizácia súborov geopriestorových dát
- aktualizácia alfanumerických dát
- harmonizácia priestorových údajov (vytvorenie súboru dát za SR so stavom k 31.12.2017)
T: 31.12.2018
2. Zber, záznam, kontrola a oprava súborov dát z lesnej hospodárskej evidencie (LHE):
- Ročná evidencia výkonov v lesných porastoch
- Ročná evidencia ochrany lesa a lesníckotechnických meliorácií
T: 31.05.2018
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3. Vypracovanie Súhrnných informácií o stave lesov so stavom k 31.12.2017 a ich zverejnenie na
internete vo webovej aplikácii Informačná banka údajov o lesnom hospodárstve,
drevospracujúcom priemysle a poľovníctve (IBULH).
T: 31.06.2018
4. Údržba a správa údajov dátového skladu
T: priebežne
5. Správa a údržba webovej aplikácie LGIS, webovej aplikácii IBULH a Informačnokomunikačného portálu štátnej správy LH vrátane údržby príslušných databáz.
T: priebežne
6. Poskytovanie podkladov pre vyhotovenie PSL, aktualizáciu údajov z platných PSL
prostredníctvom rastových modelov a údajov KZSL, tvorba súborov aktualizovaných
zápisníkov
T: 31.03.2018
7. Zabezpečovanie opráv súborov alfanumerických a geopriestorových dát v priebehu
vyhotovenia PSL za účelom ich súladu so štandardami IS LH.
T: priebežne
8. Správa a údržba existujúceho aplikačného softvéru: LhpTax, Tabuľka Plochová, KZSL program,
Dátový portál, PolovStat a LHE.
T: priebežne
9. Spustenie prepojenia registrov IS LH s registrom právnických osôb Štatistického úradu podľa
zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
T: 30. 06. 2018
10. Informačná podpora OÚ OOP pri vyhlasovaní nových lesných celkov
T: 31. 12. 2018
11. Účasť a vystúpenie na poradách a školeniach štátnej správy na tému LGIS - aktuálne
problémy a zmeny v oblasti vedenia agendy štátnej správy.
T: 31. 12. 2018
12. Vypracovanie programového riešenia na editáciu, aktualizáciu a prekryv GIS vrstviev KZSL cez
klientské rozhranie.
T: 31. 12. 2018
13. Analýza procesov a pracovných postupov súčasného programového riešenia na
vyhotovovanie PSL s cieľom špecifikácie požiadaviek na ich zefektívnenie z pohľadu
informačných technológií. Návrh nového programového riešenia.
T: 31. 12. 2018
14. Dopracovanie modulov LGIS-u vo väzbe na zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov
a zistení vyplývajúcich z praxe pre potreby orgánov štátnej správy LH
T: 31. 12. 2018
15. Vypracovanie systému a aplikácie nahlasovania náhodnej ťažby
T: 31. 12. 2018
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):






Správa údajov IS LH – zber údajov, kontrola, aktualizácia, archivácia, konverzie a správa
alfanumerických a geopriestorových dát v súlade so zákonom č. 3/2010 Z. z. o národnej
infraštruktúre priestorových informácií.
Metodická podpora a vykonávanie analýz pre tvorbu projektov subsystémov IS LH.
Vývoj a rozvoj komunikačnej infraštruktúry (import, export dát) vo väzbe na externé IS.
Dátová a softvérová podpora pre riadiace a rozhodovacie procesy sekcie lesného
hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR a rozpočtových a príspevkových organizácií v jej
riadiacej pôsobnosti.
Zabezpečovanie prevádzky IS LH.
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Vývoj a rozvoj WEB mapových a dátových služieb a aplikácií pre účely prezentácie
a publikovania informácií z IS LH. Zavádzanie nových metód do systému výberu, spracovania
a distribúcie súborov dát z IS LH.
Zabezpečovanie činnosti súvisiacej s novými metódami zberu, spracovania a vyhodnocovania
informácií o krajine, získaných prostredníctvom nových technológií – v spolupráci s ostatnými
organizačnými zložkami NLC.
Prevádzkovanie a ďalší vývoj LGIS-u pre potreby NLC, MPRV SR, štátnej správy LH a
poľovníctva a verejnosti. Zapracovanie zmien všeobecne záväzných právnych predpisov.
Sprístupňovanie elektronických služieb pre odbornú a laickú verejnosť v zmysle
elektronizácie administratívnych procesov. Vytvorenie novej služby na elektronické
nahlasovanie náhodnej ťažby.
Komplexná podpora vyhotovenia PSL zabezpečením správy údajov a poskytovaním
podkladov z ISLH.
Zefektívňovanie a racionalizácia programových riešení na vyhotovovanie PSL a KZSL.

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:



MPRV SR
Štátna správa lesného hospodárstva a poľovníctva

Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V02 „Obnova a rozvoj lesného
hospodárstva“, prvok 08V0202 „Rozvoj hospodárskej úpravy lesa“.
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Rozvoj hospodárskej úpravy lesa (08V0202)
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
V rámci riešenia úlohy sa vypracuje Zelená správa v termíne v súlade s materiálom „Návrh
harmonogramu prípravy a osnovy Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2017
a Správy o lesnom hospodárstve v SR za rok 2017“ schváleným na porade vedenia ministra.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 425 508,Pridelené finančné zdroje (EUR): 417 508,- (zabezpečenie úloh č. 1- 14)
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 3 (priame náklady):

P.č.

Štátny rozpočet (EUR)
SpolufinanPridelené
covanie
prostriedky Celková
(EUR)
v dodatku
potreba
č.1
5 000
5 000
0

Kalkulačná položka

1

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

2

Spotreba materiálu

3

Služby (r. 4 až 6)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)
5 000

5 000

5 000

0

5 000

0

0

0

0

4

- Všeobecné služby

0

0

0

0

5

- Výskum a vývoj

0

0

0

0

0

0

0

0

412 508

420 508

0

420 508

297 107

302 904

0

302 904

103 988

106 017

0

106 017

11 413

11 587

0

11 587

6
7
8
9
10

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

11

- Cestovné tuzemské

1 500

1 500

0

1 500

12

- Cestovné zahraničné

1 000

1 000

0

1 000

13

- Ostatné priame náklady

8 913

9 087

0

9 087

0

0

0

0

14

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

15

- Spotreba materiálu

0

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

20

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

0

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

0

417 508

425 508

0

425 508

19

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č. 4):
Tvorba a spravovanie tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom lesného
hospodárstva (TŠMD LH)
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Konštantín Gaál

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Henrich Klescht

Legislatívny rámec:
§ 38 ods. 2 písm. f) a § 55 ods. 1 písm. g) z. č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, §
4 ods. 7 z. č. 215/1995 Z. z. v znení zákona č. 423/2003 Z. z.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na riešenie
úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC. Bežný transfer z programového prvku Rozvoj hospodárskej úpravy
lesa (08V0202)
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Tvorba, aktualizácia, vydávanie a kartografické spracovanie bezošvého TŠMD LH na podklade
základného mapového diela SR na výmere 195,4 tis. ha lesných pozemkov ako súčasti informačného
systému lesného hospodárstva. TŠMD LH je tvorené na princípoch priestorovo a objektovo
orientovanej bázy údajov, ktorá je referenčným základom pre vyhotovenie programov starostlivosti
o les (PSL) a tvorí lokalizačný a geometrický základ pre tvorbu lesníckej digitálnej mapy.
Lesnícka digitálna mapa pre vyhotovenie PSL s rokom začiatku platnosti (RZP) 2019.
Lesnícke digitálne ortofotomozaiky (ďalej len „ortofotomozaiky“) v klade SMO 5 maximálne
s rozlíšením 0,5 m, vyhotovené z leteckých meračských snímok (LMS) v rozsahu vyhotovenia PSL
a TŠMD LH s RZP 2019. Zabezpečenie leteckého snímkovania (digitálne letecké meračské snímky)
a laserového skenovania (LIDAR-ové dáta) pre PSL s RZP 2020.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
1. Spracovanie geopriestorových údajov z dostupných externých zdrojov a informačných
systémov v súlade s ustanoveniami príslušných zákonov pre tvorbu TŠMD (ZB GIS a súbor
geodetických údajov katastra nehnuteľností)
T: priebežne
2. Tvorba fotogrametrických projektov
T: 31. 12. 2018
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3. Zhustenie bodového poľa – zameranie vlicovacích bodov pre analytickú aerotrianguláciu LMS
a georeferencovania mračna bodov z leteckého skenera
T: 31. 12. 2018
4. Spracovanie údajov z leteckého laserového skenovania:
- generovanie mračna bodov z primárnych dát, georeferencovanie a ďalšie spracovanie
mračna bodov (automatická filtrácia, klasifikácia, editovanie, klasifikácia, generovanie
vrstevníc a pod.),
- automatická tvorba digitálneho modelu reliéfu (DMR), digitálneho modelu terénu (DMT).
T: 31. 12. 2018
5. Spracovanie podkladov pre vyhodnotenie zdravotného stavu lesných porastov.
T: 31. 12. 2018
6. Publikácia a archivácia TŠMD LH z PSL s RZP 2018:
- prehľady kladu aktuálnych LMS – záletové plány,
- archivácia LMS a analógových mapových výstupov,
- odovzdávanie fotogrametrických projektov na GKÚ Bratislava v zmysle zákona č. 215/1995
Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,
- odovzdávanie výtlačkov vydaného kartografického diela do archívu zriadenému MO SR
a ÚGKK SR podľa zákona č. 215/1995 Z. z. geodézii a kartografii v znení neskorších
predpisov.
T: 31. 12. 2018
7. Zabezpečenie tvorby lesníckej digitálnej mapy pre vyhotovenie PSL s RZP 2019:
- poskytovanie mapových podkladov, leteckých snímok a ortofotomozaiok pre vyhotovenie
PSL,
- aktualizáciu a tvorba lesníckej digitálnej mapy príslušného LC, kde sa vyhotovuje PSL
predvyhodnotením viditeľných zmien na lesných pozemkoch a dovyhodnotením na
základe klasifikovaných snímok od vyhotovovateľov PSL,
- zabezpečenie, príprava a riešenie prípadných nesúladov medzi súborom popisných
a súborom geodetických údajov katastra nehnuteľností a distribúcia hromadných údajov
katastra nehnuteľností pre vyhotovovateľov PSL.
T: 31. 12. 2018
8. Kartografické spracovanie TŠMD s RZP 2018:
- porovnanie stykov hraníc medzi jednotlivými vyhotovovateľmi PSL,
- overenie kartografickej správnosti LDM,
- tvorba súvislého TŠMD LH.
T: 31. 12. 2018
9. Spracovanie ortofotomozaiok:
- založenie projektu pre ortorektifikáciu,
- ortorektifikácia LMS,
- úprava jasu a kontrastu rektifikovaných LMS,
- tvorba a úprava spojovacích línií pre mozaikovanie,
- mozaikovanie LMS do mapových listov v klade SMO 5,
- kontrola vytvorených mapových listov,
- úprava formátu, obrazových pyramíd a obrazových dlaždíc vytvorených mapových listov
pre optimálne použitie v GIS systémoch,
- katalogizácia ortofotomozaiok.
T: 31. 12. 2018
10. Vypracovanie podkladov pre letecké snímkovanie a skenovanie (ďalej len „letecké snímanie
územia“) pre vyhotovenie PSL s RZP 2020:
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- výber a lokalizácia priestorov určených na letecké snímanie územia podľa harmonogramu
obnov PSL,
- vyhotovenie plánov leteckého snímania územia v súlade s technickými požiadavkami na
LMS a LIDAR-ové dáta,
- vyhotovenie podkladov pre vydanie súhlasu na letecké snímanie územia na MO SR podľa §
64 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších
predpisov.
T: 15. 05. 2018

11. Vykonanie leteckého snímania územia pre vyhotovenie PSL s RZP 2020
- 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.
- kontrola kvality vyvolaných LMS za účelom preverenia dodržania technických podmienok
T: 30. 11. 2018
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
a) Vytvorenie a spracovanie podkladových geopriestorových údajov TŠMD LH s tematicky
rozdelenými údajovými vrstvami
b) Geopriestorové údaje v zmysle schváleného Štandardu digitálneho mapového diela
s obsahom LH získané vlastným fotogrametrickým vyhodnocovaním leteckých snímok a pri
tvorbe PSL
c) Spracovanie prvotných údajov z prevádzkovania technológie diaľkového prieskumu Zeme
(DPZ) získanej v rámci projektu „Výskum a monitoring lesných ekosystémov“, z „Programu
švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie, kód projektu 2009-06
d) Získanie grafických údajov z iných informačných zdrojov
e) Tvorba lesníckej digitálnej mapy pre vyhotovenie PSL s RZP 2019.
f) Vytvorenie ortofotomozaiok.
g) Získanie časovo aktuálnych prvotných údajov nevyhnutných pre prípravu podkladov určených
pre vyhotovovanie a kontrolu PSL s rokom začiatku platnosti 2020 (v r. 2019 vykonaná
obnova) a tvorbu tematického štátneho mapového diela.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
-

MPRV SR,
Štátna správa lesného hospodárstva

Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V02 „Obnova a rozvoj lesného
hospodárstva“, prvok 08V0202 „Rozvoj hospodárskej úpravy lesa“.
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Rozvoj hospodárskej úpravy lesa (08V0202)
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Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2018 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2019 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 674 807,Pridelené finančné zdroje (EUR): 277 607,- (zabezpečenie úloh č. 1- 3, 8 a 10 v plnom rozsahu,
zabezpečenie úloh č. 9, 11 na lokalitách pre PSL s RZP 2020 na území stredného Slovenska,
zabezpečenie úloh č. 4. 6, 7 na 50 % výmery vyhotovenia PSL)
Úloha č. 5 bude riešená po pridelení dodatočných finančných zdrojov.
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 4 (priame náklady):

P.č.

Kalkulačná položka

1

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

2

Spotreba materiálu

3

Služby (r. 4 až 6)

4

- Všeobecné služby

5

- Výskum a vývoj

6
7
8
9
10

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

Štátny rozpočet (EUR)
Pridelené
Spolufinancovanie
prostriedky Celková
(EUR)
v dodatku potreba
č.1
92 500
285 000
0

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)
285 000

7500

15 000

0

15 000

85 000

270 000

0

270 000

85 000

270 000

0

270 000

0

0

0

0

0

0

0

0

185 107

389 807

0

389 807

131 237

278 846

0

278 846

45 933

97 596

0

97 596

7 937

13 365

0

13 365

11

- Cestovné tuzemské

1 000

2 000

0

2 000

12

- Cestovné zahraničné

3 000

3 000

0

3 000

13

- Ostatné priame náklady

3 937

8 365

0

8 365

0

0

0

0

14

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

15

- Spotreba materiálu

0

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

20

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

0

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

0

0

674 807

19

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )
277 607
674 807
Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 5:
Preberanie prác a kontrola kvality PSL
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Vojtech Kominka

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Henrich Klescht

Legislatívny rámec:
Stála úloha nevýskumného charakteru vyplývajúca z § 38 ods. 2 písm. d), § 40 ods. 5 a § 41 ods. 2
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na riešenie
úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
 zabezpečenie jednotného vyhotovenia PSL v roku 2018 na území Slovenska a to na:
o dokončievaných PSL s RZP 2018
o rozpracovaných PSL s RZP 2019
 prekontrolovanie údajov návrhov PSL s RZP 2018predkladaných na schválenie príslušným
orgánom štátnej správy
 príprava podkladov a protokolov pre platby vyhotoviteľom PSL za prebraté práce RZP 2019
 administrácia a organizačné zabezpečenie:
- príprava čiastkových zmlúv na vyhotovenie PSL s vyhotovovateľmi PSL
- príprava, evidencia, administrácia žiadostí a zmlúv s obhospodarovateľmi lesa,
- administrácia platieb počas vyhotovovania PSL
- vypracovanie žiadostí o platbu
- vypracovanie monitorovacích správ.

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):

1. kontrola prác na dokončení PSL na 35 LC s RZP 2018
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: 31.12.2018
2. kontrola prác na vyhotovení PSL na 46 LC RZP 2019
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: 31.12.2018
3. vyhodnotenie vykonaných kontrol a opatrení na odstránenie zistených nedostatkov RZP
2018, RZP 2019.
T: do 31. 12. 2018
4. príprava podkladov a fakturačných protokolov pre platby vyhotoviteľom PSL za prebraté
práce RZP 2018, RZP 2019.
T: priebežne
5. príprava žiadostí a zmlúv s obhospodarovateľmi lesa, kontrola a príprava podkladov pre
platby RZP 2017, RZP 2018
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 2018
 zabezpečenie kontroly úplnosti a správnosti predkladaných PSL, ako podkladov pre rozhodovací
proces pre príslušné orgány štátnej správy lesného hospodárstva v procese ich schvaľovania.
 preberanie prác a vyhotovenie protokolov z preberania, príprava podkladov pre platby
vyhotoviteľom PSL za prebraté práce
 projektové riadenie – príprava žiadostí a zmlúv s obhospodarovateľmi lesa, kontrola a príprava
podkladov pre platby
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).
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V02 „Obnova a rozvoj lesného
hospodárstva“, prvok 08V0202 „Rozvoj hospodárskej úpravy lesa“.
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Rozvoj hospodárskej úpravy lesa (08V0202)
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 2018 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2019 v zmysle
uznesenia vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 273 814,Pridelené finančné zdroje (EUR): 136 907,Úloha 1 v rozsahu 50%.
Úloha 2 v rozsahu 50%.
Úloha 3 v rozsahu 0%.
Úloha 4 v rozsahu 30%.
Úloha 5 v rozsahu 30%.
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Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 273 814,Pridelené finančné zdroje (EUR): 136 907,- (zabezpečenie úlohy č. 1 pre RZP 2018, zabezpečenie
úlohy č. 2 pre RZP 2019, zabezpečenie úlohy č. 4 pre PSL vyhotovovaných s RZP 2018, RZP 2019 a
zabezpečenie úlohy č. 5 pre PSL vyhotovovaných s RZP 2017, RZP 2018)
Podrobná kalkulácia nákladov na realizáciu úlohy č. 5 (priame náklady):

P.č.

Štátny rozpočet (EUR)
Pridelené
Spolufinanco
prostriedk
vanie
Celková
y
(EUR)
potreba
v dodatku
č.1
6 400
9 764
0

Kalkulačná položka

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

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

2

Spotreba materiálu

5 000

7 164

0

7 164

3

Služby (r. 4 až 6)

1 400

2 600

0

2 600

1 000

2 000

0

2 000

0

0

0

0

400

600

0

600

130 507

264 050

0

264 050

91 500

183 000

0

183 000

32 007

64 050

0

64 050

7 000

17 000

0

17 000

2 000

7 000

0

7 000

500

1 000

0

1 000

4 500

9 000

0

9 000

0

0

0

0

4

- Všeobecné služby

5

- Výskum a vývoj

6
7
8
9
10

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

11

- Cestovné tuzemské

12

- Cestovné zahraničné

13

- Ostatné priame náklady

14

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

9 764

15

- Spotreba materiálu

0

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

20

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

0

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

0

136 907

273 814

19

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č. 6):
Výskum a vývoj pre inovácie a podporu konkurencieschopnosti lesníckeho sektora (VIPLES) – účelová
forma
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Milan Zúbrik, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Alexander Čarný, Ing. Michal Hušťák

Legislatívny rámec:
 zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov a jeho novela zákon č. 233/2008 Z. z. z 22. mája 2008 s účinnosťou od 1. júla
2008,
 Nový model vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na riešenie
úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC. Úloha je riešená ako „Projekt výskumu a vývoja“ v rámci „Účelovej
formy podpory výskumu a vývoja“.
Dofinancovanie úlohy prostredníctvom kontraktu medzi štátnym podnikom Lesy SR, š.p. Banská
Bystrica a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Výsledkom v roku 2018 bude realizácia experimentov v zmysle podrobnej metodiky projektu a
realizačné výstupy. Ďalej budú výstupom projektu výskumné plochy, databázy, webové nástroje,
vedecké a odborné články publikované v domácich a zahraničných odborných časopisoch
a zborníkoch na tieto témy:
a) výskum a inovácie v oblasti intenzifikácie produkcie drevnej hmoty s dôrazom na biomasu pre
energetické účely,
b) podpora rozhodovania pre trvalo udržateľné využívanie produkcie lesov v meniacich sa
prírodných a spoločenských podmienkach,
c) výskum inovatívnych metód integrovanej ochrany lesa kalamitných a inváznych organizmov v
lesoch Slovenska ako nástroja na znižovanie environmentálnych rizík pri produkcii dreva.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
a) doba riešenia úlohy: 01.01.2018 - 31.12.2018,
b) realizácie vedeckých experimentov zahŕňajúce získanie a spracovanie terénnych a laboratórnych
údajov, analýza a syntéza údajov ktoré vychádza zo schválených materiálov úlohy podľa
jednotlivých čiastkových úloh,
T: 31.12.2018
c) publikovanie výstupov z riešenia v domácich a zahraničných odborných časopisoch a zborníkoch
vo forme vedeckých a odborných článkov,
T: 31.12.2018
d) publikovanie realizačných výstupov,
T: 31.12.2018
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e) riešenie úlohy pre odberateľa výstupov (Lesy SR, š.p.), v zmysle platnej zmluvy uzavretej
s odberateľom.
T: 31.12.2018
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
a) Výskumná, stála úloha.
b) Projekt „VIPLES“ sa zameriava na aktívnu podporu udržateľného rozvoja lesnícko-drevárskeho
sektora (LDS) založenú na synergii excelentnej vedy a praxe na báze princípov zelenej ekonomiky.
Prostriedkom dosiahnutia toho cieľa je realizácia excelentného výskumu v prioritných oblastiach
RIS3 SK, najmä v oblasti zhodnocovania domácej surovinovej základne, podpory energetickej
sebestačnosti Slovenska výskumom a inováciami v oblasti produkcie a využitia lesnej biomasy a
vývoja účinných opatrení adaptácie lesov na zmenu klímy.
c) Cieľom je etablovať NLC ako excelentného nositeľa inovácií a transferu know-how do oblasti
produkcie dreva, jeho spracovania, využitia a dosiahnuť postavenie organizácie ako relevantného
subjektu, schopného vnášať vedecký pohľad, aktívne participovať a odborne usmerňovať riešenia
komplexných a mnohoúrovňových vzťahov lesnícko-drevárskeho komplexu. Cieľom je zásadným
spôsobom prehĺbiť dlhodobú spoluprácu NLC s podnikmi v reťazci produkcie, spracovania a
využitia dreva pri realizácii ich vývojových a inovačných aktivít zameraných na multifunkčný
manažment lesov, podporu produkcie biomasy, zvýšenie bezpečnosti a stability dodávok dreva.
d) Zameranie projektu vychádza z Výskumného zámeru NLC na roky 2015-2019 a reflektuje viaceré
národné rozvojové strategické materiály: Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií
pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3); Národný program využitia potenciálu
dreva a jeho Akčný plán schválený Vládou SR v rokoch 2013 a 2014, s koncepciou manažmentu
lesov SR definovanou v Národnom lesníckom programe a s koncepciou adaptácie Slovenska na
zmenu klímy v zmysle Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (MŽP SR,
2013).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a štátna správa lesného hospodárstva
(realizačné výstupy, odborné publikácie, stanoviská, legislatíva, koncepčné materiály ...),
b) vedecká komunita v SR a v EÚ (vedecké publikácie) vrátane samotného NLC,
Spôsob financovania objednanej úlohy:
a) Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci finančných
prostriedkov pridelených na bežné transfery). Bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR,
program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc
pre udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0301 „Výskum na podporu udržateľného lesného
hospodárstva“. Úloha je riešená ako „Projekt výskumu a vývoja“ v rámci „Účelovej formy
podpory výskumu a vývoja“.
b) Úloha je v zmysle „Nového modelu vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR“
dofinancovaná v objeme 11 916,- Eur (prostredníctvom kontraktu so štátnym podnikom Lesy SR),
čo predstavuje 7,7 % z celkového rozpočtu úlohy v roku 2018.
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Výskum na podporu udržateľného lesného hospodárstva (08V0301)
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 2018 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2019 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
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Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 164 961,- (z toho 153 045,- zo ŠR)
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 6 (priame náklady, nepriame
náklady):
P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

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

5 324

1 485

6 809

2

Spotreba materiálu

4 141

1 485

5 626

3

Služby (r. 4 až 6)

1 183

0

1 183

1 183

0

1 183

0

0

0

0

0

0

147 721

10 431

158 152

101 537

5 600

107 137

35 538

1 960

37 498

10 646

193

10 839

4

- Všeobecné služby

5

- Výskum a vývoj

6
7
8

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

9

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

a

sociálne

poistenie

11

- Cestovné tuzemské

394

193

587

12

- Cestovné zahraničné

394

0

394

13

- Ostatné priame náklady

9 858

0

9 858

0

2 678

2 678

14

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

15

- Spotreba materiálu

0

110

110

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

0

642

642

19

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

0

225

225

20

- Odpisy

0

1 284

1 284

21

- Ostatné nepriame náklady

0

417

417

153 045

11 916

164 961

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh

Názov úlohy (č. 7):
Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho komplexu (výskumný
zámer)v – inštitucionálna forma
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

RNDr. Slávka Tóthová, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Alexander Čarný, Ing. Michal Hušťák

Legislatívny rámec:
 zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov a jeho novela zákon č. 233/2008 Z. z. z 22. mája 2008 s účinnosťou od 1. júla 2008,
 nový model vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na riešenie
úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Finančné prostriedky budú v roku 2018 čerpané v súlade so zákonom č. 172/2005 Z.z. o organizácii
štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č.575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ako aj „Nového modelu vedy
a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR", to znamená na "infraštruktúru výskumu
a vývoja" (§3 - osoby, uskutočňujúce výskum a vývoj vrátane obslužných osôb, prístroje, zariadenia,
informačné, komunikačné a technologické celky a systémy, ako i ďalšie hnuteľné veci
a nehnuteľnosti, ktoré slúžia pre potreby výskumu a vývoja). Výsledkom bude zachovanie podmienok
pre fungovanie NLC-LVÚ Zvolen.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
a) doba riešenia úlohy: 01.01.2018 - 31.12.2018,
b) výskumný zámer NLC-LVÚ Zvolen je v súlade s výskumným zameraním NLC v zmysle zriaďovacej
listiny a organizačného poriadku. Zároveň zohľadňuje hlavné trendy v európskom lesníckom
výskume definované najmä prostredníctvom mechanizmu EU HORIZON 2020, Technologickej
platformy lesníckeho sektora, pričom odráža aj požiadavky domáceho prostredia sformulované
v Národnom lesníckom programe (NLP) SR, ako základnom lesnícko-politickom dokumente. Je
v súlade s celosvetovým trendom tzv. adaptívneho manažmentu obnoviteľných zdrojov, ktorý sa
uplatňuje vo vyspelých ekonomikách sveta. Základnou myšlienkou je skĺbenie vedeckého
skúmania a skúseností praxe, pre potreby strategického rozhodovania,
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c) výskumný zámer NLC-LVÚ Zvolen sa zakladá na štyroch špecifických cieľoch:
 podpora konkurencieschopnosti lesníckeho sektora v kontexte rozvoja vidieka,
 inovatívne metódy integrovanej ochrany lesa,
 podpora multifunkčného lesníctva a adaptácie lesov na meniace sa prírodné a spoločenské
podmienky,
 pestovanie lesa pre udržateľné poskytovanie komplexu ekosystémových služieb s dôrazom na
produkciu dreva,
d) ide o oblasti, v ktorých budú v roku 2018 riešené vedecko-výskumné projekty na NLC-LVÚ Zvolen.
Pôjde o riešenie úlohy výskumu a vývoja pre prax financovanú z rozpočtovej kapitoly MPRV SR
(úloha č. 1 v kontrakte na rok 2018), vedeckovýskumné a inovatívne projekty podporené
Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV), Výskumnou agentúrou (VA), výskumné projekty
financované podnikateľským sektorom a úlohy riešené v rámci zahraničných projektov. Zároveň
sa NLC-LVÚ Zvolen bude aj v roku 2018 uchádzať o finančnú podporu z grantových agentúr vo
zverejnených výzvach.
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
a) výskumná a vývojová, dlhodobá úloha,
b) dlhodobým cieľom Výskumného zámeru na roky 2015-2019, ktorý predstavuje inštitucionálnu
zložku financovania NLC-LVÚ Zvolen, je zachovanie podmienok pre existenciu rezortnej lesníckej
výskumno-vývojovej základne, bez ktorej nie je možné zabezpečovať v požadovanom rozsahu
inovácie pre oblasť lesníctva, rozvoja vidieka a ochrany životného prostredia a krajiny.
Inštitucionálne financovanie pomáha realizovať tento cieľ prostredníctvom prostriedkov na krytie
časti nákladov na prevádzku NLC-LVÚ Zvolen (náklady na energie, prevádzku, údržbu a
spravovanie majetku štátu zvereného NLC, časť nákladov na mzdy a odvody kmeňových
pracovníkov a nevyhnutného obslužného personálu), čo vytvára podmienky, aby organizácia
podávaním projektov do Agentúry na podporu výskumu a vývoja, Výskumnej agentúry v rámci
Operačného programu Výskum a inovácie, ale aj iných grantových programov, respektíve
výskumom pre súkromný sektor, získavala finančné prostriedky na úhradu ďalších nákladov
súvisiacich s výskumom a vývojom v oblastiach definovaných výskumným zámerom.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
c) orgány štátnej správy na úseku LH a ochrany prírody a krajiny všetkých stupňov, nevýskumné,
vývojové a realizačné organizačné zložky NLC,
d) medzinárodné výskumné konzorciá v rámci projektov vedy, výskumu a vývoja,
e) ostatní záujemcovia.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci finančných prostriedkov
pridelených na bežné transfery). Bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR, program 08V
„Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc pre udržateľné
lesné hospodárstvo“, prvok 08V0301 „Výskum na podporu udržateľného lesného hospodárstva“.
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Výskum na podporu udržateľného lesného hospodárstva (08V0301)
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 2018 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2019 v zmysle
uznesenia Vlády SR č. 1189/2001.
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Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 153 045,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 7 (priame náklady, nepriame
náklady):
P.č.
1

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

2

Spotreba materiálu

3

Služby (r. 4 a 5)

4
5
6
7

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

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

8

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

9

Ostatné priame náklady (r. 10 až 12)

a

sociálne

poistenie

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

13 000

0

13 000

3 000

0

3 000

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

0

0

0

140 045

0

140 045

60 000

0

60 000

21 000

0

21 000

59 045

0

59 045

10

- Cestovné tuzemské

2 000

0

2 000

11

- Cestovné zahraničné

1 000

0

1 000

12

- Ostatné priame náklady

56 045

0

56 045

0

0

0

13

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

14

- Spotreba materiálu

0

0

0

15

- Spotreba energie

0

0

0

16

0

0

0

17

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

0

0

0

18

- Odpisy

0

0

0

19

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

153 045

0

153 045

20
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č. 9):
Koncepčné práce pre MPRV SR a úlohy vyplývajúce zo záverov vedenia MPRV SR a sekcie LHSD MPRV
SR, odborná pomoc pre orgány ŠS LH v riadiacej pôsobnosti MPRV SR
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Peter Kicko

Legislatívny rámec:
Schválený plán úloh MPRV SR pre rok 2018, uznesenia vedenia MPRV SR a sekcie LHSD MPRV SR.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na riešenie
úlohy a jednotlivých čiastkových úloh zadávaných v rámci tejto úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Zabezpečenie koncepčných prác pre MPRV SR, ktoré budú zadávané samostatnými protokolmi o
zadaní čiastkových úloh v roku 2018.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
1.1.2018 – 31.12.2018
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Hlavným cieľom nevýskumnej úlohy je zabezpečovanie úloh určených rezortu pôdohospodárstva,
časť lesné hospodárstvo v oblasti koncepčných prác pre MPRV SR vyplývajúcich zo záverov vedenia
MPRV SR, uznesení vlády SR, akčných plánov Národného lesníckeho programu SR a Národného
programu využitia potenciálu dreva SR, legislatívnych úloh rezortu, úloh vyplývajúcich
z medzirezortnej kooperácie a koordinácie a ďalších.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
 ostatné subjekty vyšpecifikované v čiastkových protokoloch.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
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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Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo (08V0302)
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 2018 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2019 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 251 343,-

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 9 (priame náklady):
P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

Spolufinanco vanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

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

4 000

0

4 000

2

Spotreba materiálu

2 000

0

2 000

3

Služby (r. 4 až 6)

2 000

0

2 000

2 000

0

2 000

0

0

0

0

0

0

247 343

0

247 343

179 510

0

179 510

62 833

0

62 833

5 000

0

5 000

3 000

0

3 000

0

0

0

2 000

0

2 000

0

0

0

4

- Všeobecné služby

5

- Výskum a vývoj

6
7
8
9
10

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

11

- Cestovné tuzemské

12

- Cestovné zahraničné

13

- Ostatné priame náklady

14

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

15

- Spotreba materiálu

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

20

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

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

251 343

0

251 343

19

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

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

2

Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 ku kontraktu č. 406/2017-710/MPRV SR

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č. 10):
Vypracovanie a publikácia Správy o lesnom hospodárstve v SR za rok 2017
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy: Národné lesnícke centrum, ÚNGR 20%,
Lesnícky výskumný ústav Zvolen 60%, Ústav lesných zdrojov a informatiky 20%
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Martin Moravčík, CSc.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Judita Višváderová

Legislatívny rámec:
Úloha nevýskumného charakteru vyplývajúca z § 3 ods. 2 písm. g) zákona č. 543/2007 Z. z.
o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít, 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):
Vypracovanie a publikácia Správy o lesnom hospodárstve v SR za rok 2017 v slovenskom a anglickom
jazyku.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
Vypracovanie Správy o lesnom hospodárstve SR za rok 2017 (Zelenej správy) v termíne v súlade
s materiálom „Návrh harmonogramu prípravy a osnovy Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve
v SR za rok 2017 a Správy o lesnom hospodárstve v SR za rok 2017“ schváleným na porade vedenia
ministra.
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Informovanie verejnosti o základných údajoch o lesnom hospodárstve za rok 2017.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 Verejnosť
 Štátna správa
 Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene, Ústredná knižnica SAV
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (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“.
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo (08V0302)
1
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Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
V rámci riešenia úlohy sa vypracuje Zelená správa v termíne v súlade s materiálom „Návrh
harmonogramu prípravy a osnovy Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2017
a Správy o lesnom hospodárstve v SR za rok 2017“ schváleným na porade vedenia ministra.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 25 000,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 10 (priame náklady):
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka
Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)
Spotreba materiálu
Služby (r. 4 až 6)
- Všeobecné služby
- Výskum a vývoj
- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10 +
r. 14)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)
- Cestovné tuzemské
- Cestovné zahraničné
- Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až 21)
- Spotreba materiálu
- Spotreba energie
- Všeobecné služby
- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát.
prísp. NÚP
- Odpisy
- Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 07 )

Spolufinancov
anie
(EUR)

100
100
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

100
100
0
0
0
0

24 900

0

24 900

12 370

0

12 370

4 330

0

4 330

8 200
200
0
8 000
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

8 200
200
0
8 000
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
25 000

0
0
0

0
0
25 000
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Finančné
prostriedky
spolu (EUR)
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č. 11):
Inventarizácia emisií skleníkových plynov v sektore Využívanie krajiny a zmeny vo využívaní krajiny a
lesníctvo (LULUCF), časť „Lesy a zmeny z a do lesov, lesný manažment a spracovanie výrobkov z
dreva“ podľa Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a podľa Parížskej dohody
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Tibor Priwitzer, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Eva Hušťáková

Legislatívny rámec:
Úloha vyplýva jednak z povinností SR voči Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy a dodatku
z Dauha ku Kjótskemu protokolu na roky 2013 až 2020 ako aj z rozhodnutia EP a Rady EÚ č. 529/2013
o pravidlách započítavania pre emisie a záchyty skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich
s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom a o informáciách
týkajúcich sa opatrení súvisiacich s týmito činnosťami. Úloha priamo plní nariadenie EP a Rady EÚ č.
525/2013 o monitorovaní a reportovaní emisií skleníkových plynov a jeho vykonávacieho nariadenia
č. 749/2014. Úloha vyplýva aj z nového nariadenia EÚ k LULUCF súvisiaceho s úpravou započítavania
emisií skleníkových plynov po roku 2020 v súlade s Parížskou dohodou (Nariadenie o začlenení emisií
a pohlcovania skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného
hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení nariadenie
(EÚ) č. 525/2013 a rozhodnutie č. 529/2013/EÚ)
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na riešenie
úlohy a jednotlivých čiastkových úloh zadávaných v rámci tejto úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verené obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC. Bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR, program 08V
„Udržateľné lesné hospodárstvo, podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc pre udržateľné
lesné hospodárstvo“, prvok 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka);
Sektorová správa o stave a zmenách uhlíkových zásob a emisiách/záchytoch emisií skleníkových
plynov v sektore LULUCF, časť „Lesy a zmeny z a do lesov, lesný manažment a spracovanie výrobkov
z dreva“ za rok 2017 s informáciami o účtoch emisií a záchytov vyplývajúca z činností zameraných na
lesníctvo, uvedených v článku 3 ods. 1, 2 a 3 rozhodnutia, ktorými sú: zalesňovanie, obnova lesa,
odlesňovanie, obhospodarovanie lesov a produkty z lesa. Vypracovanie národného
lesohospodárskeho plánu započítavania a určenia lesnej referenčnej úrovne podľa čl. 8 nového
nariadenia EÚ k LULUCF a jeho predloženie na Európsku Komisiu.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
01.01.2018 - 31.12.2018, úloha pokračuje do 31.12.2021.
Jednotlivé časti výstupov sa budú spracovávať a reportovať na základe plánu QA/QC, ktorý bude
aktualizovaný a schválený vždy k 15. februáru daného roku v spolupráci s NIS SR. Viac informácií v
časovom a vecnom harmonograme. Národný lesohospodársky plán započítavania a určenie lesnej
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referenčnej úrovne podľa čl. 8 nového nariadenia EÚ k LULUCF bude predložený na Európsku Komisiu
do konca roka 2018.
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe - ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
I.
V spolupráci s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR vypracovať „Land-Use maticu
(LUM)". Zosúladiť LUM naprieč všetkými kategóriami krajiny v spolupráci s ostatnými
riešiteľmi úloh v rámci NPPC
II.
Spolupracovať pri plnení článku 10, odsek 4 rozhodnutia 529/2013
III.
Kvantifikovať emisie a záchyty skleníkových plynov (GHG) a ich medziročné zmeny v sektore
LULUCF časť „Lesy a zmeny z a do lesov a spracovanie výrobkov z dreva“ pre rok 2017 podľa
metodiky IPCC pod rámcovým dohovorom OSN o zmene klímy. Úloha nadväzuje na úlohy v
sektore poľnohospodárstvo a využívanie krajiny zadané v rámci NPPC
IV.
Za každé obdobie započítavania od 1. januára 2013 do 31. decembra 2020 uvedené v prílohe
l rozhodnutia EP a Rady č. 529/2013/EÚ a dodatku ku Kjótskemu protokolu vypracovať a viesť
účty, v ktorých sa presne zaznamenajú všetky emisie a záchyty vyplývajúce z činností na ich
území, ktoré patria do týchto kategórií:
a) zalesňovanie,
b) obnova lesa,
c) odlesňovanie,
d) obhospodarovanie lesov,
e) produkty z dreva
V.
Priebežne spolupracovať s revíznym tímom pri revízii odpočtov za predošlé roky (2013-2015),
čo je úloha vyplývajúca z medzinárodných dokumentov
VI.
Zúčastniť sa na príprave a pripomienkovaní novej legislatívy súvisiacej s inventarizáciou
skleníkových plynov, ktorá bola v roku 2016 predstavená Európskou komisiou
VII.
Pripraviť na podklade údajov diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) georeferencovaný systém
kvantifikácie využitia zeme a zmien využitia pre roky 1990, 2008, 2013 a 2020. Tracking plôch
a výmer zmien využitia je jednou zo základných podmienok reportovacieho systému
VIII.
Vypracovanie národného lesohospodárskeho plánu započítavania a určenia lesnej
referenčnej úrovne podľa čl. 8 nového nariadenia EÚ k LULUCF a jeho predloženie na
Európsku Komisiu do konca roka 2018. Národný lesohospodársky plán započítavania musí
obsahovať:
a. aktualizovanú lesnú referenčnú úroveň (FRL) stanovenú na základe obdobia 20002009
b. opis výpočtu FRL – metodický postup, použité prístupy a modely, vstupné údaje
kompatibilné s aktuálnymi údajmi v národnej inventarizačnej správe
c. identifikáciu úložísk uhlíka a skleníkových plynov zahrnutých do výpočtu FRL,
demonštráciu ich konzistencie, v prípade že niektoré úložiská neboli zahrnuté do
výpočtu aj podrobné zdôvodnenie prečo boli vynechané
d. charakteristiku manažmentu lesných porastov a uplatňovaných lesohospodárskych
politík v referenčnom období (2000-2009)
e. prognózu vývoja ťažieb pri rôznych scenároch uplatňovania lesníckych politík
f. vysvetlenie, ako boli pri výpočte FRL zohľadnené vplyvy rozlohy porastov, emisie
a záchytov GHG z produktov z vyťaženého dreva, charakteristiky lesných porastov
a predpokladané budúce výšky ťažby dreva, osobitne palivového dreva
Riešenie úlohy vyplýva z potreby plnenia záväzkov Slovenskej republiky vo vzťahu ku UNFCCC
(www.unfccc.int) - SR je zmluvná strana Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a dodatku z Dauha
ku Kjótskemu protokolu, ako aj záväzkov SR ako člena Európskej únie. Zásoby uhlíka ako kvantitatívny
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ukazovateľ a bilancia uhlíka ako kvalitatívny ukazovateľ sú považované za indikátory trvalo
udržateľného obhospodarovania lesov a zlepšujú uhlíkovú bilanciu Slovenska.
V rámci úlohy sa zrealizujú aj tuzemské pracovne cesty na koordinačné stretnutia hradené z rozpočtu
úlohy a zahraničné pracovné cesty organizované v rámci spolupráce s Európskou komisiou, hradené
čiastočne, alebo úplne pozývajúcou stranou, alebo organizáciou, z iniciatívy ktorej sa účasť na
podujatí bude realizovať. Zahraničné pracovné cesty budú zabezpečené aj z úlohy kontraktu:
„Medzinárodná spolupráca a úlohy vyplývajúce z členstva v medzinárodných organizáciách“.
Súčasťou úlohy je aj účasť na pracovných stretnutiach, workshopoch a kontrolných dňoch podľa
požiadaviek koordinátora Národného inventarizačného systému SR (NIS SHMÚ) a aktívna účasť na
procese obhajoby výsledkov ako aj spolupráca s medzinárodným expertným tímom v rámci revízie
pod rozhodnutím 406/2009028 a revízie pod Rámcovým dohovorom OSN o zmene klímy a dodatkom
z Dauha ku Kjótskemu protokolu.
Príprava georeferencovaného systému kvantifikácie využitia zeme a zmien využitia pre roky 1990,
2008, 2013 a 2020. Georeferencované sledovanie plôch a výmer zmien využitia je jednou zo
základných podmienok reportovacieho systému, vyplýva z rozhodnutia 2/CMP.7, ktoré bolo prijaté
na Konferencii zmluvných strán ku Kjótskemu protokolu podľa Rámcového dohovoru OSN o zmene
klímy a inštrukcií v IPCC 2014 (The Intergovernmental Panel on Climate Change), pričom Slovensko ho
v súčasnosti nemá dostatočne zabezpečené. Hlavným dôvodom je to, že štatistické údaje z ktorých je
„Land-use matica“ pripravovaná, neumožňujú lokalizovať zmeny využitia. Nový systém sledovania,
zabezpečujúci lokalizáciu zmien, bude pripravený na podklade údajov DPZ (satelitných a leteckých
snímok).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
b) Ministerstvo životného prostredia SR,
c) Národný inventarizačný systém SR (NIS SHMU),
d) Európska Únia, sekretariát UNFCCC.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (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“.
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo (08V0302)
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Úloha sa plní priebežne počas celého roku, pre potreby EÚ počas január – marec 2018 a pre potreby
UNFCCC apríl - november 2018. Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh
kontraktu, vo výročnej správe činnosti NLC za rok 2018 a pri preberacom konaní v rámci verejného
odpočtu v roku 2019 v zmysle uznesenia Vlády SR č.1189/2001. Predbežné výsledky budú odovzdané
koordinátorovi NIS SHMÚ najneskôr do 31. októbra 2018. Konečné výsledky do 30. novembra 2018.
Národný lesohospodársky plán započítavania a určenie lesnej referenčnej úrovne podľa čl. 8 nového
nariadenia EÚ k LULUCF bude predložený na Európsku Komisiu do konca roka 2018.
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Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 38 791,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 11 (priame náklady):
P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

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

450

0

450

2

Spotreba materiálu

450

0

450

3

Služby (r. 4 a 5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 341

0

38 341

24 919

0

24 919

8 722

0

8 722

4 700

0

4 700

400

0

400

4 000

0

4 000

300
0

0
0

300
0

4
5
6
7

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

8

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

9

Ostatné priame náklady (r. 10 až 12)

a

10

- Cestovné tuzemské

11

- Cestovné zahraničné

12

- Ostatné priame náklady

13

sociálne

poistenie

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

14

- Spotreba materiálu

0

0

0

15

- Spotreba energie

0

0

0

16

0

0

0

17

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

0

0

0

18

- Odpisy

0

0

0

19

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

38 791

0

38 791

20

Celkové náklady (r. 01 + 06 )

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

Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ivona Sedláková

Legislatívny rámec:
Stála úloha nevýskumného charakteru vyplývajúca z § 55 ods. 1 písm. p) zákona č. 326/2005 Z. z.
o lesoch v znení neskorších predpisov.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na riešenie
úlohy a jednotlivých čiastkových úloh zadávaných v rámci tejto úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Správa o riešení integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy v roku 2018.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
 Zber vstupných údajov zo štatistických výkazov pre potreby Európskych lesníckych účtov za rok
2017 (do 31.5.2018)
 Overenie správností údajov výberového súboru za neštátny sektor (do 30.6.2018),
 Prepočet údajov výberového súboru na celý rozsah neštátneho sektora (do 31.7.2018
 Zapracovanie úpravy metodiky EFA podľa požiadaviek EUROSTAT-u (do 31.8.2018)
 Zostavenie jednotlivých účtov podľa metodiky Európskych lesníckych účtov za rok 2017 (do
30.11.2018)
 Vypracovanie a odovzdanie Správy o riešení integrovaných environmentálnych a ekonomických
účtov pre lesy v roku 2018 (do 30.11.2018)
 Poskytnutie výsledkov Európskych lesníckych účtov Štatistickému úradu SR do národného
účtovníctva (po schválení vo vedení MPRV SR)
 Zaslanie výsledkov Európskych lesníckych účtov do Eurostatu (po schválení vo vedení MPRV SR)
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Európske lesnícke účty poskytujú rámec pre lesnícke súhrnné účtovníctvo ako satelitného konta
národného účtovníctva. Tento systém má 6 hlavných účtov, ktoré sú rozdelené do troch oblastí:
 Aktíva
 Fyzická a hodnotová bilancia lesnej pôdy
 Fyzická a hodnotová bilancia surového dreva
 Hospodárenie
 Agregované finančné a ekonomické údaje lesného hospodárstva
 Produkcia lesného hospodárstva
 Hodnotová produkcia a spotreba surového dreva
1
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Materiálové toky
 Fyzická produkcia a spotreba surového dreva

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 Štatistický úrad SR
 Eurostat
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (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“.
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo (08V0302)
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 2018 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2019 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 10 000,-
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 12 (priame náklady):
P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

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

200

0

200

2

Spotreba materiálu

200

0

200

3

Služby (r. 4 až 6)

0

0

0

4

- Všeobecné služby

0

0

0

5

- Výskum a vývoj

0

0

0

0

0

0

9 800

0

9 800

7 110

0

7 110

2 490

0

2 490

200

0

200

100

0

100

0

0

0

100

0

100

0

0

0

6
7
8
9
10

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

11

- Cestovné tuzemské

12

- Cestovné zahraničné

13

- Ostatné priame náklady

14

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

15

- Spotreba materiálu

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

20

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

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

10 000

0

10 000

19

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh

Názov úlohy (č. 18):
Plnenie úloh INSPIRE/NIPI
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Ján Poláčik

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Peter Hudec, PhD.

Legislatívny rámec:
Napĺňanie povinností plynúcich zo zákona č. 3/2010 Z. z. o Národnej infraštruktúre pre priestorové
informácie ako transpozície Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007,
ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE).
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na riešenie
úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
 Výsledkom riešenia úlohy budú údajové GIS vrstvy v správe Národného lesníckeho centra - Ústavu
lesných zdrojov a informatiky (ďalej len „NLC - ÚLZI“) v súlade s požiadavkami INSPIRE:
- aktualizovaná vrstva spevnených lesných ciest na území Programov starostlivosti o lesy (ďalej
len „PSL“) s rokom začiatku platnosti (ďalej len „RZP“) 2019,
- spracovaná vrstva vodných tokov a vodných plôch v rozsahu aktualizácie na území PSL s RZP
2019.
 Aktuálne a relevantné metaúdajové záznamy pre vytvorené údajové sady a série údajových sád na
úrovni stanovenej podrobnosti.
 Zabezpečenie úloh INSPIRE.
 Vypublikované služby: vrstva ortofotomozaiok použitých pri obnove PSL s RZP 2019.
 Analýza potenciálu a návrh geoprocesných služieb v ERDAS APOLLO pri spracovaní údajov
leteckého snímkovania a laserového skenovania a ich aplikačnom využití.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
 Vytvorenie údajových vrstiev spevnených lesných ciest a vodných tokov využiteľných v GIS
z údajových vrstiev PSL v správe NLC - ÚLZI.
Vrstva spevnených lesných ciest:
- oprava topológie po fotogrametrickej aktualizácii v rozsahu aktuálneho územia obnovy PSL
s RZP 2019,
- rozsah: územie obnovy PSL s RZP 2019.
T: 31. 12. 2018
Vrstva vodných tokov a vodných plôch:
- oprava topológie po fotogrametrickej aktualizácii v rozsahu aktuálneho územia obnovy PSL
s RZP 2019,
1
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- oprava nespojitosti línií s využitím analýz rastra dostupných DMR,
- rozsah: územie obnovy PSL s RZP 2019.
T: 31. 12. 2018
 Tvorba a aktualizácia metaúdajových záznamov pre vytvorené údajové sady, série údajových sád
a služieb, ktoré vytvára a spravuje NLC v Registri priestorových informácií.
T: priebežne
 Zabezpečenie úloh v súlade s Analyticko – koncepčnou štúdiou INSPIRE pre naplnenie povinností
INSPIRE v rezorte MPRV SR.
T: 31. 12. 2018
 Zabezpečenie činnosti zástupcov NLC v rámci Expertnej skupiny národnej infraštruktúry pre
priestorové informácie.
T: 31. 12. 2018
 Vytvorenie špecifických vrstiev a ich publikovanie pre potreby MPRV SR a organizácií v jeho
zriaďovateľskej pôsobnosti:
- vrstva ortofotomozaiok z leteckých snímok použitých pri obnove PSL s RZP 2019,
- vrstva WMTS ortofotomozaiok z leteckých snímok použitých pri obnove PSL s RZP 2019.
T: 31. 12. 2018
 Analýza potenciálu a návrh geoprocesných služieb v ERDAS APOLLO pri spracovaní údajov
leteckého snímkovania a laserového skenovania a ich aplikačnom využití.
T: 31. 12. 2018
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
 Vytvorenie a konsolidácia tematických vrstiev lesnej cestnej siete a vodných tokov spravovaných
v informačnom systéme lesného hospodárstva (IS LH) tak, aby boli využiteľné pre rôzne
priestorové analýzy v GIS a boli vzájomne prepojiteľné s ďalšími informačnými systémami štátu.
 Aktualizácia metaúdajových záznamov o priestorových údajoch a službách, vrátane zabezpečenia
ďalších úloh v súvislosti so Smernicou INSPIRE a Zákonom o národnej infraštruktúre pre
priestorové informácie (NIPI).
 Vytvorenie špecifických vrstiev z údajov IS LH a ich publikovanie pre potreby MPRV SR
a právnických osôb v jeho pôsobnosti.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 MPRV SR
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Program 090 „Tvorba, regulácia a implementácia politík“, podprogram 09004 „Pôdohospodársky
informačný systém“, prvok 0900401 „Informatizácia MP SR“.
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Informatizácia MP SR (0900401)
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 2018 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2019 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
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Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 37 382,Podrobná kalkulácia nákladov na realizáciu úlohy č. 18 (priame náklady):
P.č.
1

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

2

Spotreba materiálu

3

Služby (r. 4 až 6)

4

- Všeobecné služby

5

- Výskum a vývoj

6
7
8

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

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

9

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

a

sociálne

poistenie

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

20 100

0

20 100

100

0

100

20 000

0

20 000

20 000

0

20 000

0

0

0

0

0

0

17 282

0

17 282

12 088

0

12 088

4 231

0

4 231

963

0

963

11

- Cestovné tuzemské

100

0

100

12

- Cestovné zahraničné

500

0

500

13

- Ostatné priame náklady

363

0

363

0

0

0

14

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

15

- Spotreba materiálu

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

0

0

0

19

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

0

0

0

20

- Odpisy

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

37 382

0

37 382
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Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Služobný úrad – Útvar informačných a komunikačných technológií MPRV SR
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č. 19):
Digitálne ortofotomozaiky
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Konštantín Gaál

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Peter Hudec, PhD.

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.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na riešenie
úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Podklady pre letecké meračské snímkovanie a/alebo laserové skenovanie za účelom spracovania
digitálnych ortofotomozaiok v klade ŠMO 5 v rozsahu 17 014 km2 s minimálnym rozlíšením 0,25 m
strednej časti územia SR. Digitálne ortofotomozaiky v klade ŠMO 5 v rozsahu 5 681 km2
s minimálnym rozlíšením 0,25 m strednej časti územia SR z leteckého snímania územia vykonaného
vo vegetačnom období v roku 2018.
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. 2018
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: 01.04.2018 - 30. 09. 2018



Zhustenie bodového poľa – zameranie vlícovacích bodov pre analytickú aerotrianguláciu LMS
a georeferencovanie mračna bodov z leteckého skenera.
T: 30. 10. 2018



Tvorba fotogrametrických projektov

T: 30. 10. 2018
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Spracovanie ortofotomozaiok:
založenie projektu pre ortorektifikáciu,
ortorektifikácia LMS,
úprava jasu a kontrastu rektifikovaných LMS,
farebné vyrovnanie blokov ortofotomozaiok,
tvorba a úprava spojovacích línií pre mozaikovanie,
mozaikovanie LMS do mapových listov v klade ŠMO 5,
kontrola vytvorených ortofotomozaiok v klade mapových listov,
úprava formátu, obrazových pyramíd a obrazových dlaždíc vytvorených ortofotomozaiok
v klade mapových listov pre optimálne použitie v geografických informačných systémoch,
katalogizácia ortofotomozaiok.
T: 31. 12. 2018

-

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.
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).
Program 090 „Tvorba, regulácia a implementácia politík“, podprogram 09004 „Pôdohospodársky
informačný systém“, prvok 0900401 „Informatizácia MP SR“.
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Informatizácia MP SR (0900401)
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 2018 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2019 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
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Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 130 000,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 19 (priame náklady):
P.č.

Kalkulačná položka

Štátny rozpočet
(EUR)

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

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

6 000

0

6 000

2

Spotreba materiálu

1 000

0

1 000

3

Služby (r. 4 až 6)

5 000

0

5 000

5 000

0

5 000

0

0

0

0

0

0

124 000

0

124 000

88 406

0

88 406

30 942

0

30 942

4 652

0

4 652

4

- Všeobecné služby

5

- Výskum a vývoj

6
7
8

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

9

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
a príspevok NÚP

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

11

- Cestovné tuzemské

1 000

0

1 000

12

- Cestovné zahraničné

1 000

0

1 000

13

- Ostatné priame náklady

2 652

0

2 652

0

0

0

14

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

15

- Spotreba materiálu

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

0

0

0

19

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

0

0

0

20

- Odpisy

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

130 000

0

130 000

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Služobný úrad - Útvar informačných a komunikačných technológií MPRV SR
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č. 21):
Inštitucionálne financovanie NLC
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Michal Hušťák

Legislatívny rámec:
 Zriaďovacia listina NLC č.6481/2005-250 zo dňa 22.11.2005
 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;
 Schválený plán úloh MPRV SR pre rok 2018, uznesenia vedenia MPRV SR a sekcie LHSD MPRV SR
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebnými technickými a personálnymi kapacitami.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Výstupom úlohy budú správy, 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):
1.1.2018 – 31.12.2018
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Národné lesnícke centrum zabezpečuje úlohy rezortu v oblastiach vzdelávania a práce s verejnosťou,
verejného obstarávania programov starostlivosti o lesy, odbornej pomoci, správy a poskytovania
lesníckych dát a informácií, prípravy podkladov pre programy starostlivosti o lesy a tematické štátne
mapové dielo s témou lesného hospodárstva. Vzhľadom na to, že NLC pozostáva z 4 ústavov, je
nevyhnuté zabezpečovať manažment ekonomickej a hospodárskej činnosti NLC ako aj všetky
podporné činností a správu budov.
Cieľom úlohy je :
 Vykonávať poradenskú činnosť v oblasti ekonomického a finančného riadenia súvisiacich s
domácimi a medzinárodnými projektmi a grantmi, ako aj projektov v rámci štrukturálnych fondov
EÚ.
 Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti 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
 V spolupráci s ústavmi a pracoviskami NLC koordinovať propagačnú činnosť a publicitu NLC.
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Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcia lesného hospodárstva a spracovania
dreva
 Orgány štátnej správy LH
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR.
 08V0202 „Rozvoj hospodárskej úpravy lesa“: 340 925,- EUR
 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“: 316 840,- EUR
 0900102 „Vzdelávanie“: 5 185,- EUR
 0900401 „Informatizácia MP SR“: 33 476,- EUR
 0900501 „Štatistické zisťovanie“: 8 405,- EUR
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2018 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2019 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
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Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 704 831,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 21 (nepriame náklady):
P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

Spolufinanco vanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

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

0

0

0

2

Spotreba materiálu

0

0

0

3

Služby (r. 4 až 6)

0

0

0

4

- Všeobecné služby

0

0

0

5

- Výskum a vývoj

0

0

0

0

0

0

704 831

0

704 831

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6
7
8
9
10

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

11

- Cestovné tuzemské

0

0

0

12

- Cestovné zahraničné

0

0

0

13

- Ostatné priame náklady

0

0

0

704 831

0

704 831

14

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

15

- Spotreba materiálu

30 000

0

30 000

16

- Spotreba energie

80 000

0

80 000

17

- Všeobecné služby

40 000

0

40 000

18

330 000

0

330 000

115 000

0

115 000

20

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

50 000

0

50 000

21

- Ostatné nepriame náklady

59 831

0

59 831

704 831

0

704 831

19

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