Štátne lesy Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici

Výročná správa za rok 2009

I.
IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Rezort/zriaďovateľ:
Forma hospodárenia:
Riaditeľ:

Štátne lesy TANAPu, Tatranská Lomnica
059 60 Tatranská Lomnica
Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava
príspevková organizácia
Ing. Peter Líška

Členovia vedenia:
Ing. Marián Šturcel – námestník riaditeľa pre verejno-prospešné činnosti a ochranu
LPF
Ing. Pavol Fabián
– námestník riaditeľa pre účelové lesné hospodárstvo
Ing. Peter Gaži
– námestník riaditeľa pre ekonomiku a obchod
Mgr. Ľubomír Diča – vedúci úseku riaditeľa
Ing. Peter Nadžady – hlavný kontrolór
Ing. Peter Spitzkopf, ml. – vedúci odboru prác celospoločenského významu
Ing. Peter Fleischer,PhD. - vedúci odboru Výskumu
Ing. Miroslav Jurčo – vedúci odboru starostlivosti o lesy
Hlavné činnosti:

Realizácia úloh vyplývajúcich z §§ 2-4 zák. NR SR č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

II.
POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
ŠL TANAP vykonávajú realizáciu úloh vyplývajúcich z § 2-4 zák. NR SR
č.543/2002 Z.z. na úseku starostlivosti o lesný pôdny fond vo vlastníctve štátu a na
prenajatých pozemkoch, starostlivosť o drobné vodné toky a plesá (okrem
vodohospodársky významných a vodárenských tokov), starostlivosť o živočíšstvo,
starostlivosť o ryby na území TANAP, PIENAP a v ich ochranných pásmach. Tieto
činnosti sú zamerané na kontinuitu zverejnených lesných koncepčných materiálov
(Program starostlivosti o TANAP, PIENAP, LHP a pod.) a s využitím získaných
poznatkov doterajšieho vývoja.
Ďalej sú to úlohy starostlivosti o zverený genofond rastlín a živočíchov
s cieľom zachovania biodiverzity, úlohy zamerané na zabezpečenie kultúrneho
využívania tohto územia návštevníkmi, ich výchovy, zaistenia ich bezpečnosti ako aj
úlohy pri ochrane majetku vo vlastníctve štátu.
Užívateľom výsledkov týchto činností popri zachovaní prírodného prostredia
národných parkov v primeranom stave sú predovšetkým návštevníci parku nielen pri
jeho spoznávaní, ale aj pri liečbe, rekreácii, športe, ďalej sú to príslušné obecné
zriadenia, štátna správa, výskumné ústavy, liečebné a kúpeľné zariadenia, športové
zariadenia a zariadenia cestovného ruchu.
Strednodobý výhľad organizácie
Hlavnou úlohou organizácie pre najbližších 15-20 rokov bude odstraňovanie
následkov vetrovej smršte zo dňa 19.11.2004. Táto rozvrátila lesné porasty na ploche
12 600 hektárov, pričom bolo vyvrátených alebo polámaných 2,5 milióna m3 dreva, z
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čoho na území spravovanom ŠL TANAP ležalo 2,03 milióna m3. Cieľom organizácie
je odstránenie následkov kalamity v súlade so zásadami hospodárenia v národnom
parku a následná revitalizácia postihnutých lesných porastov v zmysle projektu
revitalizácie lesných ekosystémov na území Vysokých Tatier postihnutom veternou
kalamitou dňa 19.11.2004 a Projektu ochrany lesa na území TANAP po vetrovej
kalamite zo dňa 19.11.2004. Pozornosť bude venovaná aj plneniu úloh vyplývajúcich
zo schváleného Programu starostlivosti o TANAP, PIENAP o jednotlivé zložky
prírodného prostredia, v gescii Štátnych lesov TANAP najmä:
o zabezpečenie starostlivosti o zverené lesné ekosystémy s cieľom ekologickej
stability, biologickej diverzity na základe výsledkov vlastného výskumu,
prieskumu, monitoringu zdravotného stavu, vykonanie nutných
rekonštrukčných a výchovných zásahov v súlade so schváleným LHP, včasné
spracovanie kalamít, zabezpečenie úloh ochrany genofondu, stabilizácie
hornej hranice lesa a pásma kosodreviny v zmysle zákona o lesoch v znení
neskorších a nadväzujúcich predpisov
o starostlivosť o drobné vodné toky, plesá najmä z potreby ich protipovodňovej
ochrany, zabezpečenie prietočnosti, starostlivosti o zarybňovanie týchto
vodných tokov pôvodnými druhmi
o starostlivosť o zachovanie biologickej diverzity živočíchov existujúcich na
území v pôsobnosti organizácie so zameraním na starostlivosť o kamzíčiu
zver, svišťov a génovú základňu pre zachovanie jeleňa lesného karpatského,
riešenie problémov domestifikácie najmä medveďa
o opatrenia zamerané na informovanie, výchovu domáceho obyvateľstva,
návštevníkov TANAP-u s poslaním územia TANAP, PIENAP, s úlohami a
poslaním našej organizácie, ako aj úlohy dokumentácie súvisiace so
zameraním organizácie vykonávané cestou edičnej a propagačno-výchovnej
činnosti prostredníctvom múzea a expozície tatranskej prírody, informačných
stredísk, časopisu Tatry
o opatrenia smerujúce k prevencii bezpečnosti návštevníkov prostredníctvom
Strediska terénnej služby, ale aj práce na výkonoch prác celospoločenského
významu zabezpečujúce bezpečné a správne využívanie tohto územia včítane
usmernenia návštevníkov (údržba, značenie, bezpečnosť turisticky značených
chodníkov, lavičiek, odpočívadiel a pod.).
Strednodobé ciele organizácie sú premietnuté do konkrétnych ročných plánov
úloh podľa jednotlivých činností a výkonov. Práce celospoločenského významu sú
limitované výškou príspevku zo štátneho rozpočtu poskytnutého organizácii a výškou
prostriedkov získaných zo spracovania následkov spomínanej kalamity.
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III.
KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE
V roku 2009 uzatvorilo MP SR so ŠL TANAP kontrakt, ktorého predmetom
bolo plnenie úloh vychádzajúcich zo zriaďovacej listiny č. 3610/187/1994-100 a jej
doplnkov. Príspevok zo štátneho rozpočtu pre ŠL TANAP na rok 2009 bol poskytnutý
vo výške 2 359 746 € na zabezpečenie výkonov a činnosti podľa uzatvoreného
kontraktu medzi MP SR A ŠL TANAP na rok 2009.
Z toho na :
1. Práce celospoločenského významu
1.1. Údržba komunikácií v NP /turistické značkované chodníky/
Skutočné ÚVN – 534 396 €, z toho zo ŠR – 534 396 €
Rozhodujúce práce:
o ŠL TANAP zabezpečujú údržbu a preznačovanie chodníkov v celkovej
dĺžke 788,5 km
o bežná údržba v dĺžke 379,9 km
o opravy väčšieho rozsahu v dĺžke 28,9 km
o dláždením v dĺžke 807 m
o zhadzovanie snehu z mostov, náľadie – Studené doliny a ochr. obvod
Štrbské Pleso
o prerezávanie chodníkov – 69,4 km v pásme lesa, 10,2 km v pásme
kosodreviny
o obnova 48 ks premostení a oprava 122 ks mostíkov ( najvýznamnejšie –
premostenie vodopádov Studeného potoka )
1.2. Ochrana a estetika prírody Tatier
Skutočné ÚVN – 209 232 €, z toho zo ŠR – 209 232 €
Rozhodujúce práce:
o priebežné čistenie po návštevníkoch na ploche 183 ha – najmä
najzaťaženejšie lokality: Skalnaté Pleso, okolie Hrebienka, vodopády
Studeného potoka, Popradské pleso so Symbolickým cintorínom,
Roháčska dolina
o čistenie po vlastnej prevádzke – ochr. obvody Štrbské Pleso, Dolný
Smokovec, Tatranská Lomnica, Kežmarské Žľaby, Tatranská Javorina,
Podspády, najmä dočisťovanie okrajov porastov, výsadba odrastkov
a úprava zelene okolo našich zariadení
o ochranné služby – doplnenie v zaťažených oblastiach: Skalnaté pleso,
okolie rómskych osád, Studené doliny, oblasť Štrbského Plesa, oblasť
Sliezskeho domu (Velická dolina)
o pútače – bežná údržba 108 ks, vybudovanie 16 ks
o cestou inštitútu lesnej stráže sme riešili 1 359 prípadov priestupkov
návštevníkov a v 135 prípadoch bola uložená bloková pokuta 1 872 €
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1.3. Starostlivosť o vodné toky a plesá
Skutočné ÚVN – 210 832 €, z toho zo ŠR – 210 832 €
Rozhodujúce práce:
o spravovanie 1 173,4 km drobných vodných tokov
o priebežné čistenie potokov od zbytkov po spracovaných vetrových
kalamitách a lavínach ako aj odstraňovanie ľadových bariér na drobných
tokoch a zamedzeniu vytekaniu vody z ich korýt - vyčistených 82,4 km
o čistenie plies (akcia Čisté vody) - Velické, Popradské, Štrbské, Nové
Štrbské
o úpravy brehovej zelene, najmä popri Dunajci
o výstavba protipovodňových zariadení v celkovej dĺžke 437 m
o protipožiarné nádrže – vybudovanie 2 ks nových a údržba 6 ks
1.4. Starostlivosť o živočíšstvo
Skutočné ÚVN – 410 204 €, z toho zo ŠR – 410 204 €
Rozhodujúce práce:
o zimná starostlivosť, najmä vo VPR Javorina
o priebežná starostlivosť o VPR TANAP, Pieniny a PR Roháče, vrátanie
prípravy krmiva a údržby kŕmnych zariadení
o celoročná pozornosť kamzíkovi – ochranné služby, soľ, jarabina (hl. o. o.
Podbanské, Š.Pleso, V. Hágy, T. Lomnica, Podspády, T. Javorina)
o zarybňovanie vodných tokov v správe ŠL TANAPu – spolu vypustených
146 625 ks rybích násad na 10 lokalitách
o rekonštrukcia chovných rybníkov

1.5. Starostlivosť o šport, turistiku a táboriská
Skutočné ÚVN – 185 637 €, z toho zo ŠR – 185 637 €
Rozhodujúce práce:
o prevádzka vysokohorského táboriská v Bielovodskej doline
o prevádzka autokempingu v Červenom Kláštore
o ochrana vegetácie pred lyžiarmi – oblasť Skalnatého plesa, Hrebienka
o údržba zariadení slúžiacich návštevníkom – na celom území TANAPu
realizácia 95 nových zariadení, oprava 228 ks starších
o spočítanie návštevnosti – 8. august 2009, zistili sme prítomnosť 21 359
návštevníkov vo vysokohorskom prostredí
o obnova 7 ks smerníkov a oprava 147 ks smerníkov
o výroba 91 nových pútačov a,oprava 428 pútačov
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2. Výskum a monitoring stavu lesa a prírody
Skutočné ÚVN – 473 075 €, z toho zo ŠR – 411 615 €
Výskumné projekty a monitoring
1. Prírodoochranné členenie TANAP2. Výskum vývoja ekosystémov po kalamite 19.novembra 2004
3. Analýza postupov starostlivosti o lesy TANAPu
4. Manžment lúčnych ekosystémov
5. Odozva lesných ekosystémov TANAP-u na globálne a reghionálne zmeny
6. Zdravotný stav vybraných skupín živočíchov
7. Výskum príčin a návrh opatrení na záchranu vybraných druhov
vysokohorských cicavcov
Ostatné práce
o práce pre praktickú ochranu prírody
o starostlivosť o zbierky Múzea, zbierkotvorná činnosť a úpravu múzejnej
expozície
o preparátorské práce
o laboratórne práce
o výchovno-vzdelávacie aktivíty ( 36 prednášok, exkurzí, výstav,
audiovizuálnych a filmových dokumentov),
o prevádzka knižnice
o štúdie, expertízy, posudky a stanoviská
o publikačná činnosť – 30 vedeckých a odborných prác, 8 odborno-populárnych
prác
o prevádzka knižnice
o práca v koordinačnej rade Atlasu Tatry
o laboratórne práce
o prevádzka HW a SW, údržba a zdokonalenie systému

3. Ekologická výchova a propagácia
3.l. Edično-propagačná činnosť
Skutočné ÚVN – 210 006 €, z toho zo ŠR – 136 855 €
Rozhodujúce materiály:
o kalendár na rok 2010
o informačno–výchovná brožúra o náučnyc chodníkoch a materiál
o turistických chodníkoch
o nákup dopňujúcich propagačných materiálov
o vydanie 6 čísiel dvojmesačníka Tatry a 1 číslo spoločné s Tatrzanskym
parkom narodowym v Zakopanom
o vydanie 9.čísla Štúdii o TANAP-e,CD zborníka zo IV. seminára
Pokalamitný výskum
o vstupy do relácií Halali v STV

6

3.2. Ekologická výchova
Skutočné ÚVN – 83 294 €, z toho zo ŠR – 30 966 €
Rozhodujúce práce:
o prevádzka Múzea TANAPu – bežná údržba, prevádzka, oprava vitrín, v
roku 2009 bolo 32 173 platiacich návštevníkov
o prevádzka Expozície tatranskej prírody – 7 238 návštevníkov
o prevádzka sezónnych malých informačných centier – Červený Kláštor,
Zverovka, Symbolický cintorín
o prevádzka a úpravy stálych informačných centier – Tatranská Lomnica a
Štrbské Pleso
o výstavy (prezentácie) – Slovakiatour (Bratislava), Lignumexpo-les (Nitra)
o súbor aktivít so školami a verejnosťou - ekohry, prednášky, powerpointové
prezentácie,
o pracovné listy, súťaže, túry
o rozvinutie spolupráce so školami v regióne
o relácia „Halali“ – viackrát kratšie prezentácie aktivít ŠL TANAPu
o akcia Čisté hory – 31. ročník
o súťaž pre žiakov - VI. ročník súťaže Putovná sova a program Význam lesa
o sprievodcovské služby Ekotouru

4. Kontrola a monitoring výskytu podkôrnikov
Skutočné ÚVN – 165 970 €, z toho zo ŠR – 165 970 €
Rozhodujúce práce:
o ochrana lesných porastov a zásob dreva pred biologickými škodlivými
činiteľmi prostredníctvom opatrení chemickej a mechanickej ochrany, ručným
odkôrňovaním, prevádzkou siete feromónovych lapačov a prácou
podkôrnikových pozorovateľov
o budovanie a údržba siete ochranných chodníkov slúžiacich na monitoring
škodlivých činiteľov a ochranu majetku pred lesnými požiarmi
o monitoring a odchyt podkôrneho hmyzu a asanácia napadnutej drevnej hmoty
o udržiavanie hygieny lesných porastov za účelom likvidácie potravinovej bázy
podkôrnikov
o ošetrenie a spracovanie podkôrnym hmyzom poškodených a napadnutých
stromov
o asanácia zbytkov po ťažbe
o uhadzovanie haluziny
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5.Evidencia výkonov starostlivosti o lesné ekosystémy v IS SAP
Skutočné ÚVN – 38 000 €, z toho zo ŠR – 38 000 €
Rozhodujúce práce :
o

dodávka služieb spojených s úpravou procesu predaja v systéme SAP
a integrácia systému SAP so systémom WebLes

6.Úhrada časti výdavkov na vykonanie povodňových zabezpečovacích prác
Skutočné ÚVN – 26 039 €, z toho zo ŠR – 26 039 €
Rozhodujúce práce :
o

odstraňovanie povodňových škôd z roku 2008

IV.
ČINNOSTI ŠL TANAP V ROKU 2009, ZDROJE A NÁKLADY.
Zdroje
Vlastné ( vytvorené realizáciou produkcie zhodnotenej pri starostlivosti o prírodné
prostredie a lesné ekosystémy ) :
9 669 771 €
Cudzie :
dotácia od štátu
2 359 746 €
----------------------------Tvorba zdrojov spolu :
12 029 517 €
Náklady
- na obnovu, pestovanie a ochranu lesných ekosystémov
- na zachovanie genofondu drevín
- na práce celospoločenského významu
- na starostlivosť o lúky
- na zhodnotenie produkcie
- na údržbu a opravu ciest a zvážnic
- na drevársku výrobu
- na údržbu a opravu budov a bytov
- na ostatné náklady
- na výrobnú réžiu

2 614 081 €
304 211 €
1 862 245 €
66 069 €
678 488 €
470 124 €
134 221 €
259 438 €
637 956 €
3 909 370 €
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- na správnu réžiu

1 075 257 €
---------------------------12 011 460 €

Tvorba nákladov spolu :

Podiel tržieb a nákladov v zmysle § 21 ods.2 zákona č.523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy predstavuje 36,05 %.

V.
ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Rozpočet pre rok 2009 bol schválený s plánovaným výsledkom vyrovnaného
hospodárenia. Pri jeho zostavovaní prioritou bolo zastavenie kalamitného
premnoženia podkôrnikov likvidáciou aktívnych chrobačiarov, predaj takto získaného
dreva a získané prostriedky použiť na starostlivosť o majetok štátu. Urýchlené
spracovanie a následný odvoz napadnutého dreva fungovali súčasne ako najlepšia
prevencia proti kalamitnému premnoženiu podkôrneho hmyzu.
Vzhľadom na problémy v obchode s drevom zapríčinené stagnáciou trhu
v dôsledku hospodárskej krízy a následne poklesom cien dreva, bola organizácia
nútená výpadok tržieb riešiť z časti aj predajom prebytočného a neupotrebiteľného
majetku štátu.
Finančné hospodárenie r. 2009 bolo nasledovné:
€
VÝNOSY z činnosti príspevkovej organizácie
12 029 517 €
z toho
bežné transfery a dotácie
2 359 746 €
tržby zo zhodnotenia produkcie a služieb
3 136 203 €
tržby z prenájmu
496 277 €
čerpanie rezervy na pestovnú činnosť
4 168 455 €
tržby z predaja majetku štátu
944 980 €
ostatné tržby
923 856 €
NÁKLADY na činnosť príspevkovej organizácie
z toho
spotrebované nákupy
služby
osobné náklady
odpisy a rezervy
iné náklady
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

12 011 460 €
1 205 627 €
3 968 275 €
3 578 746 €
2 414 793 €
844 019 €
18 057 €

Štátnymi lesmi TANAP boli v roku 2009 zabezpečené hlavné činnosti
v nasledovnom rozsahu :
o údržba a výstavba turistických chodníkov
o ochrana a estetika prírody
o ochrana vodného režimu

534 396 €
209 232 €
210 832 €
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ochrana živočíšstva
starostlivosť o genofond rýb
starostlivosť o šport, turistiku a táboriská
výskumná činnosť
múzeum
ETP
edično - propagačná činnosť
ekologická výchova
kontrola a monitoring výskytu podkôrnikov
obnova lesných ekosystémov
spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa
hygiena lesných porastov
ochrana mladých lesných porastov proti zveri a burine
oplocovanie mladých lesných porastov proti zveri
výchova mladých lesných porastov
výchova lesných porastov do 50 rokov
výchova lesných porastov nad 50 rokov
ochrana lesných ekosystémov
ostatné pestovné práce v lesných ekosystémoch
semenárstvo lesných drevín
genofond lesných drevín, lesné škôlky
starostlivosť o lúčne spoločenstvá a krajinotvorné prvky
likvidácia kalamity celkom
 vietor
 podkôrniky
 imisiej
 huby
 sneh
 ostatná

410 204 €
37 278 €
185 637 €
342 706 €
60 093 €
70 276 €
210 006 €
83 294 €
165 970 €
1 248 ha
52 ha
470 ha
4 480 ha
15 ha
806 ha
236 ha
30 ha
763 502 €
150 430 €
19 667 €
284 544 €
66 069 €
170 623 m3
28 846 m3
135 082 m3
1 364 m3
2 878 m3
1 583 m3
870 m3

VI.
PERSONÁLNE OTÁZKY
Organizačná štruktúra Štátnych lesov TANAPu je rozdelená do štyroch
úsekov.
Úsek riaditeľa
Je riadený vedúcim úseku a zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom sekretariátu,
referátu personálno-organizačného, referátu ochrany majetku štátu a ZÚ, referátu
BOZP, PO a CO a referátom obslužných činností.
V priamej riadiacej činnosti riaditeľa je hlavný kontrolór a právny poradca.
Úsek verejno-prospešných činností
Je riadený námestníkom riaditeľa a zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom
odboru výskumu – Výskumná stanica, odboru prác celospoločenského významu a
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odboru pozemkovej držby a reprivatizácie. Pod uvedený úsek patrí aj stredisko
Rybné hospodárstvo Východná a Stredisko terénnej služby.

Úsek obchodno-ekonomický
Je riadený námestníkom riaditeľa a zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom
odboru usmerňovania ekonomiky a účtovníctva, odboru obchodu a odboru
informačných technológií.
Úsek účelového lesného hospodárstva
Je riadený námestníkom riaditeľa a svoju činnosť zabezpečuje prostredníctvom
odboru starostlivosti o les a odboru starostlivosti o investičný majetok a vnútornej
správy.
Námestníci riaditeľa prostredníctvom svojich odborov zabezpečujú výkony
činností, ktoré sú stanovené pre ŠL TANAP zriaďovacou listinou aj metodickým
riadením územných vykonávacích jednotiek, ktorými sú ochranné obvody Oravice,
Habovka, Zverovka, Podbánske, Štrbské Pleso, Vyšné Hágy, Dolný Smokovec,
Tatranská Lomnica, Kežmarské Žľaby, Podspády, Javorina a Červený Kláštor. Okrem
ochranných obvodov patria do územných vykonávacích jednotiek aj špecializované
strediská a to Dopravno-manipulačné stredisko v Tatranskej Lomnici, Stredisko
pridruženej drevárskej výroby Podspády, Stredisko genofondu drevín na Fľaku
a Stredisko genofondu rýb vo Východnej.
Stav pracovníkov
Priemerný evidenčný počet pracovníkov ŠL TANAPu vo fyzických osobách za
rok 2009 bol 318 pracovníkov. Z toho v kategórii THZ 157
a v kategórii R 161
pracovníkov.
V priebehu roka 2009 bol ukončený pracovný pomer s 37 pracovníkmi.
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách so ZPS za
rok 2009 bol 8 osôb.

VII.
CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Štátne lesy TANAP sú štátnou príspevkovou organizáciou uzatvárajúcou
kontrakt s MP SR v ktorom sú určené ciele a úlohy, ktoré má organizácia plniť.
Hlavnými úlohami v roku 2009 bolo plnenie úloh v prácach celospoločenského
významu, vyplývajúcich z uzatvoreného kontraktu a jeho dodatkov so zriaďovateľom.
V starostlivosti o lesné ekosystémy bola prioritou ochrana pred škodami
spôsobujúcimi premnoženými podkôrnikmi , ochrana lesa pred požiarmi a povodňami
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a pokračovanie v rekonštrukciách mladých lesných porastov poškodených vetrom
a v obnove porastov na kalamitných holinách.
VIII.
HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V DANOM ROKU
ŠL TANAP využívali v roku 2009 na svoju činnosť vlastné zdroje a
zdroje poskytnuté organizácii od štátu na základe uzavretého kontraktu, tak ako je to
uvedené v časti o rozpočte. Hlavná pozornosť bola venovaná spracovaniu vetrovej
kalamity a súčasne spracovaniu podkôrnikovej kalamity, ktorá zákonite nastupuje po
kalamite vetrovej. Číselné údaje sú uvedené v kapitole V. Súčasne sa venovala
pozornosť uvoľňovaniu kalamitných plôch od zbytkov dreva, plneniu plánu
revitalizácie lesných porastov poškodených kalamitou, rekonštrukcii mladých lesných
porastov poškodených víchricou ako aj prácam celospoločenského významu ako
našej hlavnej činnosti. V roku 2009 sa podarilo splniť úlohy stanovené v kontrakte,
projektoch starostlivosti o lesné ekosystémy a projektoch ostatných činností v plnom
potrebnom rozsahu.

IX.
HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
Výsledky práce organizácie sa premietajú do kvality zložiek prírodného
prostredia TANAP a PIENAP ako rozhodujúcich zložiek celého životného prostredia
národných parkov.
Hlavné skupiny užívateľov:
o rezort životného prostredia
o orgány štátnej správy ochrany prírody, lesného hospodárstva a poľovníctva
v Prešovskom a Žilinskom kraji
o samosprávne orgány miest a obcí ležiacich v územnej pôsobnosti ŠL TANAPu
(v okresoch Stará Ľubovňa, Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín)
o štátny vodohospodársky podnik príslušných povodí
o sieť klimatických liečební a ozdravovní
o jednotlivé subjekty v systéme cestovného ruchu
o domáce obyvateľstvo
o bežní návštevníci národných parkov (peší turisti, horolezci, športovci a pod.)
o domáce a zahraničné vedecko-výskumné a vzdelávacie inštitúcie
o ostatní vlastníci lesov (genofond lesných drevín, expertízy, poradenstvo)
o drevospracujúci priemysel
Relatívny podiel jednotlivých užívateľov výsledkov organizácie nie je možné
objektívne vyjadriť vzhľadom na to, že verejno-prospešné činnosti využívajú všetci
užívatelia súčasne. Drevospracujúci priemysel využíva drevo a výrobky z neho, ktoré
sú získané z nevyhnutných zásahov pri starostlivosti o lesné ekosystémy .
Tatranská Lomnica
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26.marca 2010
Ing. Peter Líška
riaditeľ ŠL TANAPu

13

Príloha

Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR k výročnej správe Štátnych
lesov Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici za rok 2009
Štátne lesy TANAP (ďalej len ŠL TANAP) boli zriadené MP SR ako
príspevková organizácia s cieľom starať sa o lesné ekosystémy v oblasti TANAP a
PIENAP, o drobné vodné toky a plesá najmä z hľadiska protipovodňovej ochrany,
o zarybňovanie vodných tokov pôvodnými druhmi, o zachovanie biologickej diverzity
živočíchov existujúcich na území národných parkov (hlavne kamzíčia zver, svište
a génová základňa pre zachovanie jeleňa lesného karpatského). ŠL TANAP
uskutočňujú aktivity zamerané na informovanie návštevníkov (práca s verejnosťou),
prevenciu bezpečnosti návštevníkov prostredníctvom Strediska terénnej služby a na
zabezpečenie prác celospoločenského významu. Okrem úloh v spomínaných
oblastiach sa ŠL TANAP najbližších 15 až 20 rokov budú zaoberať odstraňovaním
následkov vetrovej kalamity z 19. novembra 2004 a následnou revitalizáciou
poškodených lesných porastov podľa Projektu revitalizácie lesných ekosystémov na
území Vysokých Tatier postihnutom vetrovou kalamitou dňa 19. 11. 2004 a Projektu
ochrany lesa na území TANAP po vetrovej kalamite zo dňa 19. 11. 2004.
V roku 2009 uzatvorilo MP SR so ŠL TANAP kontrakt č. 606/2009-710 (ďalej
len „kontrakt“), ktorého predmetom bolo plnenie úloh vychádzajúcich zo zriaďovacej
l
i
s
t
i
n
y
č. 3610/187/1994-100 a jej doplnkov. Príspevok zo štátneho rozpočtu pre ŠL TANAP
na rok 2009 bol poskytnutý vo výške 2 359 746,- € (71 089 708,- Sk) na
zabezpečenie
výkonov
a činností podľa uzatvoreného kontraktu medzi MP SR a ŠL TANAP na rok 2009.
Z toho na práce celospoločenského významu, zamerané na údržbu komunikácií
v Národnom parku, ochranu a estetiku Tatier, starostlivosť o vodné toky a plesá,
starostlivosť o živočíšstvo, šport, turistiku a táboriská boli zo ŠR použité prostriedky
v objeme 1 550 301,- €, na výskum a monitoring stavu lesa a prírody boli použité
prostriedky zo ŠR v objeme 411 615,- €, ekologickú výchovu a propagáciu v objeme
167 821,- €, kontrolu a monitoring výskytu podkôrnikov v objeme 165 970,- €,
evidenciu výkonov starostlivosti o les v informačnom systéme v objeme 38 000,- €
a na úhradu časti výdavkov vynaložených na vykonanie povodňových
zabezpečovacích prác v objeme 26 039,- €. V zmysle bodu 6. článku IV. kontraktu
môže príspevková organizácia v prípade potreby náklady v rámci jednotlivých kapitol
presunúť medzi jednotlivými výkonmi v rozsahu 10% bez súhlasu zriaďovateľa. ŠL
TANAP v súlade s článkom IV. kontraktu presunuli finančnú čiastku v objeme 2 681,€ z okruhu prác celospoločenského významu do ekologickej výchovy a propagácie,
čo predstavuje z celkového objemu poskytnutých finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu v roku 2009 0,12%.
Vlastné zdroje ŠL TANAP v roku 2009 predstavovali objem 9 669 771,- €.
Celkové výnosy predstavovali objem 12 029 517,- € a celkové náklady boli 12 011
460,- €. Rozpočet na rok 2009 bol schválený s plánovaným výsledkom vyrovnaného
hospodárenia a v skutočnosti sa dosiahol zisk vo výške 18 057,- €.
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V roku 2009 ŠL TANAP splnilo kritérium podielu tržieb a nákladov v zmysle §
21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, pričom
podiel tržieb a výrobných nákladov predstavoval 36,05 %.
Ministerstvo pôdohospodárstva SR k predloženej výročnej správe nemá
pripomienky a odporúča ju predložiť na prerokovanie v rámci verejného odpočtu.

prof. Ing. Július Novotný, CSc.
generálny riaditeľ
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