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I. 

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

 

Názov organizácie: ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ 

LOMNICA (ďalej len „ŠL TANAP“) 

Sídlo organizácie:   Tatranská Lomnica 66, 059 60 Vysoké Tatry 

Rezort/zriaďovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky (ďalej len „MPRV SR“ alebo „zriaďovateľ“) 

Forma hospodárenia:   príspevková organizácia 

Riaditeľ:    Ing. Maroš Petrík 

Členovia vedenia:   Ing. Peter Gaži - námestník riaditeľa  

 

Hlavné činnosti:  Spravovanie a obhospodarovanie lesného fondu, stavieb 

a zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu, ktoré  

sú vo vlastníctve štátu na území Tatranského národného parku, 

Pieninského národného parku a v ich ochrannom pásme 

v súlade s ustanoveniami zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení 

neskorších predpisov a zákona SNR č. 100/1977 Zb. 

o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva 

v znení neskorších predpisov. 
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II. 

POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 

 

ŠL TANAP bola zriadená ako príspevková organizácia  Ministerstva pôdohospodárstva 

Slovenskej republiky zriaďovacou listinou č.3610/187/1994-100 dňom 1.januára 1995.  

Základnou činnosťou ŠL TANAP v zmysle zriaďovacej listiny je: 

Spravovanie a obhospodarovanie lesného fondu, stavieb a zariadení slúžiacich lesnému 

hospodárstvu, ktoré sú vo vlastníctve štátu na území Tatranského národného parku, 

Pieninského národného parku a v ich ochrannom pásme v súlade s ustanoveniami zákona  

č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 100/1977 Zb. 

o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov. 

Predmetom činnosti na úseku lesného hospodárstva , verejnoprospešných činností 

a ochrany prírody a krajiny je najmä: 

- Starostlivosť o zachovanie biodiverzity lesných ekosystémov a zvyšovanie  

ich ekologickej stability 

- Starostlivosť o genofond lesných drevín 

- Starostlivosť o drobné vodné toky 

- Starostlivosť o genofond flóry a fauny 

- Pestovná činnosť 

- Práce celospoločenského významu ( ochrana vodného režimu, ochrana živočíšstva, 

pôdoochranné zalesňovanie, opravy komunikácií, ochrana a estetika prostredia, 

protilavínové a protierózne opatrenia ) 

- Výchovné a obnovné zásahy v rámci rekonštrukcie lesov, spracovanie kalamít, 

manipulácia, spracovanie a odbyt dreva, vrátane výrobkov z dreva 

- Monitorovanie zdravotného stavu lesa 

- Výskum lesných ekosystémov 

- Projektová, poradenská a expertízna činnosť v oblasti lesného hospodárstva 

- Edičná, propagačná a vydavateľská činnosť, časopis TATRY 

- Informačná, ekologicko-výchovná a dokumentačná činnosť súvisiaca s lesnými 

ekosystémami prostredníctvom múzea, expozície tatranskej prírody 

- Preventívna starostlivosť o bezpečnosť osôb pohybujúcich sa na území národného 
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parku 

- Poskytnutie služieb súvisiacich s obhospodarovaním lesného pôdneho fondu pre iných 

vlastníkov 

- Spravovanie rybného hospodárstva 

- Prepravné služby poskytované iným subjektom vlastnými dopravnými prostriedkami 

- Reprodukcia koní pre potreby prevádzky organizácie 

- Prevádzka rekreačných zariadení 

- Prevádzka doplnkových služieb v rámci cestovného ruchu 

 

Strednodobý výhľad organizácie 

 Hlavnou úlohou organizácie pre najbližších 15-20 rokov bude odstraňovanie následkov 

vetrovej smršte zo dňa 19.11.2004 ako aj následných vetrových kalamít v rokoch 2013, 2014  

a 2017. Tieto rozvrátili lesné porasty ako v centrálnej časti Vysokých Tatier tak aj v Oravskej 

časti. Cieľom organizácie je odstránenie následkov kalamít 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 Tatranského národného parku po vetrovej 

kalamite zo dňa 19.11.2004. Pozornosť bude venovaná aj plneniu úloh určených v schválenom 

Programe starostlivosti o Tatranský národný park a Pieninský národný park  

ako aj úloh, ktoré vyplývajú zo zriaďovacej listiny ŠL TANAP: 

  

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 programom starostlivosti o les, 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 ich voľného prietoku, starostlivosti o zarybňovanie týchto vodných tokov 

pôvodnými druhmi; 

o starostlivosť o zachovanie biologickej diverzity živočíchov existujúcich na území 
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v pôsobnosti organizácie so zameraním na starostlivosť o kamzičiu zver, svišťov  

a génovú základňu pre zachovanie jeleňa lesného karpatského, riešenie problémov 

domestifikácie najmä medveďa; 

o opatrenia zamerané na informovanie a výchovu domáceho obyvateľstva, návštevníkov 

Tatranského národného parku a Pieninského národného parku o úlohách a poslaní 

organizácie, ako aj úlohy 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 vrátane 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. Verejno-prospešné činnosti sú limitované výškou 

príspevku zo štátneho rozpočtu poskytnutého organizácii, ako aj výškou vlastných 

prostriedkov získaných najmä z realizácie drevnej hmoty a prenájmu majetku štátu. 
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III. 

 

KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE 

 

Kontrakt č. 400/2018/MPRVSR-710 bol uzavretý medzi MPRV SR a ŠL TANAP  

dňa 14.12.2018 vo výške 850 000 EUR.  

Tento bol upravený  Dodatkom č. 1 ku kontraktu č. 400/2018/MPRVSR-710/D1 

zo 17.7.2019, kde  boli organizácií pridelené finančné prostriedky vo výške 178 708 EUR, ktoré 

boli viazané na úpravu stupníc platových taríf  zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme a 70 000 EUR v súvislosti so zavedením  peňažného plnenia pri príležitosti obdobia 

letných dovoleniek.  

Oznámením č. 2040/2019-042 zo dňa 7.5.2019 o úprave záväzných ukazovateľov  boli 

organizácií pridelené finančné prostriedky vo výške 215 332,56 EUR. Jednalo sa o plnenie 

Rozpočtového opatrenie Ministerstva financií SR č. 29 vykonaným na zákláde uznesenia vlády 

SR č. 183 zo dňa 17.4.2019 k „Správe o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej 

republiky v období od júla do konca decembra 2018“. Výška príspevku bola upravená listom 

č. 56353/2019 zo dňa 4.12.2019, v ktorom organizáciu MPRV SR žiada o vrátenie časti 

finančných prostriedkov vo výške 166 501,50 EUR z dôvodu, že táto suma už bola vyplatená 

za práce počas povodní v roku 2018 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 

Oznámením č. 2040/2019-042 zo dňa 5.12.2019 organizácií MPRV SR povolilo prekročiť 

rozpočtové prostriedky a upravilo záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu v objeme  

+ 444 903,50 EUR na kapitálové výdavky - akcia „Rekonštrukcia Pieninskej cesty - Prielom 

Dunajca“.  

Dodatkom č. 2 ku kontraktu č. 400/2018/MPRVSR-710/D2 zo dňa 30.10.2019 

organizácií boli pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 650 000  EUR 

formou bežného transferu.  

ŠL TANAP v roku 2019 obdržali bežný transfer vo výške  1 797 539,06 EUR 

a kapitálový transfer vo výške 444 903,50 EUR. 

      Do konca roka 2019 bol bežný transfer vyčerpaný v sume 1 658 902, 84 EUR. Zostatok 

vo výške 138 636,22 EUR bol vyčerpaný do 31.3.2020, čo je čerpanie na 100%. Táto suma bola 

aj predmetom „Zúčtovania so štátnym rozpočtom pre rok 2019“. 
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Kapitálový transfer z roku 2018 -  Výstavba oporného múru v Tatranskej Javorine -  

bude ukončená k 31.12.2020. 

Kapitálový transfer z roku 2019 - Rekonštrukcia Pieninskej cesty- Prielom Dunjaca - 

bude ukončená k 31.12.2021. 

 

Čerpanie transferov zo štátneho rozpočtu podľa okruhov činností 

A: Bežný transfer 

 
        

          
  

Okruh činností 

úplné vlastné náklady úplné vlastné náklady 

P.č. ročný plán skutočnosť 

  spolu 

z toho zo 

štátneho 

rozpočtu spolu 

z toho zo 

štátneho 

rozpočtu 

1. Práce celospoločenského významu 911 078 790 600 888 789 641 627,75 

2. Výskum a monitoring stavu lesa a prírody, Múzeum  

418 740 243 000 435 970 297 402,80   a knižnica TANAP, Expozícia tatranskej prírody 

3. Ekologická výchova a propagácia 248 990 153 900 224 104 184 859,45 

4. Opravy lesných ciest a zvážnic po povodni  498 500 94 500 648 409 99 360,00 

5. Starostlivosť o lesné ekosystémy     1 471 770 218 000 1 489 830 276 750,00 

6. 

Zvýšenie stupníc platových taríf zamestnancov vo 

verejnej správe x 178 708 x 178 708,00 

7. Odmena pri príležitosti letných dovoleniek   x 70 000 x 70 000,00 

8. 

Refundácia nákladov na povodňové záchranné 

a zabezpečovacie práce za rok 2018 
x 

48 831,06 x 48 831,06 

  
    

   

  CELKOM:         3 549 078,00 1 797 539,06 3 687 102 1 797 539,06 

   
         

          

          
B: Kapitálový transfer 

       

          
P.č. Názov investičnej akcie Rok pridelenia  Suma Čerpanie 2019 

 
1. Oporný múr Tatranská Javorina 2018 300 000,00 23 580,00 

 
2. Rekonštrukcia Pieninskej cesty - Prielom Dunajca 2019 444 903,50 0,00 

 



    
 

7 

 

1. Práce celospoločenského významu 

Skutočné úplné vlastné náklady (ÚVN) – 888 789.- EUR, z toho príspevok zo štátneho rozpočtu 

(ŠR) – 641 627,75.- EUR 

 

1.1. Údržba komunikácií v národných parkoch (turistické značkované chodníky) 

Rozhodujúce práce: 

o ŠL TANAP zabezpečujú údržbu  a preznačovanie chodníkov v celkovej dĺžke 788 500 

m; 

o bežná údržba v dĺžke 56 780 m; 

o opravy väčšieho rozsahu v dĺžke 3 685 m; 

o opravy dláždením v dĺžke 85 m; 

obnova 13 ks premostení a oprava 107 ks premostení  cez drobné vodné toky; 

o prerezaných 15 605 m chodníkov v pásme lesa a 5 173 m v pásme kosodreviny; 

o odstraňovanie prekážok z turistických chodníkov;  

o osadenie 7 ks technických pomôcok – reťazí; 

o odstránené suché stromy z dôvodu bezpečnosti návštevníkov v množstve;  

7 258 m3; 

o zimné značenie v dĺžke 31 500 m,  a letné značenie v dĺžke 245 000 m. 

 

1.2. Ochrana a estetika prírody Tatier 

Rozhodujúce práce: 

o priebežné čistenie po návštevníkoch  – najmä najzaťaženejšie lokality: Skalnaté 

Pleso, okolie Hrebienka, vodopády Studeného potoka, Popradské pleso  

so Symbolickým cintorínom, Roháčska dolina; 

o úprava plôch po spracovaní kalamity v extravilane obcí – ochranné obvody Štrbské 

Pleso, Smokovce, Tatranské Matliare, Tatranská Javorina, Podspády, najmä 

dočisťovanie okrajov porastov, výsadba odrastkov a úprava zelene okolo  zariadení 

v správe ŠL TANAP; 

o ochranné služby – doplnenie v zaťažených oblastiach: Skalnaté pleso, okolie 

rómskych osád, Studené doliny, oblasť Štrbského Plesa, oblasť Sliezskeho domu 

(Velická dolina);  
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o  údržba pútačov. 

 

1.3. Ochrana vodného režimu 

Rozhodujúce práce: 

o ŠL TANAP  má v správe 995 380 m drobných vodných tokov; 

o zabezpečenie prietočnost vodných tokov, 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; 

o úpravy brehovej zelene; 

o v rámci 26. ročníka akcie Čisté vody zo 4 vysokohorských plies bolo vyzbieraných 

228,5 kg odpadkov. 

 

1.4. Ochrana živočíšstva 

Rozhodujúce práce: 

o zimná starostlivosť o zver, najmä vo vyhradenom poľovnom revíre Javorina; 

o priebežná starostlivosť o vyhradený poľovný revír TANAP, Pieniny a poľovný revír 

Roháče, vrátane prípravy krmiva pre zver a údržby kŕmnych zariadení; 

o celoročná pozornosť kamzíkovi a iným vzácnym druhom zveri; 

o vykonávané pravidelné  ochranné služby, vynáška soli a jarabiny; 

o odčervovanie zveri a starostlivosť o jej zdravotný stav; 

o zarybňovanie vodných tokov v správe ŠL TANAP – spolu vypustených 65 000 ks 

rybích násad; 

o výter rýb v počte 500 000 ks ikier. 

 

1.5. Starostlivosť o šport, turistiku a táboriská 

Rozhodujúce práce: 

o prevádzka vysokohorského táboriska v Bielovodskej doline; 

o ochrana vegetácie pred lyžiarmi – oblasť Skalnatého plesa a Štrbského plesa; 

o údržba zariadení slúžiacich návštevníkom –  na celom území Tatranského 

národného parku vybudovanie 28 nových zariadení, odpočívadiel a lavíc  

na oddych; 
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o údržba 44 ks starších zariadení, ktoré slúžia turistom; 

o obnova 33 ks smerníkov a oprava 396 ks smerníkov; 

o výroba 20 nových pútačov, osadenie 18 ks nových pútačov a vymenenie 1 176 ks 

nových tabuliek na pútačoch; 

o spočítanie návštevnosti vo vysokohorskom prostredí k 6.8.2019 - spočítaných 

18 624 návštevníkov.   

 

2. Výskum a monitoring stavu lesa a prírody 

Skutočné úplné vlastné náklady (ÚVN) – 435 970.- EUR, z toho príspevok zo štátneho 

rozpočtu (ŠR) –297 402,80 .- EUR 

 

2.1  Výskumné projekty a monitoring: 

o prírodné kalamity; 

o odozva prírodných ekosystémov na globálne a regionálne zmeny; 

o podkôrny hmyz a stav lesných porastov; 

o vzácna a zriedkava vegetácia; 

o zdravotný stav vybraných skupín živočíchov; 

o Potravná ekológia voľne žijúcich živočíchov a analýza látkového metabolizmu 

u vybraných druhov poľovnej zveri. 

 

2.2  Zbierkotvorná a múzejná činnosť: 

o starostlivosť o zbierky Múzea TANAP a zbierkotvorná činnosť, odborná evidencia 

zbierkových predmetov; 

o administratívna činnosť; 

o preparátorské práce.  

  

2.3  Ostatné práce: 

o  práce pre praktickú ochranu prírody; 

o  činnosť Expozície tatranskej prírody;  

o  prevádzka knižnice; 

o  výchovno-vzdelávacie aktivity príprava náučných chodníkov a máp; 
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o  publikačná činnosť; 

o  edičná činnosť; 

o  vedecké podujatia, semináre, konferencie; 

o  podklady pre štátne orgány a organizácie, posudky; 

o  preklady; 

o  ostatné odborné práce. 

 

3. Ekologická výchova a propagácia 

Skutočné úplné vlastné náklady (ÚVN) – 224 104.- EUR, z toho príspevok zo štátneho 

rozpočtu (ŠR) – 184 859,45 .- EUR 

 

3.1. Edično-propagačná činnosť 

Rozhodujúce práce a  materiály: 

o kalendár na rok 2020; 

o vydanie propagačných materiálov a informačných letákov; 

o vydanie 6 čísiel dvojmesačníka Tatry;    

o vstupy do relácií  v televíziach a rozhlase; 

o tlačové správy v médiách;  

o účasť na výstavách, kultúrnych podujatiach; 

o internetová stránka a facebook; 

o relácia Halali; 

o organizácia novinárskych dní; 

o spolupráca s časopisom GUEST. 

 

3.2. Ekologická výchova 

Rozhodujúce práce: 

o prevádzka Múzea TANAP – bežná údržba, prevádzka, bežné opravy vitrín, 

návštevnosť  51 712 návštevníkov; 

o prevádzka Expozície tatranskej prírody - návštevnosť 13 492 návštevníkov; 

o prevádzka sezónnych malých informačných centier–Zverovka, Symbolický cintorín; 
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o prevádzka a úpravy stálych informačných centier – Tatranská Lomnica a Štrbské 

Pleso; 

o lesná pedagogika - súbor aktivít so školami a verejnosťou - ekohry, prednášky, 

powerpointové prezentácie, akcie na chatách so žiakmi základných škôl; 

o pracovné listy, súťaže, prednášky, túry; 

o rozvinutie spolupráce so školami v regióne;  

o relácia „Halali“ – niekoľko kratších prezentácií o aktivitách ŠL TANAP; 

o akcia Čisté hory – 41. ročník; 

o súťaž pre žiakov - 15. ročník súťaže Putovná sova;  

o 13. ročník akcie Lesnícke dni. 

 

4. Opravy lesných ciest a zvážnic po povodni   

Skutočné úplné vlastné náklady (ÚVN) – 648 409 .- EUR, z toho príspevok zo štátneho 

rozpočtu (ŠR) – 99 360.- EUR 

 

Rozhodujúce práce: 

o  vozenie štrku, zasypávanie dier s výmoľov; 

o  výstavba a oprava povrchu ciest, premostení, brodov a odrážok. 

  

5. Starostlivosť o lesné ekosystémy   

Skutočné úplné vlastné náklady (ÚVN) – 1 489 830 .- EUR, z toho príspevok zo štátenho 

rozpočtu (ŠR) – 276 750.- EUR 

 

Rozhodujúce práce: 

o  ochrana lesa 

o  ostatné pestovné práce 

o  semenárstvo a škôlkarstvo 

o  starostlivosť o lúčne ekosystémy 

 

 

6. Rozpočtové opatrenie na zvýšenie stupníc platových taríf  vo verejnom sektore 
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Príspevok zo štátneho rozpočtu (ŠR)– 178 708.- EUR  

 

 

7. Odmena pri príležitosti letných dovoleniek 

Príspevok zo štátneho rozpočtu (ŠR) – 70 000.- EUR  

 

8. Refundácia nákladov na povodňové záchranné a zabezpečovacie práce za rok 2018 

Refundácia nákladov zo štátneho rozpočtu (ŠR) – 48 831,06.- EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 
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ČINNOSTI  ŠL TANAP V ROKU 2019 

 

1. Pestovná činnosť 

 

Objem výkonov v pestovnej činnosti 

Výkon t.j. Ročný plán 
Skutočnosť 

za obdobie  

Rozdiel                              

skut.-čas. 

plán 

Skutočnosť 

min. obdobia  

Rozdiel skut.  - 

skut. min. 

obdobia 

Pestovná činnosť spolu  (PN) tis. EUR 970 885 -85 2176 -1 291 

Obnova lesa celkom ha 271 487 216 397 90 

Umelá obnova lesa ha 211 200 -11 281 -81 

Prirodzená obnova lesa ha 60 286 226 116 170 

Spolupôs. pri prirodz.obnove 

lesa ha 
1 1 0 3 -2 

Čistenie plôch po ťažbe m3 119 130 104 298 -14 832 155 935 -51 637 

Čistenie plôch po ťažbe ha 357 261 -96 404 -142 

Ošetrovanie mladých lesných 

porastov ha 
     

Ochrana mladých lesných 

porastov proti burine ha 
427 420 -7 1 306 -886 

Ochrana mladých lesných 

porastov proti zveri ha 
400 421 21 965 -544 

Oplocovanie mladých lesných 

porastov km 
3 1 -2 6 -5 

Odstraňovanie tenčiny a krov ha      

Prečistky ha 179 305 126 1 151 -846 

Celoplošná príprava pôdy ha      

Ochrana lesa tis. EUR 144 105 -39 175 -70 

Hnojenie lesných porastov ha      

Vyvetvovanie lesných porastov ha      

Ostatné pestovné práce tis. EUR 53 46 -7 74 -28 

 

 

 

Priame náklady v pestovnej činnosti 
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Druh výkonu 
Ročný plán 

Skutočnosť  

za obdobie  

Rozdiel                      

skut.-čas. 

plán 

Skutočnosť 

min. 

obdobia   

Rozdiel- skut. 

min. obdobia 

tis.EUR 

Priame náklady pestovnej činnosti spolu 970 885 -85 2 176 -1 291 

Obnova lesa                                            (011) 288 254 -34 432 -178 

Spolupôsobenie-prirodzená obnova lesa  

(012) 
1 1 0 3   

Čistenie plôch po ťažbe                        (015) 277 272 -5 491 -219 

Ošetrovanie mladých lesných porastov                                 

(016) 
    0     

Ochrana mladých lesných porastov                                       

(017) 
141 108 -33 361 -253 

Oplocovanie mladých lesných porastov                                  

(018) 
7 7 0 18 -11 

Odstraňovanie tenčiny a krov              (020)           

Prečistky                                                  (025) 64 92 28 360 -268 

Celoplošná príprava pôdy                     (026)           

Ochrana lesa                                           (028) 144 105 -39 396 -291 

Meliorácie                                               (031)           

Hnojenie                                                  (033)           

Vyvetvovanie                                          (035)           

Ostatné pestovné práce                       (039) 48 46 -2 115 -69 

Ostatné náklady a výnosy             (040-049)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Semenárstvo a škôlkarstvo 
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Ukazovateľ 
Mer. 

jednotka 
Ročný plán 

Skutočnosť 

za obdobie 

Rozdiel                           

skut.-čas. 

plán 

Skut. min. 

obdobia  

 Rozdiel                                    

skut.  - skut. 

min. obdobia 

Priame náklady semenárskej činnosti tis. EUR 8 11 11 16 -5 

Úplné vlastné náklady  semenárskej činnosti tis. EUR 11 15 15 22 -7 

Tržby a výnosy semenárskej činnosti tis. EUR 0 0 0 0 0 

vnútropodnikové výnosy tis. EUR 0 0 0 0 0 

Hospodársky výsledok semenárskej činnosti  

(+strata, -zisk) tis. EUR 11 15 -15 -22 37 

Celková výmera škôlok ha 15 15 x 15 x 

Produkčná plocha škôlok ha 10 10 x 10 x 

Produkcia sadeníc spolu tis. ks 280 351 351 616 -265 

vlastná spotreba tis. ks 250 314 314 609 -295 

Priame náklady  škôlkarskej činnosti tis. EUR 101 113 113 111 2 

Úplné vlastné náklady  škôlkarskej činnosti tis. EUR 141 158 158 155 3 

Tržby a výnosy škôlkarskej činnosti tis. EUR 107 82 82 143 -61 

vnútropodnikové výnosy tis. EUR 104 71 71 140 -69 

Hospodársky výsledok škôlkarskej činnosti 

(+strata, -zisk) tis. EUR 34 76 -76 -12 88 

Priemerná vnútropodniková cena sadenice  

13/9 EUR/ks 0,22 0,23 -11 0,23 0,00 

Priemerná externá cena sadenice EUR/ks 0,28 0,30 -147 0,47 -0,17 
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3. Starostlivosť o lúčne ekosystémy 

Ukazovateľ 
Mer. 

jednotka 
Ročný plán 

Skutočnosť 

za obdobie 

Rozdiel                       

skut.-čas. 

plán 

Skut. min. 

obdobia  

 Rozdiel                                    

skut.  - skut. 

min. 

obdobia 

Priame náklady poľnohospodárskej činnosti 

spolu tis. EUR 
60 55 55 76 -21 

Úplné vlastné náklady poľnohospodárskej 

činnosti spolu tis. EUR 
84 77 77 106 -29 

Tržby a výnosy poľnohospodárskej činnosti 

spolu tis. EUR 
68 76 0 58 18 

vnútropodnikové výnosy tis. EUR 30 38 0 41 0 

                 dotácie zo ŠR a EÚ tis. EUR 38 38 0 48 0 

Hospodársky výsledok  poľnohospodárskej 

činnosti (+strata, - zisk) tis. EUR 
16 1 1 48 -47 

Hospodársky výsledok z rastlinnej výroby tis. EUR 16 1 1 48 -47 

             Hospodársky výsledok  živočíšnej výroby tis. EUR           

Produkcia krmovín z trvalých trávnych porastov tona 174 170 170 192 -22 

Poskytnuté dotácie na plochu tis. EUR 38 38 0 41 0 

Poskytnuté dotácie na znevýhodnené oblasti tis. EUR           

Poskytnuté environmentálne platby tis. EUR           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ťažbová činnosť  
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Ukazovateľ Mer. jedn. Ročný plán 
Skutočnosť 

za obdobie 

Rozdiel                       

skut.-

čas.plán 

Skutočnosť 

min. 

obdobia  

 Rozdiel                                    

skut.  - skut. 

min. 

obdobia 

Ťažba dreva celkom, bez NN m3 152 570 112 542 -40 028 301 694 -189 152 

ihličnatá m3 152 070 111 805 -40 265 300 717 -188 912 

           listnatá m3 500 737 237 977 -240 

  ťažba dreva cudzími m3 152 570 112 542 -40 028 154 488 -41 946 

Prebierky celkom ha 59 727 668 147 206 -146 479 

  Prebierky do 50 rokov ha neeviduje sa  0   

Približovanie dreva celkom m3 152 570 112 135 -40 435  112 135  

  približovanie dreva cudzími m3 152 570 112 135 -40 435 147 206 -35 071  

Odvoz dreva celkom m3 146 400 112 135 -34 265 147 206 -35 071  

odvoz dreva cudzími m3 146 400 112 135 -34 265 147 206 -35 071  

Priame náklady ťažbovej činnosti celkom tis. EUR 23 14 -9 13 1  

Priame náklady  výroby dreva po odvozné 

miesto spolu 
tis. EUR            

  Priame náklady výroby dreva po OM cudzími tis. EUR            

Priame náklady odvoz dreva spolu tis. EUR            

  Priame náklady odvoz dreva cudzími tis. EUR            

 Priame náklady  ŤČ/m3 ťažby dreva celkom  

r.11/ r.1 
EUR/m3            

Priame náklady-  Výroba dreva po OM/m3 ťažby 

dreva celkom r.12/r.1 
EUR/m3            

Priame náklady - Odvoz dreva/ m3 ťažby dreva 

celkom r.14/ r.1 
EUR/m3            

 

Vysvetlivky : 

NN - náhodná ťažba nevykonaná , jedná sa o  evidovanú drevnú hmotu ponechanú z dôvodu 

ochrany prírody a krajiny v bez zásahovom území.  

PN – priame náklady 

ŤČ - ťažbová činnosť 

OM - odvozné miesto 

 

 V zmysle platných Programov starostlivosti o lesy  je na obdobie rokov 2015 až 2024 

lesný hospodársky celok (LHC) Č. Kláštor a LHC Podolínec (lesný celok = LC Neštátne lesy na 

LHC Červený Kláštor a LC Neštátne lesy na LHC Podolínec) a na roky 2017 až 2026 lesné celky 

(LC) Podbanské, Štrbské Pleso, Vyšné Hágy, Smokovce, Tatranské Matliare, Podspády, 
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Tatranská Javorina, Oravice, Habovka, Pieniny plánovaný objem ťažby dreva (etát) vo výške  

351 364 m3, z toho obnovná ťažba 281 488 m3, výchovná ťažba 69 876 m3.  

 Za rok 2019 sa vyťažilo spolu aj s ťažbou náhodnou nevykonanou 192 732 m3 drevnej 

hmoty. Náhodná ťažba bola vo výške 191 902 m3, čo tvorí 99,57 % z celkovej ťažby. Úmyselná 

ťažba bola vykonaná v objeme 828,95 m3, z toho obnovná 0 m3, výchovná 726,78 m3 

a mimoriadna 102,17 m3. 

Z celkovej ťažby predstavovala náhodná nevykonaná ťažba (NN) v zmysle vyhlášky 

 č. 297/2011 Z.z. o LHE, v roku 2019 v objeme 80 190 m3, čo predstavuje podiel   

41,61% z celkovej ťažby.  

 

Náhodná nevykonaná ťažby (NN) ťažba predstavuje objem trvalo ponechaného dreva 

v lesnom poraste: 

a) po jeho vyrúbaní alebo spracovaní, ktorým sa zabráni šíreniu škodlivých činiteľov, alebo;  

b) po odumretí lesného porastu alebo jeho časti v dôsledku pôsobenia škodlivých činiteľov. 

Plánovaný objem obnovy lesa je pre hore uvedené územie a obdobie 1 169,80 ha. 

 

5. Investičná výstavba 

Objem prác a dodávok celkom 82 080 € 

objem stavebných prác 63 020 € 

objem strojov a zariadení  19 060 € 

 

Nadobudnuté investície celkom  98 215 € 

hmotné investície 98 215 € 

       

6. Opravy a údržby budov a stavieb 

Plán celkom 1 157 250 € 

odpisy 738 100 € 

energie 130 000 € 

ostatné náklady 289 150 € 

 

 

Skutočnosť celkom 1 321 307 € 

odpisy 757 073 
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energie 111 759 € 

ostatné náklady 452 475 € 

Náklady na lesné cesty a zvážnice 472 249 € 

Náklady na budovy a ostatný majetok 849 058 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 
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ROZPOČET ORGANIZÁCIE  

 

Ekonomika a financovanie 

Rozpočet pre rok 2019 bol schválený s plánovaným výsledkom vyrovnaného 

hospodárenia. Pri jeho zostavovaní bolo prioritou zastavenie kalamitného premnoženia 

podkôrneho hmyzu likvidáciou aktívnych chrobačiarov, predaj takto získaného dreva 

a  získané prostriedky použiť na starostlivosť o majetok štátu vrátane revitalizácie kalamitou 

postihnutého územia . Urýchlené spracovanie a následný odvoz napadnutého dreva fungovali 

súčasne ako najlepšia prevencia proti kalamitnému premnoženiu podkôrneho hmyzu.  

ŠL TANAP, ako príspevková organizácia hospodári na princípe vyrovnaného 

hospodárenia.  

V roku 2019 bol dosiahnutý zlepšený hospodársky výsledok (HV) po zdanení vo výške  

+ 7 526,34 EUR. 

 

Finančné hospodárenie v roku 2019 

VÝNOSY                                                
spolu z činnosti príspevkovej organizácie 

8 419 699 € 

tržby za vlastné výkony a tovar 2 183 062 € 

za vlastné výrobky 1 143 409 € 

z predaja služieb 1 023 620 € 

za tovar 16 033 € 

zmena stavu vnútropodnikových zásob 3 976 € 

ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 1 506 319 € 

predaj majetku 1 331 319 € 

predaj materiálu  666 € 

zmluvné pokuty  660 € 

ostatné výnosy  173 083 € 

zúčtovanie rezerv a opravných položiek 2 116 165 € 

finančné výnosy 0 € 

výnosy z transferov 2 610 177 € 

bežný transfer ŠR 1 658 903 € 

ostatné bežné transfery 838 848 € 

kapitálový transfer zo ŠR 26 193 € 

ostatné kapitálové transfery 86 233 € 

   

 

Finančné hospodárenie v roku 2019 
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NÁKLADY                                                
spolu z činnosti príspevkovej organizácie 

8 412 173 € 

spotrebované nákupy 448 278 € 

služby 1 268 481 € 

osobné náklady 2 853 821 € 

dane a poplatky 49 864 € 

ostatné náklady prevádzkovej činnosti 467 211 € 

odpisy 1 083 429 € 

rezervy 2 140 761 € 

finančné náklady 11 725 € 

mimoriadne náklady - škody 1 778 € 

splatná daň z príjmu 86 825 € 

 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK + 7526 € 

 

     Podiel tržieb a nákladov v zmysle § 21 ods. 2 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy predstavuje  38,16 %. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠL TANAP v roku 2019 zabezpečili hlavné činnosti v nasledovnom rozsahu (finančné 
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údaje sú uvedené v priamych nákladoch): 

 

Hlavné činnosti ŠL TANAP v roku 2019 

údržba a výstavba turistických chodníkov 182 912 € 

ochrana a estetika prírody 9 013 € 

ochrana vodného režimu 76 950 € 

ochrana živočíšstva 192 553 € 

starostlivosť o genofond rýb 73 930 € 

starostlivosť o šport, turistiku a táboriská 99 491 € 

výskumná činnosť 195 915 € 

múzeum 53 524 € 

ETP 61 968 € 

edično - propagačná činnosť 113 824 € 

ekologická výchova 46 250 € 

obnova lesných ekosystémov  253 582 € 

hygiena lesných porastov  272 721 € 

ochrana mladých lesných porastov proti zveri a burine  107 561 € 

oplocovanie mladých lesných porastov proti zveri  7 350 € 

výchova mladých lesných porastov  91 793 

ochrana lesných ekosystémov 105 126 € 

ostatné pestovné práce v lesných ekosystémoch 45 666 € 

semenárstvo  lesných drevín 11 364 € 

genofond lesných drevín, lesné škôlky 113 012 € 

starostlivosť o lúčne spoločenstvá a krajinotvorné prvky 54 954 € 

likvidácia kalamity celkom  191 902 m3 

vietor  24 414 m3 

podkôrny hmyz  166 218 m3 

ostatné  1 270 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. 
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PERSONÁLNE OTÁZKY 

 

           S účinnosťou od 1.12.2019 bol prijatý nový Organizačný poriadok, na základe ktorého 

došlo k zrušeniu alebo zlúčeniu niektorých organizačných jednotiek.  

           Na základe uvedeného sa na ústredí ŠL TANAP zrušili jednotlivé úseky a riadenie 

odborov je vykonávané priamo riaditeľom organizácie, resp. námestníkom riaditeľa v čase 

jeho neprítomnosti. 

           Organizačná štruktúra ústredia pozostáva zo: sekretariátu riaditeľa, útvaru hlavného 

kontrolóra,  útvaru právneho a jednotlivých odborov - (Odbor výskumu – Výskumná stanica  

a Múzeum TANAP, Odbor prác celospoločenského významu, Odbor pozemkovej držby 

a reprivatizácie, Odbor usmerňovania ekonomiky, účtovníctva a personálnych činností, Odbor 

obchodu, Odbor informačných technológií, Odbor starostlivosti o lesy a Odbor starostlivosti 

o stavby, hnuteľný majetok a vnútornej správy). 

           Vonkajšie organizačné jednotky ako územné vykonávacie jednotky tvoria ochranné 

obvody a strediská. Po prijatí nového Organizačného poriadku došlo k zrušeniu 4 ochranných 

obvodov (Štrbské Pleso, Podspády, Oravice a Červený Kláštor) a pričleneniu ich územia pod 

správu zvyšných ochranných obvodov (Podbanské, Vyšné Hágy, Smokovce, Tatranské 

Matliare, Tatranská Javorina, Habovka a Zverovka).  

Organizačné členenie ochranných obvodov a ich výmera 

     

Ochranný Obvod 
Celková 

výmera 

Bezzásahová 

zóna 

Obhospodarovaná 

výmera 

Počet lesníckych 

ochranných 

úsekov 

Podbanské 9 200,77 8 375,14 825,63 3,00 

Vyšné Hágy 5 976,18 3 412,49 2 563,69 4,00 

Smokovce 5 749,63 2 804,50 2 945,13 3,00 

Tatranské Matliare 3 698,49 1 149,23 2 549,26 4,00 

Tatranská Javorina 11 209,22 6 059,88 5 149,34 8,00 

Habovka  2 884,85 923,85 1 961,00 3,00 

Zverovka 4 594,07 1 599,35 2 994,72 4,00 

SPOLU 43 313,21 24 324,44 18 988,77 29,00 
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            Špecifické činnosti organizácie sú zabezpečované prostredníctvom stredísk (Stredisko 

genofondu rýb Východná, Stredisko genofondu drevín a obslužných činností Tatranská 

Lomnica, Stredisko terénnych služieb Dolný Smokovec a Expozícia tatranskej prírody 

Tatranská Lomnica).    

 

Stav pracovníkov: 

 Priemerný evidenčný počet zamestnancov ŠL TANAP vo fyzických osobách za rok 2019 

bol 148 zamestnancov. Z toho v kategórii technicko-hospodárski zamestnanci (THZ) 112   

a v kategórii robotníci (R) 36 pracovníkov.   

 ŠL TANAP prevažnú väčšinu prác vykonávajú a zabezpečujú formou služieb, ktoré sú 

obstarávané  súťažou na dodanie prác a tovarou v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

V roku 2019 sa uzatvorilo celkom 11 pracovných pomerov ( z toho bol 1 THZ, 1 na dobu 

neurčitú a 9 pracovníci boli prijatí na dobu určitú – na výkon sezónnych prác a brigádnických 

činností).             

Okrem spomenutých 9 sezónnych pracovných pomerov bolo skončené v uplynulom 

roku 10 pracovných pomerov dohodou ( z toho 5 pracovníci odišli do starobného dôchodku) 

a vplyvom organizačných opatrení skončilo výpoveďou celkom 9 pracovných pomerov ( z toho 

2 pracovníci s nárokom na starobný dôchodok). Ďalší dvaja pracovníci sú vo výpovednej dobe 

a v súčasnosti práceneschopní.  

Ku koncu roka bolo v evidenčnom stave 134 pracovníkov (THZ – 103, R - 31). 

Z uvedeného počtu bolo  zamestnaných 31 žien.  
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VII. 
 

CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA 
 
 

Program/podprogram/prvok: 08V0206 Starostlivosť o  národné parky  

 

Zdroj financovania:   Štátny rozpočet formou bežného transferu 

Výška upraveného rozpočtu:  2 242 442,56 EUR 

Zámer: Funkčne integrované lesné hospodárstvo zabezpečujúce ekologickú stabilitu 

krajiny a posilňujúce hospodársky a sociálny rozvoj regiónov a vidieka. Lesy 

obhospodarované na princípe trvalej udržateľnosti, zabezpečujúce produkčné 

a mimoprodukčné funkcie. 

Cieľ: 

1. Vykonať údržbu turistických chodníkov v národných parkoch. 

2. Vyčistiť drobné vodné toky v správe ŠL TANAP. 

 

Merateľný ukazovateľ:  

 

Hodnota 
ukazovateľa 

Typ 
Merná 

jednotka 

Báza rok 
Hodnota 

Rok 
2019 

Báza 

 km 

1. 
2. 

Plánovaná 
hodnota 

100 
5 

 
 

Skutočná 
hodnota 

101 
5 

 

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie 

komentára: 

 

Cieľ 1. 

V roku 2019 bola vykonaná údržba turisticky značkovaných chodníkov (ďalej len ako „TZCH“) 

v dĺžke 101 km. Zabezpečené bolo obnovenie značenia a spriechodnenie TZCH poča zimného 



    
 

26 

 

obdobia. V ďalšom období bola údržba zameraná predovšetkým na bežné opravy TZCH 

a dokončovanie opráv po rozsiahlych povodniach v roku 2018. Práce sa zameriavali na čistenie 

odrážok, vrátane menších opráv, dláždenia a prerezávania chodníkov v pásme lesa 

a kosodreviny. Dôľežitou súčasťou prác bolo odstraňovanie suchých stromov v okolí TZCH, 

ktoré boli veľkým potencionálnym nebezpečenstvom pre turistov pri silnejšom vetre.  

 

Cieľ 2. 

Čistením potokov a vykonávaním údržby vodohospodárskych objektov bolo v roku 2019 

vyčistených 5 km korýt vodných tokov. Jednalo sa hlavne o práce v súvislosti s obnovením 

prietkov vodných tokov, odstraňovaním naplavených stromov a inej biomasy a úpravy 

brehov potokov.  
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VIII. 

 HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V DANOM ROKU 

 

 ŠL TANAP sú štátnou príspevkovou organizáciou uzatvárajúcou kontrakt  na príslušný 

hospodársky rok s  MPRV SR, v ktorom sú vymedzené a štátom uhradené úlohy, ktoré má 

organizácia plniť.  

ŠL TANAP využívali v roku 2019 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.  

 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 . 

 V roku 2019 sa podarilo splniť úlohy stanovené v kontrakte, projektoch starostlivosti 

o lesné ekosystémy a projektoch ostatných činností v plnom požadovanom rozsahu.  
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IX. 

HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE 

 

 Výsledky práce organizácie sa premietajú do kvality zložiek prírodného prostredia 

Tatranského národného parku a Pieninského národného parku ako rozhodujúcich zložiek 

celého životného prostredia národných parkov. 

Hlavné skupiny užívateľov: 

o rezort lesného hospodárstva; 

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 TANAP               

(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, 06.05.2020 

 

           Ing. Ján Marhefka 

                     riaditeľ  


