
Výročná správa za rok 2019
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU 

TATRANSKÁ LOMNICA



IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

 Názov organizácie: ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ 
LOMNICA 

 Sídlo organizácie: 059 60 Tatranská Lomnica 66

 IČO: 31 96 69 77

 Rezort/zriaďovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

 Forma hospodárenia: príspevková organizácia

 Riaditeľ: Ing. Maroš Petrík

 Členovia vedenia:

 námestník riaditeľa Ing. Peter Gaži 



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.



POSLANIE ORGANIZÁCIE

 zriadená ako príspevková organizácia  Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej 
republiky zriaďovacou listinou č.3610/187/1994-100 dňom 1.januára 1995 

 Základnou činnosťou:

 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 



PREDMET ČINNOSTI 

 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, starostlivosť o genofond rýb )

 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



PREDMET ČINNOSTI 

 Edičná, propagačná a vydavateľská činnosť, vydávanie časopisu 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 
parku

 Poskytnutie služieb súvisiacich s obhospodarovaním lesného pôdneho fondu pre 
iných vlastníkov

 Prepravné služby poskytované iným subjektom vlastnými dopravnými prostriedkami

 Reprodukcia koní pre potreby prevádzky organizácie

 Prevádzka rekreačných zariadení

 Prevádzka doplnkových služieb v rámci cestovného ruchu



KONTRAKT ORGANIZÁCIE A JEHO PLNENIE

 Na zabezpečenie výkonov a činností podľa uzatvoreného kontraktu medzi MPRV SR a ŠL TANAP na rok 2019 bol bežný transfer 
poskytnutý v celkovej výške 1 797 539,06,- EUR. 

 Z toho na :

2019 2018

 Práce celospoločenského významu 790 600.- EUR 345 050.- EUR

 Výskum a monitoring stavu lesa a prírody 243 000.-EUR 254 550.- EUR

 Ekologická výchova a propagácia 153 900.-EUR 142 900.- EUR

 Oprava lesných ciest a zvážnic po povodni 94 500.-EUR

 Starostlivosť o lesné ekosystémy 218 000.-EUR

 Zvýšenie stupníc plat. taríf 178 708.- EUR 88 031.- EUR

 Odmena pri letných dovolenkách 70 000.-EUR

 Refundácia nákladov na povodňové práce 48 831,06.-EUR 300 000.-EUR



KONTRAKT ORGANIZÁCIE A JEHO PLNENIE

Okruh činností

ÚVN celkom ÚVN celkom

P.č. ročný plán skutočnosť

spolu z toho ŠR spolu z toho ŠR

Odpočtovanie čerpania FP zo ŠR za činnosti spolu 3 549 078 1 500 000 3 687 102 1 361 363,78

1. Práce celospoločenského významu 911 078 790 600 888 789 568 816,95

2. Výskum a monitoring stavu lesa a prírody, Múzeum 

418 740 243 000 435 970 256 902,80a knižnica TANAP, Expozícia tatranskej prírody

3. Ekologická výchova a propagácia 248 990 153 900 224 104 159 534,03

4. Opravy lesných ciest a zvážnic po povodni v r. 2018 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

4. Zvýšenie stupníc platových taríf zamestnancov vo VS x 178 708 x 178 708,00

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

6. Refundácií nákladov na povodňové záchranné a zabezp.práce
x 48 831,06 x 48 831,06

za rok 2018

CELKOM: 3 549 078,00 1 797 539,06 3 687 102 1 658 902, 84

Ostáva vyčerpať do 31.3.2020 138 636,22

P.č. Názov investičnej akcie Rok pridelenia FP 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

A: Bežný transfer

B: Kapitálový transfer



PREHĽAD PRIDELENÉHO TRANSFERU

Rok
Výška príspevku zo ŠR aj 

s dodatkami

2000 2 258 780
2001 1 794 431
2002 2 677 322
2003 2 367 423

2004 2 574 853
2005 1 426 902

2006 695 114
2007 1 670 982
2008 1 878 344
2009 2 359 746
2010 1 642 430
2011 1 133 517
2012 1 014 916
2013 908 250
2014 885 056
2015 912 823
2016 845 949
2017 859 389
2018 1 130 531
2019 1 797 539
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Verejnoprospešné činnosti

 Verejnoprospešné činnosti sa delia do troch okruhov:

 Práce celospoločenského významu

 Výskum a monitoring stavu lesa a prírody, Múzeum a ETP

 Ekologický výchova a propagácia



062 Údržba komunikácií v národných parkoch

 V pôsobnosti ŠL TANAPu zabezpečujeme údržbu a preznačovanie nasledovných chodníkov: 

 Oblasť:               Celková dĺžka            ŠL TANAP-u                 Značkovanie

v km:           starostlivosť /km/:        ŠL TANAP-u /km/:

 Západné Tatry            343.0                     268.5                         325.5

 Vysoké Tatry               328.9           300.9                         328.9

 Spiš.  Magura           85.1                               - 85.1

 PIENINY                    31.5                        31.5                                -

 Spolu:                  788.5                         600.9                          739.5

Zdroje financovania výkonu (priame náklady)

Náklady Bežný transfer Vlastné zdroje % podielu zo ŠR

182 912 123 276 59 636 67



062 Údržba komunikácií v národných parkoch



091 Ochrana a estetika prírody

 čistenie priestorov po návštevníkoch Tatranského národného parku

 údržba pútačov

 úprava zelene v okolí našich zariadení  

 vykášanie zelene v okolí lavičiek a pútačov

 kosenie horských lúk

 kosenie pozemkov intravilánov v správe organizácie

Zdroje financovania výkonu (priame náklady)

Náklady Bežný transfer Vlastné zdroje % podielu zo ŠR

9 013 7 916 1 097 88



091 Ochrana a estetika prírody



092  Ochrana vodného režimu
 Pokračovali sme na odstraňovaní škôd spôsobených 

rozsiahlymi povodňami. Bolo potrebné vynaložiť maximálne 
úsilie na ich odstránení, zabezpečiť prietočnosť potokov, 
opraviť mostíky, oporné múriky a pod. 

 okrem týchto prioritných prác k  01.01.2019 naša organizácia 
spravovala  995,38 km drobných vodných tokov na pôvodnom 
území v pôsobnosti bývalej Správy TANAP-u 

 Už po 26.krát potápači čistili dná tatranských plies. Na breh 
vytiahli 228 kg odpadu.

 povinnosti v prácach sledovaných na tomto výkone chápeme 
z dvoch hľadísk:

 správcovstvo drobných vodných tokov

 užívanie zverených pozemkov okolo tokov v správe štátneho 
vodohospodárskeho podniku

Zdroje financovania výkonu (priame náklady)
Náklady Bežný transfer Vlastné zdroje % podielu zo ŠR

76 950 39 234 37 716 51



092  Ochrana vodného režimu



092  Ochrana vodného režimu



093  Ochrana živočíšstva
 práce na tomto výkone zamerané predovšetkým na:

 celoročná starostlivosť o zver

 práce pri výrobe krmív

 zimná starostlivosti o zver - osobitná pozornosť bola venovaná prikrmovaniu kamzičej 
zveri na niektorých lokalitách,  pre ktoré bolo pripravené prirodzené krmivo – sušená 
jarabina vtáčia 

 údržbe kŕmnych zariadení a starostlivosti o políčka pre zver

Zdroje financovania výkonu (priame náklady)
Náklady Bežný transfer Vlastné zdroje % podielu zo ŠR
192 553 123 887 68 666 64



093  Ochrana živočíšstva



093  Ochrana živočíšstva



093  Ochrana živočíšstva

Stavy zveri k 31.03.2019
Zver/PR VPR TANAP VPR ROHÁČE PR PIENINY
Jelenia 690 120 40
Srnčia 313 19 26
Diviačia 128 19 16
Kamzíčia 416 34 0
Medveď 69 12 1*
Vlk 40 7 2
Rys 22 6 3
Hlucháň 93 36 0
Tetrov 35 12 11
Jariabok 169 75 16

 Dňa 25.06.2019 sme v spolupráci s TPN a RC ŠOP Správou TANAPu vykonali jarné spočítanie kamzičej 
populácie, s dôrazom na zistenie tohoročného prírastku kamzíčat. Celkove bolo na slovenskej strane 
Tatier zistených 450 kamzíkov, z toho 44 novonarodených mláďat. Spolu s poľskou stranou Tatier bolo 
zistených 950 kamzíkov, z toho 105 novonarodených kamzíčat



093  Ochrana živočíšstva



094 Športy, turistika, táboriská

• Dňa 06.08.2019 sa uskutočnilo pravidelné spočítanie návštevníkov vysokohorského prostredia. 
Zistili sme prítomnosť  18 624 návštevníkov prírody TANAPu.

Zdroje financovania výkonu (priame náklady)
Náklady Bežný transfer Vlastné zdroje % podielu zo ŠR

99 491 79 549 19 942 80

 vybudovanie 28 ks nových zariadení, 
odpočívadiel a lavíc na oddych

 údržba 44 ks zariadení slúžiacich pre turistov

 obnova 33 ks smerníkov

 údržba 396 ks smerníkov

 výroba nových pútačov v počte 20 ks

 vymenená  informačných tabuliek  na 
smerníkoch a pútačoch v počte 1 176 ks

 osadenie 18 ks nových pútačov



094 Športy, turistika, táboriská



094 Športy, turistika, táboriská



429 Starostlivosť o genofond rýb Východná

Zdroje financovania výkonu (priame náklady rok 2019)
Náklady Bežný transfer Vlastné zdroje % podielu zo ŠR

73 930 47 484 26 446 64

 Výter rýb 2019

 lipeň tymianový 100 000 ikier výter apríl  2019

 pstruh potočný         150 000 ikier výter   október  2019

 pstruh dúhový          250 000 ikier výter   október  2019

 Zarybňovanie TANAPu:

 pstruh potočný do 15 cm            60 000 ks       25 800 €

 lipeň tymianový do 15 cm            5 000 ks         3 850 €



429 Starostlivosť o genofond rýb Východná



429 Starostlivosť o genofond rýb Východná



429 Starostlivosť o genofond rýb Východná



Výskum, monitoring stavu lesa a prírody, Múzeum 
TANAPu, Expozícia tatranskej prírody



096 – Výskum a monitoring stavu lesa a prírody

 V roku 2019 sa pracovalo na 6 výskumných projektoch:

 Kalamita

 Odozva prírodných ekosystémov na globálne a regionálne zmeny Klimatické zmeny

 Podkôrny hmyz a stav lesných porastov 

 Vzácna a zriedkavá vegetácia

 Zdravotný stav vybraných skupín živočíchov:

Mäsožravce

 Parazitofauna gastrointestinalného traktu vysokohorských druhov cicavcov – kamzíka vrchovského
tatranského a svišťa vrchovského tatranského

 Parazity a intenzita ich infekcie v tráviacej sústave kamzíka vrchovského tatranského

 Potravná ekológia voľne žijúcich živočíchov a analýza látkového metabolizmu u vybraných druhov poľovnej 
zveri

Zdroje financovania výkonu (priame náklady)
Náklady Bežný transfer Vlastné zdroje % podielu zo ŠR

195 915 142 219 53 696 73



096 – Výskum a monitoring stavu lesa a prírody

 Starostlivosť o zbierky Múzea, zbierkotvorná činnosť a odborná evidencia zbierkových predmetov 

 Administratívna činnosť

 Preparatorské práce 

 Ostatné činnosti na ktorých sa podieľajú pracovníci VS:

 Činnosť Expozície Tatranskej prírody

 Prevádzka knižnice 

 Výchovno-vzdelávacie aktivity

 Publikačná činnosť

 Posudky 

 Vedecké podujatia, semináre, konferencie

 Podklady pre štátne orgány a organizácie

 Ostatné odborné práce



097 – Múzeum TANAPu

Zdroje financovania výkonu (priame náklady)
Náklady Bežný transfer Vlastné zdroje % podielu zo ŠR

53 524 0 53 524 0

 V roku 2019 navštívilo múzeum 51 712 návštevníkov

 bola vytvorená v biotope skalných stien a vrcholov polyuretánová skalná stena s prezentáciou 
typických druhov

 Noc múzeí a galérií - 5. ročník Tatranskej múzejnej noci sa konal v expozícií Múzea TANAPu



090 Expozícia tatranskej prírody – ETP

Zdroje financovania výkonu (priame náklady)
Náklady Bežný transfer Vlastné zdroje % podielu zo ŠR
61 968 48 079 13 889 78

 Expozícia tatranskej prírody bola pripravená na otvorenie pre verejnosť  3. mája 2019.

 Z ponúkaných druhov sa predalo počas sezóny 3 508 ks sadeníc rastlín, 328 ks semien tatranský rastlín a 108 ks 
sadeníc stromov. 

 Od mája do polovice septembra  záhradu navštívilo 13 492 osôb 

 Záhrada pre verejnosť sa uzavrela 15. septembra 2019.

Návštevnosť v roku 2019
Počet osôb

Dospelí 5 176
Deti 1 337
Dôchodcovia 2 553
Študenti 4 084
Neplatiaci 342
Spolu: 13 492



090 Expozícia tatranskej prírody – ETP



090 Expozícia tatranskej prírody – ETP



090 Expozícia tatranskej prírody – ETP



Ekologická výchova a vzdelávanie      



078  Edično – propagačná činnosť 
 Hlavné zameranie činnosti na výkone:

 vydávanie vlastných informačných materiálov

 gravírovanie upomienkových a iných predmetov 

 nákup tovarov na predaj v Múzeu TANAPu a Informačných strediskách TANAPu

 výstavy, tlačové besedy a iné propagačné podujatia 

 údržba a aktualizácia internetovskej stránky 

Zdroje financovania výkonu (priame náklady)
Náklady Bežný transfer Vlastné zdroje % podielu zo ŠR

65 899 43 550 22 349 66



095 Časopis TATRY

 Dvojmesačník o krásach tatranskej prírody, jej 
ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, 
turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPu

 Vychádza od roku 1962 a vydavateľom sú Štátne 
lesy TANAP-u Tatranská Lomnica

 Vo svojom 58. ročníku od čísla 1/2019 po č. 6/2019 
vychádzal časopis na 40 plnofarebných stranách 
v náklade 2 800 kusov

Zdroje financovania výkonu (priame náklady)
Náklady Bežný transfer Vlastné zdroje % podielu zo ŠR

47 925 35 370 12 555 74



099  Ekologická výchova
 Hlavné zameranie činnosti na výkone:

 prevádzka informačných stredísk: Zverovka – Šindľovec a Štrbské Pleso

 práca so školami

 náučné chodníky - rekonštrukcia NCH Zverovka 

 školenia, exkurzie - 14. Sympózium lesnej pedagogiky, Vyšná Boca -
prezentácia činnosti lesných pedagógov ŠL TANAPu



099  Ekologická výchova

Zdroje financovania výkonu (priame náklady)

Náklady Bežný transfer Vlastné zdroje % podielu zo ŠR

46 250 39 252 6 998 85



099  Ekologická výchova



ÚČELOVÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO
 Pestovné práce

 Semenárstvo a škôlkarstvo

 Starostlivosť o lúčne ekosystémy

 Ťažbová činnosť

 Dodávky dreva



Pestovné práce
 Plán finančných prostriedkov na výkony v pestovnej činnosti bol 965 855 € 

 Skutočne vynaložené finančné prostriedky boli vo výška 884 834 €, čo je úspora o 81 021 €

 Náklady na dodávateľské práce boli vysúťažené v procese verejného obstarávania

 Financovanie pestovnej činnosti bolo  z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 276 750 €, ktoré boli 
vynaložené na starostlivosť o lesné ekosystémy



Objem výkonov v pestovnej činnosti

Výkon t.j. Ročný plán Časový 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 2 176 -1 291

Obnova lesa celkom ha 271 486,75 216 397 90
Umelá obnova lesa ha 211 200,46 -11 281 -81
Prirodzená obnova lesa ha 60 286,29 226 116 170
Spolupôs. pri prirodz.obnove ha 1,15 1,15 0 3 -2
Čistenie plôch po ťažbe m3 119 130 104 298 -14 832 155 935 -51 637

Čistenie plôch po ťažbe ha 357,68 261,57 -96 404 -142
Ošetrovanie MLP ha 0 0 0
Ochrana MLP proti burine ha 426,75 420,08 -7 1 306 -886
Ochrana MLP proti zveri ha 400 421,34 21 965 -544
Oplocovanie MLP km 3,45 1,30 -2 5,82 -5

Odstraňovanie tenčiny a krov ha 0
Prečistky ha 179,52 305,15 126 1 151 -846

Celoplošná príprava pôdy ha 0
Ochrana lesa tis. EUR 144 105 -39 175 -70
Hnojenie lesných porastov ha 0

Vyvetvovanie lesných porastov ha 0

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



Priame náklady v pestovnej činnosti

Druh výkonu
Ročný plán Časový plán

Skutočnosť  
za obdobie 

Rozdiel                      
skut.-čas. 

plán

Skutočnosť min. 
obdobia  

Rozdiel 
skut.  - skut. 

min. 
obdobia

tis.EUR

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

Obnova lesa                                  288 254 -34 432 -178

Spolupôsobenie-prirodzená obnova 1 1 0 3

Čistenie plôch po ťažbe                 277 272 -5 491 -219

Ošetrovanie MLP                          0

Ochrana MLP             141 108 -33 361 -253

Oplocovanie MLP                        7 7 0 18 -11

Odstraňovanie tenčiny a krov         

Prečistky 64 92 28 360 -268

Celoplošná príprava pôdy              

Ochrana lesa                                144 105 -39 396 -291

Meliorácie                                   

Hnojenie                                     

Vyvetvovanie

Ostatné pestovné práce            48 46 -2 115 -69

Ostatné náklady a výnosy         



Obnova lesa
 Umelá obnova sadbou na ploche 200 ha v celkovom počte 427 155 sadeníc

 Prirodzené zmladenie zaevidované na ploche 286 ha

 Celkovo v rámci obnovy lesa obnovených 487 ha

 Obnova lesa v štruktúre :  35 % prvé zalesnenie, 6 % opakované zalesnenie a 59 % prirodzené 
zmladenie



Odstraňovanie haluziny

 Celkovo v rámci odstraňovania haluziny uvoľnených 261 ha plôch

 Uhodila a odstránila sa haluzina z 104 298 m3 spracovanej drevnej hmoty

 Najväčšia časť uhadzovania haluziny - vykonaná na Oravskej časti TANAPu
80 020 m3 čo predstavuje až 77 % z celkového výkonu ako následok 
podkôrnikovej kalamity po vetrovej kalamite Žofia z roku 2014



Ochrana mladých lesných porastov
 V ochrane mladých lesných porastov boli vykonané predovšetkým tieto činnosti :

 Ochrana MLP proti burine pomiestne 325 ha

 Ochrana MLP proti burine celoplošne 95 ha

 Ochrana MLP proti zveri 421 ha

 Oplocovanie MLP 1 km ( 0,31 ha )

Ochrana MLP bola vykonaná celkovo na ploche                     841 ha



Oplocovanie mladých lesných porastov

 Oplocovanie mladých lesných porastov bolo celkovo vykonané v dĺžke 1 km na 
ploche 0,31 ha.



Prerezávky lesných porastov ( prečistky ) 
 Prečistky boli vykonané v 2019 na celkovej ploche 305 ha

 Dodávateľsky v službách práce predstavovali 99 % z celkového objemu

 Prečistky sa realizovali na plochách, ktoré boli obnovené hneď po kalamite z roku 2004.



Ochrana lesa 

 Za rok 2019 boli čerpané finančných prostriedkov na výkon ochrany lesa v objeme 105 000,-€

Ochranný obvod

Lykožrút smrekový Lykožrút lesklý
Drevokaz 

čiarkovaný

odchyt počet lapačov odchyt
počet 

lapačov odchyt
počet 

lapačov

Podbanské 1 249 500 62

Štrbské Pleso 984 958 37

Vyšné Hágy 466 330 24 1 588 060 11 350 5

Tatranská Matliare 5 920 2
Smokovce 0 0
Podspády 542 350 36 39 600 2

Tatranská Javorina 1 794 375 107 28 800 1
Oravice 2 339 981 63
Habovka 930 420 31 1 356 900 6 29 510 2
Zverovka 4 930 400 155 63 800 6 0 1

Červený Kláštor 7 150 7 1 070 2
Spolu: 13 251 384 524 3 078 230 28 29 860 8

priemer na lapač 25 289 109 937 3 733



Semenárstvo a škôlkárstvo

 Z celkovo vyčerpaných priamych nákladov pri vykonávaní prác v škôlkárskej činnosti,  ktoré boli vo výške 113 000 € 
bolo 92 % použitých na Stredisku genofondu drevín Rakúske lúky 

 Objem prác vykonávaných službami dodávateľov činil 33 650 €, čo predstavuje 29 % z celkový priamych nákladov

 Práce boli zamerané predovšetkým na vyzdvihovanie sadeníc, škôlkovanie semenáčikov, výrobu obaľovaných 
sadeníc v PE krytoch.



Semenárstvo a škôlkarstvo

Ukazovateľ Mer. jednotka Ročný plán
Skutočnosť za 

obdobie

Rozdiel                           
skut.-čas. 

plán

Skutočnosť 
min. obdobia 

Rozdiel                                    
skut.  - skut. 

min. obdobia

PN semenárskej činnosti tis. EUR 8 11 11 16 -5

UVN semenárskej činnosti tis. EUR 11 15 15 22 -7

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

z toho vnútropodnikové výnosy tis. EUR 0 0 0 0 0

HV 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

z toho vlastná spotreba tis. ks 250 314 314 609 -295

PN škôlkárskej činnosti tis. EUR 101 113 113 111 2

UVN škôlkárskej činnosti tis. EUR 141 158 158 155 3

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

z toho vnútropodnikové výnosy tis. EUR 104 71 71 140 -69

HV škôlkárskej 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



Prevádzka semenných sadov
 Na tomto výkone boli vykonané tvarové orezy vrúbľovancov, kosenie 

prihnojovanie,  a údržba oplotenia v  semenných sadoch

 Realizované bolo previazanie klonov v klonovom archíve smreka na ochrannom 
obvode Podspády

 Finančné prostriedky na tomto výkone boli použité vo výške 1 440 €



Zber semena a lúštenie semien
 Zbery boli orientované predovšetkým do uznaných semenných zdrojov a semenných sadov. Zozbieralo sa  

598 kg šišiek SC a 1 824  kg šišiek JD. 

 Práce realizované dodávateľsky predstavovali 10 % z celkového objemu priamych nákladov, ktoré boli vo 
výške 4 842 €

 Náklady na lúštenie semien predstavovali od začiatku roka  5 083 €, pričom väčšinu tejto sumy predstavujú 
náklady na úhradu služieb za lúštenie a uskladnenie zásob osiva a materiálové náklady



Výroba sadeníc
 Celkové priame náklady škôlkárskej činnosti v roku 2019 predstavovali výšku 113 000 €,  spotreba 

semenačikov v hodnote 78 840 € a tržby za odpredanú produkciu v hodnote 11 470 €



Starostlivosť o lúčne ekosystémy

 Hlavná činnosť sa sústreďuje na výrobu sena, výrobu 
senáže, hnojenie lúk, mulčovanie, čistenie lúk

 V roku 2019 bolo vyrobené 567 q sena a 1 129 
balíkov senáže, čo predstavuje plnenie plánovaných 
úloh na 97 %. Mulčovanie sa vykonávalo na ploche 
37,31 ha

 Celkové priame výrobné náklady boli v roku 2019 na 
starostlivosť o lúčne spoločenstvá vo výške 54 954 €. 
Z toho náklady na materiál predstavovali 1 001,-€, 
na mzdy 1 667,-€, odvody 533,-€ a na služby bolo 
vyčerpané 32 254 €

 Dotácie (priame platby na plochu ) predstavovali    
38 000 €.



Starostlivosť o lúčne ekosystémy

Ukazovateľ Mer. jednotka
Ročný 
plán

Časový 
plán

Skutočnosť za 
obdobie

Rozdiel                       
skut.-čas. plán

Skutočnosť 
min. obdobia 

PN poľnohospodárskej činnosti spolu tis. EUR 83 83 76 -7 58

UVN poľnohospodárskej činnosti spolu tis. EUR 116 116 106 -10 94

Tržby a výnosy poľnohos. činnosti spolu tis. EUR 38 38 58 20

z toho dotácie zo ŠR, EÚ a iné transfery tis. EUR 38 38 41 3

Hospodársky výsledok poľnohos. činnosti tis. EUR -100 -100 -48 52 -94

z toho HV z rastlinnej výroby tis. EUR -100 -100 -48 52 -94

HV živočíšnej výroby tis. EUR

Produkcia krmovín z TTP tona 200 200 190 -10 177

Poskytnuté dotácie na plochu tis. EUR 38 38 41 0 40

Poskytnuté dotácie na znevýhodnené oblasti tis. EUR

Poskytnuté environmentálne platby tis. EUR



Ťažbová činnosť
 Za rok 2019 sa vyťažilo celkom 192 731 m3 drevnej hmoty  

( vrátane NN ťažby )

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

 Úmyselná ťažba bola vykonaná v objeme 829 m3, z toho 
obnovná 0 m3, výchovná 727 m3 a mimoriadna 102 m3

 Z škodlivých činiteľov má najväčší podiel pri náhodnej 
ťažbe podkôrny hmyz 166 218 m3 a vietor 24 414m3



Ťažbová činnosť

 V roku 2019 bola v zmysle vyhlášky č. 297/2011 Z.z. o LHE, odevidovaná drevná 
hmota v objeme 80 190 m3  ,jedná sa o drevnú hmotu ponechanú z dôvodu 
ochrany prírody a krajiny v bezzásahovom území čo predstavuje podiel  42 % z 
celkovej 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.



Dodávky ihličnatých a listnatých sortimentov

 Plán dodávok dreva na rok 2019  bol stanovený vo výške 146 400 m3, pričom sme dodali 109 596 m3, t.j. 
plnenie na 75 %

 Plán tržieb za drevo bol vo výške 1 123 tis.€, celkom sme dosiahli tržby vrátane samovýroby 1 041 tis.€ , t.j. 
plnenie na 93 %



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 €

 z toho hmotné investície : 98 215 €

 z toho nehmotné investície                      0 €

 z toho pozemky 0 €



OPRAVY A ÚDRŽBY BUDOV A STAVIEB

 Plán OaÚ celkom  1 157 250 € 

z toho: 

 odpisy  738 100 €

 energie  130 000 €

 ostatné náklady 289 150 €

 Skutočnosť celkom 1 321 307 € 

z toho:  

 odpisy 727 073 €

 energie  111 759 €

 ostatné náklady       452 475 € 

z toho:

 opravy LC a zvážnic     472 249 €

 opravy budov a ost.majetok 849 058 €



EKONOMIKA A FINANCOVANIE

 V roku 2019 sme dosiahli zlepšený hospodársky výsledok po zdanení vo výške +7 526 €

 Podiel tržieb a nákladov v zmysle § 21 ods.2 zákona č.523/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy predstavuje  38,16 %.



Podrobné členenie výnosov v roku 2019: 
VÝNOSY spolu z činnosti príspevkovej organizácie 8 419 699.- EUR
z toho:

Tržby za vlastné výkony a tovar 2 183 062.- EUR
z toho : za vlastné výrobky 1 143 409.- EUR

z predaja služieb 1 023 620.- EUR
za tovar 16 033.- EUR

Zmena stavu zásob 3 976.- EUR
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 1 506 319.- EUR

z toho : predaj majetku 1 331 910.- EUR
predaj materiálu 666.- EUR
zmluvné pokuty 660.- EUR
ostatné výnosy 173 083.- EUR

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 2 116 165.- EUR
Finančné výnosy 0.- EUR
Výnosy z transferov 2 610 177- EUR

z toho : bežný transfer zo ŠR 1 658 903.- EUR
ostatné bežné transfery 838 848.- EUR
kapitálový transfer zo ŠR 26 193.- EUR
ostatné kapitálové transfery 86 233.-EUR

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK + 7 526.- EUR



Podrobné členenie nákladov v roku 2019: 

NÁKLADY spolu na činnosť príspevkovej organizácie 8 412 173.- EUR
z toho:

Spotrebované nákupy 448 278.- EUR
Služby 1 268 481.- EUR
Osobné náklady 2 853 821.- EUR
Dane a poplatky 49 864.- EUR
Ostatné náklady prevádzkovej činnosti 467 211.- EUR
Odpisy, rezervy, opravné položky a iné náklady 3 224 190.- EUR

z toho : odpisy 1 083 429.- EUR
rezervy 2 140 761.- EUR

Finančné náklady 11 725.- EUR
Mimoriadne náklady-škody 1 778.- EUR
Splatná daň z príjmu 86 825.- EUR



PERSONÁLNE OTÁZKY A MZDY

 Organizačná štruktúra Štátnych lesov TANAPu do 1.12.2019 bol rozdelená do štyroch úsekov:

 Úsek riaditeľa 

 Úsek verejno-prospešných činností 

 Úsek obchodno-ekonomický a personálny 

 Úsek účelového lesného hospodárstva

 Námestníci riaditeľa prostredníctvom svojich odborov ( 8 ) zabezpečovali výkony činností, ktoré sú stanovené pre   ŠL 
TANAP zriaďovacou listinou aj metodickým riadením územných vykonávacích jednotiek, ktorými sú ochranné obvody ( 11 ) 
a  strediská ( 5 ).

 Organizačná štruktúra platná od 1.12.2019 :

 Riaditeľ

 Námestník riaditeľa

 Vedúci odborov ( 8 )

 Vedúci ochranných obvodov ( 7 )

 Vedúci stredísk ( 4 )



PERSONÁLNE OTÁZKY A MZDY
 Organizačné členenie ochranných obvodov a ich výmera ( členenie od 1.12.2019 )

 Zrušené ochranné obvody Oravice, Podspády a Červený Kláštor

Ochranný Obvod Celková výmera Bezzásahová zóna Obhospodarovaná výmera Počet l.o.ú.

Podbanské 9 200,77 8 375,14 825,63 3

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

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

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

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

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

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

SPOLU 43 313,21 24 324,44 18 988,77 29



PERSONÁLNE OTÁZKY A MZDY

 Okrem ochranných obvodov patria do územných vykonávacích jednotiek aj 4 
špecializovaných stredísk ( členenie od 1.12.2019 )

Zrušené  Dopravno opravárenských stredisko 

 Stredisko genofondu drevín a obslužných činností,

 Stredisko genofondu rýb Východná, 

 Stredisko terénnych služieb Dolný Smokovec,

 Stredisko Expozície tatranskej prírody Tatranská Lomnica.



PERSONÁLNE OTÁZKY A MZDY
 Priemerný evidenčný počet zamestnancov ŠL TANAPu vo fyzických osobách za rok 2019 bol 148 

zamestnancov. Z toho v kategórii THZ 112  a v kategórii R 36 pracovníkov.

 V roku 2019 sa uzatvorilo celkom 11 pracovných pomerov, z toho: 

 1 THZ

 1 R na dobu neurčitú

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

 V roku 2019 sa ukončilo pracovný pomer:

 9 sezónnych pracovných pomerov 

 10 zamestnanci dohodou ( z toho 5 dôchodok )

 9 zamestnanci organizačné zmeny ( z toho 2 dôchodok )

 2 zamestnanci výpovedná doba

 Ku koncu roka bolo v evidenčnom stave 134 zamestnancov, z toho:

 Technicko-hospodárskych zamestnancov – 103 

 Robotníkov - 31 

 Z uvedeného počtu bolo  zamestnaných 31 žien 

 V organizácií pracuje 13 pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou



HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE 
V DANOM ROKU

 ŠL TANAP využívali v roku 2019 na svoju činnosť vlastné zdroje a zdroje 
poskytnuté organizácii od štátu na základe uzavretého kontraktu

 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 



HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV

 rezort lesného hospodárstva

 rezort životného prostredia

 orgány štátnej správy ochrany prírody, lesného hospodárstva a poľovníctva

 samosprávne orgány miest a obcí ležiacich v územnej pôsobnosti ŠL TANAPu

 štátny vodohospodársky podnik príslušných povodí

 sieť klimatických liečební a ozdravovní

 jednotlivé subjekty v systéme cestovného ruchu

 domáce obyvateľstvo

 bežní návštevníci národných parkov (peší turisti, horolezci, športovci a pod.)

 domáce a zahraničné vedecko-výskumné a vzdelávacie inštitúcie

 ostatní vlastníci lesov (genofond lesných drevín, expertízy, poradenstvo)

 drevospracujúci priemysel



BELIANSKE TATRY
Zadné Meďodoly 2003

BELIANSKE TATRY
Zadné Meďodoly 2011

BELIANSKE TATRY
Zadné Meďodoly 2018





Ďakujeme za pozornosť


