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I. 

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

 

Názov organizácie: ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ 

LOMNICA (ďalej len „ŠL TANAP-u“) 

 

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. Ján Marhefka 

Členovia vedenia:  Ing. Ján Andráš - námestník riaditeľa  

Vedúci odborov:   Ing. Jozef Kuchta, Ing. Andrej Siska, Ing. Jana Javorská,  

Ing. Miroslav Jurčo, Ing. Peter Spitzkopf, Ing. Ivan Oravec,   

Ing. Zuzana Homolová, PhD.   

 

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 

 

a) Poslanie 

 

Poslanie ŠL TANAP-u vychádza zo základného dokumentu ŠL TANAP-u a to, zriaďovacej listiny  

č. 3610/187/1994-100 zo dňa 22.12.1994, ktorou dňom 1. januára 1995 bola zriadená 

príspevková organizácia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky,  ŠL TANAP-u 

v znení rozhodnutí Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 3255/1996-100 

zo dňa 14.11.1996 a č. 4027/2006-250 zo zo dňa 16.05.2006. 

 

Základnou činnosťou ŠL TANAP-u 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; 
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- 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 

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.  

 

b) Strednodobý výhľad organizácie 
 

Východiskom pre starostlivosť o lesnú krajinu v oblasti Tatranského národného parku 

(ďalej len „TANAP-u“) v krátkodobom a strednodobom horizonte je Projekt revitalizácie lesných 

ekosystémov na území Vysokých Tatier postihnutom veternou kalamitou  

zo dňa 19.11.2004 (Jaroslav Jankovič a kol., 2007), ktorý určil základné rámce a postupy 

revitalizácie postihnutého územia a následného manažmentu na princípoch prírode blízkeho 

hospodárenia v lesoch. Na tomto základe sa uplatňujú postupy pri diferenciácii lesných 

porastov v procese ich výchovy, s cieľom ich udržania v maximálne diferencovanej drevinovej, 

vekovej, výškovej a priestorovej štruktúre s predpokladmi k statickej stabilite. Pri fragmentálne 

zachovaných starších lesných porastoch je nevyhnutné aj naďalej v maximálnej miere 

uplatňovať rámce a postupy prírode blízkeho obhospodarovania v zmysle koncepcie PRO SILVA. 

Dodržiavanie ustanovení právnych noriem na úseku lesného hospodárstva a ochrany prírody, 

transparentnosť predaja dreva v osobitných podmienkach národných parkov a ich ochranných 

pásmach, monitoring vyťaženej drevnej hmoty v Systéme náležitej starostlivosti (DDS) v zmysle 

zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene  
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a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve  

a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dreve“).  

Pri starostlivosti o turistické značkované chodníky a náučné chodníky bolo potrebné 

zabezpečiť generálnu výnimku zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov, celoročnú údržbu a starostlivosť, v prípade mimoriadnych situácií 

zabezpečiť bezpečnosť turistov, opravu, údržbu turistických zariadení a priechodnosť trvalo 

značených chodníkov (ďalej len „TZCH“).  Z pohľadu strednodobého výhľadu organizácie je 

potrebné zabezpečiť: 

- nepretržitú starostlivosť o faunu a flóru spojenú s plnením úloh estetickej 

a krajinotvornej povinnosti správcu majetku štátu 

-  vykonávanie starostlivosti o drobné vodné toky a plesá,  

- protipovodňovú ochranu s voľný prietok,  

- starostlivosť o zarybňovanie vodných tokov pôvodnými druhmi,  

- zachovanie biologickej diverzity živočíchov existujúcich na území v pôsobnosti 

organizácie so zameraním na starostlivosť o kamzičiu zver, svište a génovú základňu pre 

zachovanie jeleňa lesného karpatského,  

informovanosť a vzdelávacie aktivity pre domáce obyvateľstvo a návštevníkov  

TANAP-u a PIENAP-u o význame zabezpečenia funkčných lesných ekosystémov  

pre udržateľnosť optimálneho rozvoja krajiny, úlohách a poslaní organizácie,  

ako aj o úlohách súvisiacich so zameraním organizácie vykonávaných cestou edičnej  

a propagačno-výchovnej činnosti (Putovná sova, Čisté hory a pod.)., 

- chod Výskumnej stanice ŠL TANAP-u (vznik v roku 1953), Múzea TANAP-u  

(vznik v roku 1953) a Expozície tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici (vznik v roku 

1992); 

- rekonštrukciu administratívnych budov v Oraviciach a v Habovke. 

 

V krátkodobom horizonte chcú ŠL TANAP-u medzi objektmi Výskumnej stanice  

ŠL TANAP-u, Múzea TANAP-u a Expozície Tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici zriadiť náučný 

chodník s tematikou včely medonosnej, ako významného opeľovača kveteny v Tatrách, ktorý 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/280/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/292/
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bude zakončený skutočným stanovišťom živých včelstiev s možnosťami ukážok pre žiakov škôl 

a ostatnú verejnosť. 

V pozemkovej držbe a správe majetku štátu majú ŠL TANAP-u za cieľ vyvíjať aktívny 

prístup k sceľovaniu a nákupu pozemkov v prospech štátu priamym oslovovaním potenciálnych 

predávajúcich, a to prioritne v lokalitách s rozdrobeným vlastníctvom, za účelom vytvárania 

kompaktných uzavretých celkov, ktoré sú menej náročné na obhospodarovanie. Financovanie 

bude prebiehať najmä z rezerv tvorených zo zdrojov z prenájmov pozemkov, prípadne z predaja 

prebytočného majetku. Z uvedeného dôvodu bude potrebné sa zamerať na usporiadanie 

pozemkov pod stavbami vo vlastníctve štátu v správe organizácie, a to spôsobom nákupu, resp. 

prenájmu pozemkov, prípadne prevodom správy od iných správcov pozemkov. Novelou Zákona 

o lesoch bol zavedený inštitút tzv. osobitného obhospodarovania, ktorý v prípade 

nezabezpečenia odborného obhospodarovania pozemkov vo vlastníctve neštátnych subjektov 

môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva využiť na zverenie pozemkov do 

obhospodarovania štátnej organizácii lesného hospodárstva. Následne takto zverený majetok 

cudzích osôb bude potrebné odborne obhospodarovať, s rizikom vynakladania finančných 

prostriedkov do cudzieho majetku a ťažko odhadnuteľným nárastom priamych nákladov 

v danom roku. 

Pri správe hmotného investičného majetku v krátkodobom horizonte vznikla potreba  

v organizácii rekonštrukcie administratívnej budovy ústredia ŠL TANAP-u, na ktorú  

ŠL TANAP-u obdržali kapitálový transfer od zriaďovateľa a taktiež čoskoro vznikne urgentná 

potreba rekonštrukcie  budovy Ochranného obvodu Tatranská Javorina, ktorá je národnou 

kultúrnou pamiatkou. Taktiež sa v súčasnosti prehodnocuje Projekt rekonštrukcie Pieninskej 

cesty, ktorá sa môže realizovať v krátkodobom horizonte 2 rokov v rámci programu 

cezhraničnej spolupráce Interreg PL-SK v rozhodujúcej miere z externých zdrojov. 

Rekonštrukcia cesty v dĺžke cca 8 km by bola nesporne prínosom pre turizmus v predmetnom 

priestore.  

Prioritou je aj diverzifikácia tržbonosných činností využitím turistického potenciálu 

spravovaného územia, s následným doplnením podnikateľskej činnosti podľa aktuálnej trhovej 

situácie (pneuservis, parkovanie, činnosť OLH, ubytovanie, exkurzie, lesná pedagogika), 

rozšírenie sortimentu predávaných tovarov, rozšírenie ponuky ubytovania vo vhodných 

rekreačných zariadeniach organizácie a orientácia organizácie na financovanie činností  
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zabezpečením ďalších externých zdrojov s  využitím projektových podpôr z programu rozvoja 

vidieka, priamych platieb, cezhraničnej spolupráce (Huskroua, Interreg, Life), projektov APVV, 

grantových fondov, darov a recipročnou vzájomnou spoluprácou.  

 

 

Strednodobé a krátkodobé ciele organizácie sú premietnuté do konkrétnych ročných 

plánov úloh podľa jednotlivých činností a výkonov, ako aj do ukazovateľov zriaďovateľa. 

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. 572/2019/MPRVSR-710 bol uzavretý medzi MPRV SR a ŠL TANAP-u  

dňa 16.12.2019 vo výške 974 737 EUR.  

 

Úpravy kontraktu :  

       A: BEŽNÝ TRANSFER: 

1. Dodatok č. 1 z 21.2.2020 

- pridelené finančné prostriedky vo výške 650 000 € - poukázané  

na dofinancovanie verejnoprospešných činností, pestovných činností a opravu 

a údržbu lesnej dopravnej siete 

2. Dodatok č. 2 zo 16.12.2020  

- pridelené finančné prostriedky vo výške 54 000 € - poukázaný na zabezpečenie   

krytia bežných výdavkov implikovaných vznikom pandémie súvisiacej 

s ochorením COVID-19 

ŠL TANAP-u v roku 2020 obdržali bežný transfer vo výške 1 678 737 €. 

      Bežný transfer ktorý má súvis s podpísaným kontraktom na činnosti organizácie bol 

poukazovaný mesačne, a to 1/12 z jeho výšky. Dodatok č. 2 ku kontraktu bol poukázaný 

jednorazovou platbou na bankový účet v Štátnej pokladnici.  

 

    Celkové čerpanie pridelených finančných prostriedkov bolo k 31.12.2020 vo výške: 

1 656 076,42 € - čo je plnenie na  98,65%.  Nedočerpané finančné prostriedky zostali  

vo výške 22 660,58 € z Dodatku č. 2 boli vyčerpané do 31.03.2021 v súlade so zákonom  

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, čo je čerpanie na 100%. Táto suma bola aj 

predmetom „Zúčtovania so štátnym rozpočtom pre rok 2020“. 

 

B: KAPITÁLOVÉ TRANSFERY: 

       1. Oporný múr Tatranská Javorina – pridelené finančné prostriedky formou kapitálového 

transferu boli v roku 2018 vo výške 300 000 €, v roku 2019 boli finančné prostriedky čerpané  

vo výške 19 650 € a v roku 2020 vo výške 280 350 €. Kapitálový transfer bol vyčerpaný na 100%. 
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       2.  Rekonštrukcia Pieninskej cesty-Prielom Dunajca - pridelené finančné prostriedky 

formou kapitálového transferu boli v roku 2019 vo výške 444 903,50 €, v roku 2020 boli 

finančné prostriedky požité vo výške 13 238,44 €. Vyčerpanie kapitálového transferu sa plánuje 

do konca roka 2021. 

       3. Plynofikácia ochranného obvodu Tatranské Matliare - pridelené finančné prostriedky 

formou kapitálového transferu boli v roku 2020 vo výške 35 000 € - v roku 2020 sa nevyčerpali 

žiadne finančné prostriedky. Vyčerpanie kapitálového transferu sa plánuje v nasledujúcih dvoch 

rokoch. 

       4. Chladiarenske boxy - pridelené finančné prostriedky formou kapitálového transferu boli 

v roku 2020 vo výške 24 000 €, v rámci ktorých bolo zakúpených 7 ks chladiarenských boxov 

a ich vyplatenie bolo  z bežného účtu dňa 4.12.2020. Kapitálový transfer bol vyčerpaný na 100%. 

     5. Rekonštrukcia sociálno-prevádzkovej budovy - ústredie ŠL TANAP-u - pridelené finančné 

prostriedky formou kapitálového transferu boli v roku 2020 vo výške 300 000 €. V roku 2020 sa 

nevyčerpali žiadne finančné prostriedky určené pre rekonštrukciu budovy ŠL TANAP-u. Jeho 

vyčerpanie sa plánuje v nasledujúcih dvoch rokoch. 

 

Čerpanie transferov zo štátneho rozpočtu podľa okruhov činností 

A: Bežný transfer 

 

  

Okruh činností 

ÚVN celkom ÚVN celkom 
% plnenia 
kontraktu P.č. ročný plán skutočnosť 

  spolu z toho ŠR spolu z toho ŠR 

1. Práce celospoločenského významu 1 266 800 876 297 1 270 218 823 646,00 93,99 

2. Výskum a monitoring stavu lesa a prírody, Múzeum  
505 600 292 140 490 478 330 886,00 113,26 

  a knižnica TANAP-u, Expozícia tatranskej prírody 

3. Ekologická výchova a propagácia 268 800 186 300 293 112 193 185,00 103,70 

4. Opravy lesných ciest a zvážnic      838 000 135 000 793 113 135 675,00 100,50 

5. Starostlivosť o lesné ekosystémy     1 320 696 135 000 1 273 171 141 345,00 104,70 

6. 

Krytie výdavkov v súvislosti s pandémiou ochorenia 
COVID-19 x 54 000 x 54 000 100,00 

  CELKOM:         4 199 896,00 1 678 737,00 4 120 092,00 1 678 737,00 100,00 
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B: Kapitálový transfer       

        

P.č. Názov investičnej akcie 
Rok 

pridelenia 
KT 

Suma 
Čerpanie k 
31.12.2019 

Čerpanie k 
31.12.2020 

Spolu Zostatok 

1. Oporný múr Tatranská Javorina 2018 300 000,00 19 650,00 280 350,00 300 000 0,00 

2. Rekonštrukcia Pieninskej cesty - Prielom Dunajca 2019 444 903,50 0,00 13 238,44 13 238,44 431 665,06 

3. 
Plynofikácia ochranného obvodu Tatranské Matliare 2020 35 000,00 

x 0,00 0,00 35 000,00 

4. Chladiarenské boxy 2020 24 000,00 x 24 000,00 24 000 0,00 

5. Rekonštrukcia soc. prevádzkovej budovy - ústredie ŠL 
TANAP-u 2020 300 000,00 

x 0,00 0,00 300 000,00 

 

Podrobné členenie podľa okruhu činností: 

1. Práce celospoločenského významu 

Skutočné úplné vlastné náklady (ÚVN): 1 270 218 EUR  

z toho príspevok zo štátneho rozpočtu (ŠR): 823 646 EUR 

 

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

Rozhodujúce činnosti: 

o ŠL TANAP-u zabezpečujú údržbu a preznačovanie chodníkov v celkovej dĺžke  

739 500 m; 

o bežná údržba v dĺžke 113 008 m; 

o opravy väčšieho rozsahu v dĺžke 3 250 m; 

o opravy dláždením v dĺžke 1 263 m; 

obnova 8 ks premostení a oprava 103 ks premostení  cez drobné vodné toky; 

o obnovené zábradlia okolo chodníkov v dĺžke 965,32 m; 

o spriechodnených prerezaním 31 760 m chodníkov v pásme lesa a 8 385 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 celkovom objeme 

3 309 m3; 

o zimné značenie v dĺžke 9 600 m  a letné značenie v dĺžke 171 100 m. 
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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, najmä dočisťovanie okrajov 

porastov, výsadba odrastkov a úprava zelene okolo  zariadení v správe ŠL TANAP-u 

– ochranné obvody: Štrbské Pleso, Smokovce, Tatranské Matliare, Tatranská 

Javorina, Podspády,; 

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

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

(Velická dolina);  

o údržba pútačov; 

o kosenie a mulčovanie horských lúk; 

o odstraňovanie inváznych druhov rastlín, najme krídlatky japonskej a boľševníka 

obrovského. 

 

1.3. Ochrana vodného režimu 

Rozhodujúce činnosti: 

ŠL TANAP-u  májú v správe 544 160 m drobných vodných tokov. Oproti minulému roku 

bola dĺžka drobných vodných tokov znížená o 451 220 m z dôvodu ich odovzdania na základe 

Rozhodnutia č. 13144/2019-4.3, 68341/2019, ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia 

(ďale len „MŽP SR“) Sekcia vôd.  

o podstata prác je zameraná na priame správcovstvo drobných vodných tokov  

a užívanie zverených pozemkov okolo tokov v správe vodohospodárskeho podniku; 

o zabezpečenie prietočnosti 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 vyčistili sme korytá drobných vodných tokov v dĺžke 2 470m;  

o bola vykonaný údržba protipožiarnych zariadení v dĺžke 85m, údržba 3ks 

protipožiarnych nádrží; 
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o vybudovalo sa 6 ks studničiek a úpravilo 9 ks studničiek v okolí turistických 

chodníkov; 

o  prebiehali úpravy brehovej zelene; 

o v rámci 27. ročníka akcie Čisté vody bolo  z 13 vysokohorských plies vyzbieraných 

53,5 kg odpadu.  

 

1.4. Ochrana živočíšstva 

Rozhodujúce činnosti: 

o zimná starostlivosť o zver prikrmovaním. (prikrmovanie má rozpodujúci vplyv nielen 

v zdravotnom stave zveri, ale minimalizuje riziko škôd na les, spôsobené zverou 

lúpaním a ohryzom); 

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

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

pre zver; 

o celoročná pozornosť kamzíčej zveri, kde na vytypovaných lokalitách bolo pre ňu 

pripravené prirodzené krmivo - sušená jarabina vtáčia; 

o vykonávané pravidelné ochranné služby, zamerané na zamedzenie pytliactva, 

elimináciu pytliačiacich psov a mačiek, zber jeleních zhodov, vyrušovanie zveri a iné 

nepovolené aktivit najme vo vysokohorskom prostredí; 

o vynáška soli a jarabiny; 

o odčervovanie zveri, vakcinácia a starostlivosť o jej zdravotný stav; 

o vykonané spočítanie zveri, najmä vzácnej a chránenej, včítane spočítania kamzíčej 

populácie; 

o chov 3 kusov huculov, ktoré sa podieľajú na prácach v ochranných obvodoch; 

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

rybích násad; 

o výter rýb v počte 500 000 ks ikier. 
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1.5. Starostlivosť o šport, turistiku a táboriská 

Rozhodujúce činnosti: 

o prevádzka vysokohorského táboriska v Bielovodskej doline a znovuotvorenie 

Autocamping v Červenom Kláštore pre návštevníkov tatranskej prírody; 

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

o údržba zariadení slúžiacich návštevníkom –  na celom území Tatranského národného 

parku bolo vybudovaných 101 ks nových zariadení, odpočívadiel a lavíc na oddych; 

o údržba 117 ks starších zariadení, ktoré slúžia turistom; 

o obnova 10 ks smerníkov a oprava 327 ks smerníkov; 

o výroba 17 nových pútačov, osadenie 19 nových pútačov a výmena 232 ks nových 

tabuliek na pútačoch; 

o spočítanie návštevnosti vo vysokohorskom prostredí k 6.8.2020 - spočítaných 30 232 

návštevníkov, kedy bol prekročený denný rekord o takmer 4 000 návštevníkov  

spred štyroch desaťročí .   

 

2. Výskum a monitoring stavu lesa a prírody 

Skutočné úplné vlastné náklady (ÚVN): 490 478 EUR  

z toho príspevok zo štátneho rozpočtu (ŠR): 330 886 EUR 

 

2.1  Výskumné projekty a monitoring: 

o prírodné kalamity; 

o odozva prírodných ekosystémov na globálne a regionálne zmeny; 

o starostlivosť o lesy; 

o podkôrny hmyz a stav lesných porastov; 

o vzácna a zriedkavá vegetácia; 

o zdravotný stav vybraných skupín živočíchov; 

o potravná ekológia voľne žijúcich živočíchov a analýza látkového metabolizmu  

u vybraných druhov poľovnej zveri. 
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2.2  Zbierkotvorná a múzejná činnosť: 

o starostlivosť o zbierky Múzea TANAP-u 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; 

o  publikačná činnosť; 

o  edičná činnosť; 

o  vedecké podujatia, semináre, konferencie; 

o  podklady pre štátne orgány a organizácie, posudky; 

o  ostatné odborné práce. 

 

3. Ekologická výchova a propagácia 

Skutočné úplné vlastné náklady (ÚVN): 293 112 EUR  

z toho príspevok zo štátneho rozpočtu (ŠR): 193 185 EUR 

 

3.1. Edično-propagačná činnosť 

Rozhodujúce činnosti a  materiály: 

o kalendár na rok 2021 s motívom tatranskej prírody; 

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 výstave ITF Slovakiatour 2020; 

o internetová stránka a facebook; 
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o príprava 3 panelov pre turistov v oblasti Tatranskej Javoriny a ich umiestnenie  

pri vstupe do Bielovodskej doliny a pri ochrannom obvode Tatranská Javorina; 

o organizácia podujatia Čisté hory - 42 ročník s prezentáciou o podujatí v rámci akcie 

Upracme si Slovensko; 

o príprava video príspevku o ŠL TANAP-u namiesto priamej účasti na veľtrhu Gastra 

Kulinária. 

 

3.2. Ekologická výchova 

Rozhodujúce činnosti: 

o prevádzka Múzea TANAP-u - bežná údržba, bežné opravy vitrín. Múzeum TANAP-u 

v roku 2020 navštívilo 25 458 osôb. Pokles návštevnosti bol zapríčinený 

protipandemickými opatreniami, kedy Múzeum TANAP-u bolo zatvorené  

6 mesiacov.;  

o prevádzka Expozície tatranskej prírody – návštevnosť v roku 2020 bola 9 689 osôb. 

Návštevnosť bola oproti predošlym rokom nižšia z dôvodu pandémie COVID-19.; 

o prevádzka a úpravy informačných centier – Štrbské Pleso, Zverovka; 

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

powerpointové prezentácie, podujatia na chatách so žiakmi základných škôl, 

materských škôl ale aj iným skupinami, ktoré prejavili záujem o prednášky v rámci 

lesnej pedagogiky; 

o tvorba pracovných listov, informačných textov a fotografií, magnetiek zvierat, 

kvetov, drevín, puzzle; 

o  organizovanie súťaží, prednášok, terénnych vychádzok; 

o rozvinutie spolupráce so školami v regióne;  

o  zorganizovanie súťaže pre žiakov - 16. ročník súťaže Putovná sova - 

prostredníctvom webu. 

 

4. Opravy lesných ciest a zvážnic  

Skutočné úplné vlastné náklady (ÚVN): 793 113 EUR,  

z toho príspevok zo štátneho rozpočtu (ŠR): 135 675 EUR 
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Rozhodujúce práce: 

o  vozenie štrku, zasypávanie dier z výmoľov; 

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

5. Starostlivosť o lesné ekosystémy   

Skutočné úplné vlastné náklady (ÚVN): 1 273 171 EUR 

z toho príspevok zo štátneho rozpočtu (ŠR): 141 345 EUR 

Rozhodujúce práce: 

o  ochrana lesa 

o  ostatné pestovné práce 

o  semenárstvo a škôlkarstvo 

o  starostlivosť o lúčne ekosystémy 

 

6. Krytie výdavkov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19   

príspevok zo štátneho rozpočtu (ŠR):  54 000 EUR 
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IV. 

ČINNOSTI  ŠL TANAP-u V ROKU 2020 

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 980 656 -324 885 -229 

Obnova lesa celkom ha 239 275 36 487 - 212 

Umelá obnova lesa ha 204 143 -61 200 -57 

Prirodzená obnova lesa ha 35 132 97 286 -154 

Spolupôs. pri prirodz.obnove lesa ha 7 1 -6 1 0 

Čistenie plôch po ťažbe m3 59 950 29 627 -30 323 104 298 -74 671 

Čistenie plôch po ťažbe ha 181 83 -98 261 -178 

Ošetrovanie mladých lesných porastov ha      

Ochrana mladých lesných porastov 
proti burine ha 

690 233 -457  420 -187 

Ochrana mladých lesných porastov 
proti zveri ha 

432 362 -70 421 -59 

Oplocovanie mladých lesných porastov km 11 1 -10 1 0 

Odstraňovanie tenčiny a krov ha      

Prečistky ha 608 418 -190 305 113 

Celoplošná príprava pôdy ha      

Ochrana lesa tis. EUR 97 134 37 105 29 

Hnojenie lesných porastov ha      

Vyvetvovanie lesných porastov ha      

Ostatné pestovné práce tis. EUR 18 44 26 46 -2 

 

Priame náklady v pestovnej činnosti 

Druh výkonu 

Ročný 
plán 

Skutočnosť  
za obdobie 

Rozdiel                      
skut. - čas. plán 

Skutočnosť 
min. obdobia 

Rozdiel  
skut.- skut. min. obdobia 

tis. EUR 

Priame náklady pestovnej činnosti spolu 980 656 -324 885 -229 

(011) Obnova lesa                                   275 184 -91 254 -70 

(012) Spolupôsobenie - prirodzená obnova lesa   3 0 -3 1 0  

(015) Čistenie plôch po ťažbe                         198 88 -110 272 -184 

(016) Ošetrovanie mladých lesných porastov              0     

(017) Ochrana mladých lesných porastov                                        163 69 -94 108 -39 

(018) Oplocovanie mladých lesných porastov                                   20 12 -8 7 5 

(020) Odstraňovanie tenčiny a krov                         

(025) Prečistky                                                   206 125 -81 92 33 

(026) Celoplošná príprava pôdy                                

(028) Ochrana lesa                                            97 134 37 105 29 

(031) Meliorácie                                                          

(033) Hnojenie                                                             

(035) Vyvetvovanie                                                     

(039) Ostatné pestovné práce                        18 44 26 46 -2 

(040-049) Ostatné náklady a výnosy                        
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2. Semenárstvo a škôlkarstvo 

Ukazovateľ 
Merná 

jednotka Ročný plán 
Skutočnosť 
za obdobie 

Rozdiel                           
skut.-
čas. 
plán 

Skut. min. 
obdobia  

 Rozdiel                                    
skut. - skut. min. 

obdobia 

Priame náklady semenárskej činnosti tis. EUR 16 10 -6 11 -1 

Úplné vlastné náklady  semenárskej 
činnosti tis. EUR 

25 16 -9 15 1 

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 

25 16 -9 15 1 

Celková výmera škôlok ha 15 15 x 15 x 

Produkčná plocha škôlok ha 10 10 x 10 x 

Produkcia sadeníc spolu tis. ks 226 326 100 351 -25 

vlastná spotreba tis. ks 211 296 85 314 -18 

Priame náklady  škôlkarskej činnosti tis. EUR 151 150 -1 113 37 

Úplné vlastné náklady  škôlkarskej činnosti tis. EUR 235 234 -1 158 76 

Tržby a výnosy škôlkarskej činnosti tis. EUR 81 91 10 82 9 

vnútropodnikové výnosy tis. EUR 76 81 5 71 10 

Hospodársky výsledok škôlkarskej 
činnosti (+strata, -zisk) tis. EUR 

154 143 -11 76 67 

Priemerná vnútropodniková cena 
sadenice  13/9 EUR/ks 

0,27 0,27 0 0,23 0,04 

Priemerná externá cena sadenice EUR/ks 0,39 0,34 -0,05 0,30 0,04 

 

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 69 53 -16 55 -2 
Úplné vlastné náklady poľnohospodárskej 
činnosti spolu tis. EUR 107 83 -24 77 6 
Tržby a výnosy poľnohospodárskej 
činnosti spolu tis. EUR 70 68 -2 76 -8 

vnútropodnikové výnosy tis. EUR 40 36 -4 38 0 

                 dotácie zo ŠR a EÚ tis. EUR      
Hospodársky výsledok  
poľnohospodárskej činnosti (+strata, - 
zisk) tis. EUR 37 15 -22 1 14 

Hospodársky výsledok z rastlinnej výroby tis. EUR 37 16 -21 1 15 
             Hospodársky výsledok  živočíšnej 

výroby tis. EUR           
Produkcia krmovín z trvalých trávnych 
porastov tona 157 143 -32 170 -27 

Poskytnuté dotácie na plochu tis. EUR 30 32 2 38 -6 
Poskytnuté dotácie na znevýhodnené 
oblasti tis. EUR           

Poskytnuté environmentálne platby tis. EUR           
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4. Ťažbová činnosť  

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 76 200 31 830 -44 370 112 542 -80 712 

ihličnatá m3 76 200 30 922 -45 278 111 805 -80 883 

           listnatá m3 0 907 907 737 170 

  ťažba dreva cudzími m3 76 200 31 830 -44 370 112 542 -80 712 

Prebierky celkom ha 141 577 436 727 -150 

  Prebierky do 50 rokov ha neeviduje sa  0   

Približovanie dreva celkom m3 76 200 31 794 -44 406 112 135 -80 341 

  približovanie dreva cudzími m3 76 200 31 794 -44 406 112 135 -80 341  

Odvoz dreva celkom m3 76 200 31 794 -44 406 112 135 -80 341  

odvoz dreva cudzími m3 76 200 31 794 -44 406 112 135 -80 341  

Priame náklady ťažbovej 
činnosti celkom 

tis. EUR 5 7 2 14 -7  

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. – nemalo by byť že v zmysle zákona o ochrane 

prírody a krajiny? Alebo nariadení?  

PN – priame náklady 

ŤČ - ťažbová činnosť 

OM - odvozné miesto 
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 V zmysle platných Programov starostlivosti o lesy  je na obdobie rokov 2015 až 2024 lesný 

hospodársky celok (ďalej len „LHC“) Červený Kláštor a LHC Podolínec (lesný celok (ďalej len „LC“) 

= LC Neštátne lesy na LHC Červený Kláštor a LC Neštátne lesy na LHC Podolínec) a na roky 2017 

až 2026 LC Podbanské, LC Štrbské Pleso, LC Vyšné Hágy, LC Smokovce, LC Tatranské Matliare, 

LC Podspády, LC Tatranská Javorina, LC Oravice, LC Habovka, LC Pieniny plánovaný objem ťažby 

dreva (tzv. etát) vo výške  351 364 m3, z toho obnovná ťažba 281 488 m3 a výchovná ťažba  

69 876 m3.  

 Za rok 2020 sa vyťažilo spolu aj s ťažbou náhodnou nevykonanou 62 449 m3 drevnej 

hmoty. Náhodná ťažba bola vo výške 61 872 m3, čo tvorí 99,08 % z celkovej ťažby. Úmyselná 

ťažba bola vykonaná v objeme 577 m3, z toho obnovná ťažba 0 m3, výchovná ťažba 577 m3 

a mimoriadna ťažba 0 m3. V roku 2020 po zavedení silných obmedzení na náhodnú ťažbu  

sa prvý krát aplikovala mimoriadna ťažba s ponechaním hmoty, len za účelom uvoľnenia lesnej 

dopravnej siete a ochranných chodníkov v objeme 65,20 m3. 

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

 č. 297/2011 Z.z. o LHE, v roku 2020 v objeme 30 619 m3, čo predstavuje podiel   

49 % z celkovej ťažby.  

 

Náhodná nevykonaná (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. 

Plánovaná obnova lesa je pre hore uvedené územie a obdobie o rozhlohe  1 169,80 ha. 

 

 

5. Investičná výstavba 

Objem prác a dodávok celkom 514 161 € 

objem stavebných prác 482 008 € 

objem strojov a zariadení  32 153 € 

 

Nadobudnuté investície celkom  514 161 € 

hmotné investície 514 161 € 
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6. Opravy a údržby budov a stavieb 

Plán celkom 1 326 000 € 

odpisy 705 700 € 

energie 180 000 € 

ostatné náklady 440 300 € 

 

 

Skutočnosť celkom 1 313 902 

odpisy 722 859 € 

energie 127 710 € 

ostatné náklady 461 103 € 

Náklady na lesné cesty a zvážnice 508 406 € 

Náklady na budovy a ostatný majetok 805 496 € 
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V. 

ROZPOČET ORGANIZÁCIE  

 

Ekonomika a financovanie 

Rozpočet pre rok 2020 bol schválený s plánovaným výsledkom vyrovnaného 

hospodárenia s plánom výnosov a nákladov v sume 6 260 tisíc €. Vplyvom vonkajších faktorov 

(zníženie výkupných cien dreva, zníženie príjmov z predaja vstupného a výpadku príjmov 

z podnikateľskej činnosti – ubytovania z dôvodu opatrení na obmedzenie šírenia COVID-19) 

došlo k výpadku na strane výnosovej časti. Z tohto dôvodu za účelom dosiahnutia vyrovnaného 

hospodárskeho výsledku bolo potrebné prijatím niektorých opatrení obmedziť nákladovú 

zložku rozpočtu. K celkovému šetreniu nákladov prispelo aj nedočerpanie plánovaných 

finančných prostriedkov na pestovnú činnosť. Hlavným dôvodom  bolo najskôr zrušené a potom 

opätovné neskoré vyhlásenie verejného obstarávania a tým neskorý začiatok prác hlavne  

pri čistení plôch po ťažbe a vykonávaní prečistiek. Taktiež boli obmedzené pestovné práce  

na ochrannom obvode Tatranské Matliare z dôvodu nerealizácie činností z projektu HUSKROUA 

počas celého roka, ale len v decembri 2020, kedy bola podpísaná zmluva. Tým sa podarilo 

dosiahnuť za rok 2020 pri celkových výnosoch 5 800 tisíc € a nákladoch 5 772 tisíc € zlepšený 

hospodársky výsledok vo výške 27 737,10 €, z toho hlavná činnosť tvorila 6 714,74 € 

a podnikateľská činnosť 21 022,36 €.  
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Finančné hospodárenie v roku 2020 

VÝNOSY                                                
spolu z činnosti príspevkovej organizácie 

5 799 891 € 

tržby za vlastné výkony a tovar 1 446 130 € 

za vlastné výrobky 555 797 € 

z predaja služieb 879 582 € 

za tovar 10 751 € 

zmena stavu vnútropodnikových zásob 15 909 € 

ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 149 358 € 

predaj majetku 35 269 € 

predaj materiálu  1 104 € 

zmluvné pokuty  4 447 € 

ostatné výnosy  108 538 € 

zúčtovanie rezerv a opravných položiek 2 144 126 € 

finančné výnosy 0 € 

výnosy z transferov 2 044 368 € 

bežný transfer ŠR 1 794 713 € 

ostatné bežné transfery 136 624 € 

kapitálový transfer zo ŠR 26 526 € 

ostatné kapitálové transfery 86 505 € 

Finančné hospodárenie v roku 2020 

NÁKLADY                                                
spolu z činnosti príspevkovej organizácie 

5 772 154 € 

spotrebované nákupy 605 039 € 

služby 1 244 704 € 

osobné náklady 2 674 622 € 

dane a poplatky 47 829 € 

ostatné náklady prevádzkovej činnosti 15 331 € 

odpisy 865 774 € 

rezervy 125 108 € 

finančné náklady 9 174 € 

mimoriadne náklady - škody 6 144 € 

splatná daň z príjmu 178 429 € 

 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK + 27 737 € 

 

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

pravidlách verejnej správy predstavuje  26,50 %. 
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 ŠL TANAP-u v roku 2020 zabezpečili hlavné činnosti v nasledovnom rozsahu (finančné 

údaje sú uvedené v priamych nákladoch): 

Hlavné činnosti ŠL TANAP-u v roku 2020  (v EUR) 

údržba a výstavba turistických chodníkov 283 603 

ochrana a estetika prírody 25 489 

ochrana vodného režimu 89 792 

ochrana živočíšstva 196 812 

starostlivosť o genofond rýb 75 414 

starostlivosť o šport, turistiku a táboriská 143 132 

výskumná činnosť 191 856 

Múzeum 49 240 

Expozícia tatranskej prírody (ETP) 73 313 

edično - propagačná činnosť 131 237 

ekologická výchova 56 655 

obnova lesných ekosystémov 183 137 

hygiena lesných porastov 87 923 

ochrana mladých lesných porastov proti zveri a burine 68 639 

oplocovanie mladých lesných porastov proti zveri 12 355 

výchova mladých lesných porastov 124 990 

ochrana lesných ekosystémov 134 430 

ostatné pestovné práce v lesných ekosystémoch 44 271 

semenárstvo  lesných drevín 9 886 

genofond lesných drevín, lesné škôlky 150 504 

starostlivosť o lúčne spoločenstvá a krajinotvorné prvky 53 055 

likvidácia kalamity celkom 61 872 

vietor 33 612 

podkôrny hmyz 28 025 

ostatné 235 
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VI. 

PERSONÁLNE OTÁZKY 

 

           V zmysle aktuálne platného Organizačného poriadku sú jednotlivé organizačné útvary 

rozčlenené na: ústredie ŠL TANAP-u so sídlom v Tatranskej Lomnici a osobitné organizačné 

útvary. 

           Ústredie ŠL TANAP-u pozostáva zo:  

- sekretariátu riaditeľa,  

- útvaru hlavného kontrolóra,   

- útvaru právneho   

- jednotlivé odbory:  

o Odbor výskumu – Výskumná stanica a Múzeum TANAP-u,  

o Odbor prác celospoločenského významu,  

o Odbor pozemkovej držby a reprivatizácie,  

o Odbor usmerňovania ekonomiky, účtovníctva a personálnych činností,  

o Odbor obchodu,  

o Odbor informačných technológií,  

o Odbor starostlivosti o lesy  

o Odbor starostlivosti o stavby, hnuteľný majetok a vnútornej správy). 

           Osobitné organizačné útvary - vonkajšie organizačné jednotky ako územné vykonávacie 

jednotky tvoria ochranné obvody a strediská.  

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 

            



    
 

26 

 

Špecifické činnosti organizácie sú zabezpečované prostredníctvom stredísk   

o Stredisko genofondu rýb Východná,  

o Stredisko genofondu drevín a obslužných činností Tatranská Lomnica,  

o Stredisko terénnych služieb Dolný Smokovec,  

o Expozícia tatranskej prírody Tatranská Lomnica.    

 

Stav pracovníkov: 

 Priemerný evidenčný počet zamestnancov ŠL TANAP-u vo fyzických osobách za rok 2020 

bol 134 zamestnancov. Z toho v kategórii technicko-hospodárski zamestnanci (THZ)  

99   a v kategórii robotníci (R) 35 pracovníkov.  Počet pracovníkov pracujúcich na kratší pracovný 

úväzok – 5. Celkovo bolo pracovníkmi odpracovaných 209 102 hodín.  

 V roku 2020 personálny pohyb predstavoval zväčša prijatie a následné ukončenie 

pracovných pomerov sezónnych pracovníkov (celkovo 14 prípadov, hlavne na pracovných 

pozíciách v ETP, ATC Červený Kláštor a pri správe parkoviska na LC Sliezsky dom). Celkovo bolo 

v roku 2020 uzatvorených 21 a ukončených 24 pracovných pomerov - 3 pracovné pomery  

sa skončili výpoveďou, 5 pracovných pomerov sa skončilo odchodom do dôchodku a zvyšné 

pracovné pomery boli ukončené dohodou, resp. ukončením sezónnych pracovných pomerov.   

Ku koncu roka bolo v evidenčnom stave 126 pracovníkov (THZ – 97, R - 29). Z uvedeného 

počtu bolo  zamestnaných 28 žien.  
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VII. 
 

CIELE A PREHĽAD PLNENIA 
 
Program/podprogram/prvok: 08V0206 Starostlivosť o  národné parky  

 

Zdroj financovania:   Štátny rozpočet formou bežného transferu 

Výška upraveného rozpočtu:  1 678 737 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-u. 

 

Merateľný ukazovateľ:  

Hodnota 
ukazovateľa 

Merná 
jednotka 

CIEĽ 1. 
Hodnota 

Rok 
2020 

CIEĽ 2. 

km 

1. 
2. 

Plánovaná 
hodnota 

100 
5 

1. 
2. 

Skutočná 
hodnota 

113 
2,47 

      

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie komentára: 

Cieľ 1. 

V roku 2020 bola vykonaná údržba TZCH v dĺžke 113 km. Zabezpečené bolo obnovenie značenia 

a spriechodnenie TZCH počas zimného obdobia. V ďalšom období bola údržba zameraná 

predovšetkým na bežné opravy TZCH, ako aj rozsiahlejšie dláždenie turistických chodníkov  

vo vysokohorskom prostredí. Práce sa zameriavali na čistenie odrážok, vrátane menších opráv, 

dláždenie a prerezávania chodníkov v pásme lesa a kosodreviny. Dôležitou súčasťou prác bolo 

odstraňovanie suchých stromov v okolí TZCH, ktoré boli veľkým potencionálnym 

nebezpečenstvom pre turistov pri silnejšom vetre. 
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Cieľ 2. 

Čistením potokov a vykonávaním údržby vodohospodárskych objektov bolo v roku 2020 

vyčistených 2,47 km korýt vodných tokov. Jednalo sa hlavne o práce v súvislosti s obnovením 

prietokov vodných tokov,  odstraňovaním naplavených stromov a inej biomasy a úpravy brehov 

potokov.  

Pôvodný zámer vyčistiť 5 km drobných vodných tokov sa nepodarilo realizovať z dôvodu,  

že dňa 23.12.2019 vydalo MŽP SR Sekcia vôd Rozhodnutie č. 13144/2019-4.3. 68341/2019 

o správe drobných vodných tokov s účinnosťou od 1.1.2020. Uvedeným rozhodnutím  

sa zmenila dĺžka drobných vodných tokov v správe našej organizácie z pôvodnej dĺžky  

995,38 km na 544,16 km, čo predstavuje skrátenie dĺžky vodných tokov o 451,22 km.  
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VIII. 

 HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V DANOM ROKU 

 
 

Rok 2020 bol poznamenaný najmä implementáciou novely zákona o ochrane prírody 

a krajiny do praxe, ktorá priniesla množstvo komplikácii nielen pri starostlivosti o turistickú 

infraštruktúru a živočíšstvo, ale najmä v oblasti starostlivosti o lesné ekosystémy, kde príslušné 

orgány ochrany prírody začali uplatňovať inovatívne bezzásahové princípy aj v územiach 

s nižším stupňom ochrany prírody. Len v roku 2020 došlo de facto k rozšíreniu bezzásahovej 

zóny o výmeru 700 ha lesných porastov a časové obmedzenia spracovania kalamít z dôvodu 

ochrany vtáctva sa začali uplatňovať na výmere cca 2200 ha lesných porastov. Aj napriek 

všetkým obmedzeniam sa podarilo spracovať v mnohých prípadoch tzv. aktívnu drevnú hmotu 

- čo je drevná hmota atraktívna pre ďalšie rozmnoženie podkôrneho  hmyzu a týmto výrazne 

znížiť riziko vplyvu škodlivých činiteľov, vykonať výchovu mladých lesných porastov,  ochranu 

mladých lesných porastov a obnovu lesa na holinách. Opätovne sa rozbehli väčšie akcie 

dobrovoľníckych aktivít v starostlivosti o les.  

Generálna výnimka zo zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov na práce 

súvisiace so starostlivosť o turistickú infraštruktúru vstúpila do platnosti až od 27.8.2020  

a až po jej nadobudnutí sa spustili hlavné práce na turistických zariadeniach. Tento fakt veľmi 

ovplyvnil celoročnú prácu a činnosť ŠL TANAP-u. Prípravné práce v zmysle zákona o verejnom 

obstarávaní boli vykonávané v predstihu, ale aj napriek tejto skutočnosti sa v konečnom 

dôsledku  organizácia nevyhla časovej tiesni a bolo potrebné vyvinúť mimoriadne úsilie  

na splnenie všetkých úloh vyplývajúcich z kontraktu. Pred letnou turistickou sezónou sa vykonali 

len najnutnejšie práce pre jej plynulý priebeh, avšak väčšina prác bola presunutá na jesenné 

obdobie, s možným ohrozením výkonu vplyvom klimatických podmienok. Nastal obrovský 

problém s obstaraním odborných dodávateľov prác, ktoré z dôvodu čakania na udelenie 

výnimky často prešli k iným zadávateľom prác a ich návrat bol už prakticky vylúčený. K tomuto 

sa pridružili komplexné obmedzenia z dôvodu pandémie COVID – 19. Tieto obmedzenia 

a nariadenia boli v mnohých prípadoch veľmi obmedzujúce na činnosť prác celospoločenského 

významu ako napríklad  spolupráca so školami – výkon lesnej pedagogiky, výstavníctva  

a  prezentácie ŠL TANAP-u. Významným prínosom pre obohatenie ponuky služieb bolo 
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opätovné spustenie Autocampingu (ďalej len“ATC“) Červený Kláštor a jeho úplného 

sprevádzkovania.  

V roku 2020 sa zintenzívnili snahy o prevzatie správy územia, a to jednak zo strany 

Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ďalej len „ŠOP SR“) a taktiež subjektov na úseku 

výkonu práva poľovníctva. Organizácia ŠL TANAP-u neakceptovala vyčíslenie škôd  

na poľnohospodárskych pozemkoch v poľovnom revíri TANAP, ktoré by závažne ovplyvnilo 

hospodárenie organizácie, čo následne viedlo až k súdnemu sporu. Snaha ŠOP SR o prevzatie 

územia v III. až V. stupni ochrany prírody pod svoju gesciu, podávanie rôznych podnetov  

na aktivity organizácie ako obhospodarovateľa lesa a správcu územia značne sťažuje činnosť  

ŠL TANAP-u a vytvára napätie medzi jednotlivými pracovníkmi, organizáciami a aj rezortmi. Je 

potrebné v blízkej budúcnosti uvedenú zložitú situáciu riešiť. 

Hospodársku situáciu značne ovplyvnila situácia s riešením pandémie COVID-19. Bolo 

potrebné prijať jednak určité organizačné opatrenia (napr. výkon práce z domu, obmedzenie  

činnosti a uzatvorenie niektorých prevádzok), ale taktiež vynaložiť prostriedky na nákup 

ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov. Najviac zasiahnutou oblasťou bola 

príjmová stránka rozpočtu vplyvom obmedzujúcich opatrení vyplývajúcich z príslušných 

nariadení – uzatvorenie Múzea TANAP-u, ETP. Značný výpadok tržieb bol zaznamenaný 

v podnikateľskej činnosti, a to hlavne z obmedzenia prevádzky ubytovacích zariadení. V roku 

2020 sa podarilo splniť úlohy stanovené v kontrakte, projektoch starostlivosti o lesné 

ekosystémy a projektoch ostatných činností v plnom požadovanom rozsahu. Úspornými 

opatreniami sa podarilo v konečnom dôsledku dosiahnuť vyrovnaný, až mierne prebytkový  

hospodársky výsledok  organizácie.  
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IX. 

HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE 

 

 Výsledky práce príspevkovej organizácie ŠL TANAP-u 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-u              

(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 

o školstvo a múzejníctvo 

 

 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. Najväčší potenciál využívania zdrojov  

je v informačnej, kultúrnej a vzdelávacej časti portfólia organizácie. Tieto zdroje sa účelne 

poskytujú návštevníkom a zároveň tvoria podklady pre jednotlivé, hore uvedené inštitúcie.  
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X. 

Organizačné pokyny pri príprave výročných správ 

 

a) Časový harmonogram 

 Výročná správa za rok 2020 bude uverejnená na stránke ŠL TANAP-u do 15.5.2021. 

 Výročná správa bude uverejnená aj na internetovej adrese zriaďovateľa MPRV SR. 

  

b) Spôsob publikovania výročnej správy  

Výročná správa príspevkovej organizácie ŠL TANAP-u bola vypracovaná v zmysle  

materiálu „UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 1189 z 19. decembra 2001  

k správe o skúsenostiach s výročnými správami a verejnými odpočtami rozpočtových 

organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy. 

 

 

Tatranská Lomnica, 19.04.2021 

 

 

           Ing. Ján Marhefka 

                       riaditeľ ŠL TANAP-u 

          


