Príloha č. 1 k Dodatku č.1

Rozpis predmetu činnosti Štátnych lesov TANAP v Tatranskej Lomnici
na rok 2013
Všeobecná charakteristika účelových činností
V súlade so zriaďovacou listinou ŠL TANAP účelové činnosti organizácie sú zamerané na
zachovanie kontinuity starostlivosti o národné parky - TANAP a PIENAP v zmysle schválených
koncepčných materiálov (Program starostlivosti o TANAP, PSL a pod.) a s využitím získaných
poznatkov doterajšieho vývoja. Ďalej sú to úlohy starostlivosti o zverený genofond rastlín a
živočíchov s cieľom zachovania biodiverzity, súčasťou je monitoring stavu najmä lesných
ekosystémov a výskum pokalamitného vývoja, úlohy zamerané na zabezpečenie kultúrneho
využívania tohto územia návštevníkmi, ich výchovy, zvyšovanie bezpečnosti návštevníkov, ako
aj úlohy pri ochrane majetku vo vlastníctve štátu. V roku 2013 je naďalej venovaná výrazná
pozornosť prácam konečných úprav terénu po kalamite z 19. novembra 2004, zvýšenú pozornosť
venujeme stavu chodníkov v pohraničnej oblasti s Poľskom v súvislosti so „schengenom“, dôraz
je dávaný aj na koordináciu výskumných aktivít, ako aj podiel priamej výskumnej práce na
založených výskumných plochách.
Práce sú vykonávané na pozemkoch vo vlastníctve štátu a prenajatých pozemkoch na území
národných parkov - TANAP a PIENAP.
Užívateľom týchto činností, popri zachovaní prírodného prostredia národných parkov v
primeranom stave, sú predovšetkým návštevníci parku nielen pri jeho spoznávaní, ale aj pri
liečbe, rekreácii, športe, ďalej sú to príslušné miestne samosprávy, štátna správa, výskumné
ústavy, liečebné a kúpeľné zariadenia, športové zariadenia a zariadenia cestovného ruchu.
Rozpis okruhov jednotlivých činností a nákladov je špecifikovaný vo vykonávacích projektoch
jednotlivých ochranných obvodov a stredísk ŠL TANAP.
Rôznorodosť a špecifikácia činností zabezpečovaných ŠL TANAP je rozpísaná v
nasledovných blokoch:
1. Práce celospoločenského významu
Činnosti sú zamerané na zachovanie prijateľného stavu v oblasti starostlivosti o
jednotlivé zložky prírodného prostredia v zmysle platných zákonných noriem ako aj zníženie
kolízneho využívania národného parku návštevníkmi.
1.1.Údržba komunikácií v národných parkoch (turisticky značený chodník)
● bežná údržba a opravy na turistických chodníkoch
• prerezávanie chodníkov
● obnova značkovania a orientačných tabúľ
• zimné značenie

1.2. Ochrana a starostlivosť o krajinu Tatier
• čistenie priestorov po návštevníkoch a prevádzke ŠL TANAP
• ochranná služba v najzaťaženejších lokalitách
• starostlivosť o zeleň, výsadby, mulčovanie plôch, štiepkovanie odpadu, výruby
• budovanie a údržba pútačov
• výsadba zelene - podpora estetiky krajiny
1.3. Starostlivosť o vodné toky a plesá
• ochrana majetku pred povodňami
• čistenie potokov a plies po návštevníkoch a po spracovaní dreva
• opravy a rekonštrukcie protipovodňových zariadení
• opravy a rekonštrukcie drevených kaskád
1.4. Starostlivosť o živočíšstvo
• starostlivosť o poľovné revíry TANAP, Roháče, Pieniny
• starostlivosť o rezerváciu jelenej zveri karpatského typu v Tatranskej Javorine
• starostlivosť o kamzíka, svišťa a ďalšie vzácne druhy živočíšstva
• udržiavanie a prevádzka upraveného systému zimnej starostlivosti o živočíšstvo
• krmivo na Stredisku genofondu rýb, prevádzková činnosť
• zarybňovanie vodných tokov na území v správe ŠL TANAP
1.5. Starostlivosť o športy, turistiku a táboriská
• prevádzka vysokohorského táboriska v Bielovodskej doline
• prevádzka Autokempingu v Červenom Kláštore
• uvoľňovanie športových zariadení od vývratov
• ochrana vegetácie pred lyžiarmi
• obnova a údržba zariadení slúžiacich návštevníkom
• monitoring návštevnosti v národných parkoch
Zodpovední za vykonávateľa: Ing. Marián Šturcel, Ing. Peter Spitzkopf ml.
Celkový objem finančných prostriedkov na krytie uvedených činností predstavuje sumu
466 263,- EUR zo štátneho rozpočtu.
2. Výskum a monitoring stavu lesa a prírody, Múzeum a knižnica TANAP, Expozícia
tatranskej prírody
Hlavným poslaním činností je kontinuálne pokračovanie vo vyše 50 ročnej práci v priamej
vedecko – výskumnej aktivite, ako aj v koordinácií externých výskumných aktivít.
Neoddeliteľnou oblasťou je dokumentačná, zbierkotvorná a prezentačná funkcia Múzea TANAP
a Expozície tatranskej prírody.
2.1. Výskum a monitoring stavu lesa a prírody
• výskum a monitoring dôsledkov globálnych zmien na lesy TANAP
• výskum a monitoring dôsledkov veternej kalamity na celé prírodné prostredie TANAP
• výskum ohrozených vysokohorských druhov fauny a flóry

2.2. Múzeum, Expozícia tatranskej prírody, knižnica
• činnosť Múzea, starostlivosť o zbierky a zbierkotvorná činnosť
• prevádzka knižnice
• činnosť Expozície tatranskej prírody
Zodpovední za vykonávateľa: Ing. Marián Šturcel, Ing. Peter Fleischer PhD.
Celkový objem finančných prostriedkov na krytie uvedených činností predstavuje sumu
256 757,- EUR zo štátneho rozpočtu.
3. Ekologická výchova a propagácia
3.1. Vydávanie časopisu TATRY
3.2. Vydanie Štúdii o TANAP
3.3. Spolupráca s filmom a televíziou
• relácia Halali,
3.4 Výchovno-informačné materiály
• kalendár na rok 2013
• monotematické letáky
• iné aktuálne výchovné a inormačné materiály (samolepky, letáky, odznaky)
3.5. Lesná pedagogika
• odborné exkurzie pre pracovníkov organizácie
• praktické podujatia so školami
3.6. Účasť na výstavách
3.7.Prevádzka informačných centier
Zodpovední za vykonávateľa: Ing. Marián Šturcel, Ing. Peter Spitzkopf ml.
Celkový objem finančných prostriedkov na krytie uvedených činností predstavuje sumu
148 650,- EUR zo štátneho rozpočtu.

