ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU
TATRANSKÁ LOMNICA

Výročná správa za rok 2018

I.
IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Rezort/zriaďovateľ:
Forma hospodárenia:
Riaditeľ:
Členovia vedenia:
Ing. Maroš Petrík
Ing. Miroslav Jurčo
Ing. Peter Gaži
Hlavné činnosti:

ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU
TATRANSKÁ LOMNICA (ďalej len „ŠL TANAP“)
059 60 Tatranská Lomnica
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky (ďalej len „MPRV SR“ alebo „zriaďovateľ“)
príspevková organizácia
Ing. Pavol Fabian
– námestník riaditeľa pre úsek verejno-prospešných činnosti
– námestník riaditeľa pre úsek účelového lesného hospodárstva
– námestník riaditeľa pre úsek obchodno-ekonomický a personálny
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.

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.
Kde 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 genofod 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)
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-

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
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
Drevárska a stolárska prevádzka

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 TANAP
po vetrovej kalamite zo dňa 19.11.2004. Pozornosť bude venovaná aj plneniu úloh určených
v schválenom Programe starostlivosti o TANAP a PIENAP ako aj úloh, ktoré vyplývajú
zo zriaďovacej listiny Štátnych lesov 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 PSL, 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
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
TANAP-u a PIENAP-u 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,
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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. Práce celospoločenského významu sú limitované
výškou príspevku zo štátneho rozpočtu poskytnutého organizácii ako aj výškou vlastných
prostriedkov získaných zo spracovania následkov spomínanej kalamity.
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III.
KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE
Na rok 2018 uzatvorilo MPRV SR so ŠL TANAP Kontrakt č. 405/2017-710/MPRV
SR (742 500.-EUR) vrátane Dodatku č.1 (88 031.- EUR), v nadväznosti na rozpočtové
opatrenie Ministerstva financii SR č.41/2018 súvisiace s úpravou platových taríf
zamestnancov a nadväznosti na Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme. A Dodatku č.2 (300 000.- EUR), v nadväznosti
na rozpočtové opatrenie Ministerstva financii SR č.77/2018 súvisiace s bodom B.2 uznesenia
vlády Slovenskej republiky č.489/2018 z 23.októbra 2018 k návrhu na poskytnutie dotácie
na riešenie nepriaznivej situácie v meste Vysoké tatry a okolí. Okrem bežného transferu bol
organizácii poskytnutý aj kapitálový transfer vo výške 300 000.- EUR , ktorý je viazaný
na výstavbu oporného múru Javorina na spevnenie svahu po povodni z roku 2018.
Na zabezpečenie výkonov a činností podľa uzatvoreného kontraktu medzi MPRV SR
a ŠL TANAP na rok 2018 bol bežný transfer poskytnutý v celkovej výške 1 130 531,- EUR.
Z toho na :
1.
Práce celospoločenského významu
345 050.- EUR
2.
Výskum a monitoring stavu lesa a prírody
254 550.- EUR
3.
Ekologická výchova a propagácia
142 900.- EUR
4.
Zvýšenie stupníc plat.taríf (Dodatok č.1)
88 031.- EUR
5.
Odstraňovanie povodňových škôd (Dodatok č.2)
300 000.- EUR
Odpočtovanie plnenia kontraktu k 31.12.2018:

P.č.

Okruh činností

PN celkom

ÚVN s réžiou

Skutočnosť

skutočnosť

spolu

A:

Odpočtovanie plnenia kontraktu za činnosti spolu

1.

Práce celospoločenského významu

2.

Výskum a monitoring stavu lesa a prírody, Múzeum

z toho ŠR

z toho ŠR

spolu

1 356 063

938 031

1 898 488

1 130 531

814 340

255 593

1 140 076

345 051

a knižnica TANAP, Expozícia tatranskej prírody

339 646

188 555

475 504

254 549

3.

Ekologická výchova a propagácia

202 077

105 852

282 908

142 900

4.

Zvýšenie stupníc platových taríf zamestnancov vo VS

5.
B:

88 031

88 031

Odstraňovanie následkov povodní

300 000

300 000

Kapitálový transfer na výstavbu oporného múru Javorina po povodni

300 000

0

Celkové priame náklady na verejno-prospešné činnosti boli plánované vo výške 1 335 450 €.
Skutočne použité finančné prostriedky boli 1 356 063 €, čo je prekročenie o 20 613 €. Plnenie
plánu je vo výške 101,57%.

5

1. Práce celospoločenského významu
Skutočné úplné vlastné náklady (ÚVN) – 1 140 076.- EUR, z toho príspevok zo štátneho
rozpočtu (ŠR) – 345 051.- 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 182 428 m
o opravy väčšieho rozsahu v dĺžke 3 077 m
o dláždením v dĺžke 784 m
o postavenie nových mostíkov (2 ks) a oprava starých ( 3ks )
o obnova premostení (74 ks ) a oprava premostení ( 105 ks ) cez drobné vodné toky
o odstraňovanie prekážok z turistických chodníkov (odstraňovanie vývratov – 350
ks)
o prerezávanie chodníkov – 16 985 m v pásme lesa, a 5 110 m v pásme kosodreviny
o obnova zábradlia okolo chodníkov v dĺžke 539 m
o zimné značenie v dĺžke 36 900 m a letné v dĺžke 157 700 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 čistenie po vlastnej prevádzke – ochr. obvody Štrbské Pleso, Smokovce, Tatranské
Matliare, Tatranská Javorina, Podspády, najmä dočisťovanie okrajov porastov,
výsadba odrastkov a úprava zelene okolo našich zariadení
o ochranné služby – doplnenie v zaťažených oblastiach: Skalnaté pleso, okolie
rómskych osád, Studené doliny, oblasť Štrbského Plesa, oblasť Sliezskeho domu
(Velická dolina)
o pútače – bežná údržba 361 ks, postavenie nových pútačov 29 ks
o cestou inštitútu lesnej stráže sme riešili 1 528 prípadov priestupkov návštevníkov
o 40.ročník akcie Čisté hory – cca 1 657 dobrovoľníkov vyzbieralo 1 160 kg
odpadkov
1.3. Ochrana vodného režimu
Rozhodujúce práce:
o ŠL TANAP má v správe 995,38 km 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 výstavba protipovodňových zariadení v celkovej dĺžke 348 m a údržba v dĺžke
4 348 m
o vyčistenie 2 protipovodňových nádrží
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o v rámci 25.ročníka akcie Čisté vody z 3 vysokohorských plies bolo vyzbieraných
562 kg odpadkov ( celkovo za 25 rokov takmer 6 600 kg )
1.4. Ochrana živočíšstva
Rozhodujúce práce:
o zimná starostlivosť, najmä vo VPR Javorina
o priebežná starostlivosť o VPR TANAP, Pieniny a PR Roháče, vrátane prípravy
krmiva a údržby kŕmnych zariadení
o celoročná pozornosť kamzíkovi – spočítaných 1 431 kamzíkov, ochranné služby,
soľ, jarabina (hl. o. o. Podbanské, Š.Pleso, V. Hágy, T. Matliare, Podspády, T.
Javorina) .
o zarybňovanie vodných tokov v správe ŠL TANAPu – spolu vypustených
65 000 ks rybích násad na 10 lokalitách
1.5. Starostlivosť o šport, turistiku a táboriská
Rozhodujúce práce:
o prevádzka vysokohorského táboriska v Bielovodskej doline
o prevádzka autokempingu v Červenom Kláštore
o ochrana vegetácie pred lyžiarmi – oblasť Skalnatého plesa a Štrbského plesa
o údržba zariadení slúžiacich návštevníkom – na celom území TANAPu realizácia
32 nových zariadení, odpočívadiel a lavíc na oddych, údržba 61 ks starších
o obnova 91 ks smerníkov a oprava 398 ks smerníkov
o výroba 22 nových pútačov a oprava 321 pútačov, osadenie 7 ks nových pútačov
a vyrobenie 321 ks nových tabuliek na pútače
2. Výskum a monitoring stavu lesa a prírody
Skutočné ÚVN – 475 504.- EUR, z toho zo ŠR – 254 549.- EUR
2.1 Výskumné projekty a monitoring
1. Prírodné kalamity
2. Odozva prírodných ekosystémov na globálne a regionálne zmeny
3. Podkôrny hmyz a stav lesných porastov
4. Vzácna a zriedkava vegetácia
5. Zdravotný stav vybraných skupín živočíchov
6. Plošné zhodnotenie erózie vybraných porastov o.o. Javorina na základe vyhodnotenia
leteckých snímok
2.2 Zbierkotvorná a múzejná činnosť
o starostlivosť o zbierky Múzea a zbierkotvorná činnosť
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
o
o
o
o
o

publikačná činnosť
edičná činnosť
vedecké podujatia , semináre, konferencie
podklady pre štátne orgány a organizácie
preklady
ostatné odborné práce

3. Ekologická výchova a propagácia
Skutočné ÚVN – 282 908.- EUR, z toho zo ŠR – 142 900.- EUR
3.l. Edično-propagačná činnosť
Rozhodujúce práce a materiály:
o kalendár na rok 2019
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 konferencia pri príležitosti 70 rokov od založenia TANAPu
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 TANAPu – bežná údržba, prevádzka, oprava vitrín, v roku 2018
bolo 39 331 návštevníkov
o prevádzka Expozície tatranskej prírody – 13 313 návštevníkov
o prevádzka sezónnych malých informačných centier – Červený Kláštor, Zverovka,
Symbolický cintorín
o prevádzka a úpravy stálych informačných centier – Tatranská Lomnica a Štrbské
Pleso
o lesná pedagogika - súbor aktivít so školami a verejnosťou - ekohry, prednášky,
powerpointové prezentácie, akcie na chatách so žiakmi základných škôl
o pracovné listy, plagát Tatranské spevavce, súťaže, prednášky, túry
o rozvinutie spolupráce so školami v regióne
o relácia „Halali“ – niekoľko kratších prezentácií o aktivitách ŠL TANAPu
o akcia Čisté hory – 40. ročník
o súťaž pre žiakov - 14. ročník súťaže Putovná sova - netopiere Tatier a program
Medveď –vládca lesa a Spevavce Tatier, Les ukrytý v knihe
o 12..ročník akcie Lesnícke dni
o sprievodcovské služby Ekotouru
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4. Rozpočtové opatrenie na zvýšenie taríf platových stupníc vo verejnom sektore
Skutočné ÚVN – 88 031.- EUR, z toho zo ŠR – 88 031.- EUR
5. Úprava záväznych ukazovateľov
Skutočné ÚVN – 300 000.- EUR, z toho zo ŠR – 300 000.- EUR
Uznesenie vlády SR č.489/2018 zo dňa 23.10.2018 k Správe o priebehu a následkoch
povodní na územi SR v roku 2018
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IV.
ČINNOSTI ŠL TANAP V ROKU 2018
Pestovná činnosť
Objem výkonov v pestovnej činnosti

Výkon
pestovná činnosť spolu
(PN)

t.j.

tis. EUR

Rozdiel
skut. skut. min.
obdobia

Časový plán

Skutočnosť
za obdobie

Rozdiel
skut.-čas.
plán

2 167

2 167

2 176
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1 018

1 158

65

246

150

Ročný plán

Skutočnosť
min. obdobia

obnova lesa celkom

ha

331

331

396

umelá obnova lesa

ha

277

277

280

3

196

84

prirodzená obnova lesa
spolupôs. pri
prirodz.obnove

ha

54

54

116

62

50

66

3

3

3

0

0

3

čistenie plôch po ťažbe

m3

104 700

104 700

155 935

51 235

86 305

69 630

čistenie plôch po ťažbe

ha

551

551

404

-147

227

177

ošetrovanie MLP

ha

0

0

0

0

0

0

ochrana MLP proti burine

ha

1 378

1 378

1 306

-72

1 148

158

ochrana MLP proti zveri

ha

900

900

965

65

866

99

oplocovanie MLP
odstraňovanie tenčiny a
krov

km

5

5

5,82

0,82

4,00

1,82

prečistky

ha

1 140

1 140

1 151

11

71

1 080

celoplošná príprava pôdy

ha

417

417

396

-21

175

221

118

118

115

0

74

41

ochrana lesa
hnojenie lesných porastov
vyvetvovanie lesných
porastov
ostatné pestovateľské práce

ha

ha

tis. EUR
ha
ha
tis. EUR
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Priame náklady v pestovnej činnosti

Druh výkonu

Ročný
plán

Časový
plán

Rozdiel
skut.-čas.
plán

Skutočnosť
za obdobie

Skutočnosť
min. obdobia

Rozdiel skut. skut. min.
obdobia

tis.EUR

Priame náklady pestovnej
činnosti spolu
Obnova lesa
(011)
Spolupôsobenie-prirodzená
obnova
(012)
Čistenie plôch po ťažbe
(015)
Ošetrovanie MLP
(016)
Ochrana MLP
(017)
Oplocovanie MLP
(018)
Odstraňovanie tenčiny a krov
(020)
Prečistky
(025)
Celoplošná príprava pôdy
(026)
Ochrana lesa
(028)
Meliorácie
(031)
Hnojenie
(033)
Vyvetvovanie
(035)
Ostatné pestovné práce
(039)

2 167

2 167

2 176

9

1 018

1 158

446

446

432

-14

225

207

3

3

3

0

447

447

491

44

234

257

0
361

361

361

0

282

79

20

20

18

-2

7

11

359

359

360

1

21

339

413

413

396

-17

175

221

118

118

115

-3

74

41

11

Semenárstvo a škôlkarstvo

Mer.
jednotka

Ročný
plán

Časový
plán

Skutočnosť
za obdobie

Rozdiel
skut.-čas.
plán

PN semenárskej činnosti

tis. EUR

13

13

16

3

UVN semenárskej činnosti

tis. EUR

18

18

22

4

Tržby a výnosy semenárskej činnosti

tis. EUR

0

0

0

z toho vnútropodnikové výnosy

tis. EUR

0

0

0

0

tis. EUR

-18

-18

-22

-4

Celková výmera škôlok

ha

x

x

15

x

Produkčná plocha škôlok

ha

x

x

10

x

Produkcia sadeníc spolu

tis. ks

670

669

616

-53

tis. ks

660

662

609

-53

PN škôlkárskej činnosti

tis. EUR

113

113

111

-2

UVN škôlkárskej činnosti

tis. EUR

158

158

155

-3

Tržby a výnosy škôlkárskej činnosti

tis. EUR

140

140

143

3

tis. EUR

140

140

140

0

Hospodársky výsledok škôlkárskej činnosti

tis. EUR

-18

-18

-12

6

Priemerná vnútropodniková cena sadenice 13/9

EUR/ks

0,21

0,21

0,23

-3

Priemerná externá cena sadenice

EUR/ks

0,48

0,48

0,47

6

Ukazovateľ

Hospodársky výsledok semenárskej činnosti

z toho vlastná spotreba

z toho vnútropodnikové výnosy

Starostlivosť o lúčne ekosystémy

Ukazovateľ
PN poľnohospodárskej činnosti spolu

Mer.
jednotka

Ročný
plán

Časový
plán

Skutočnos
ť za
obdobie

Rozdiel
skut.čas. plán

Skutočn
osť min.
obdobia

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

tis. EUR

38

38

41

3

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
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

z toho dotácie zo ŠR, EÚ a iné transfery
Hospodársky výsledok poľnohos. činnosti

Produkcia krmovín z TTP
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Ťažbová činnosť

Ukazovateľ
Ťažba dreva celkom
z toho ihličnatá
listnatá
z toho NN ( náhodná nevykonaná )
Ťažba dreva cudzími
Prebierky celkom
Prebierky do 50 rokov
Približovanie dreva celkom
z toho približovanie dreva cudzími
Odvoz dreva celkom
z toho odvoz dreva cudzími

Mer. jedn.

153 340

301 694

148 354

223 129

m

153 340

153 340

300 717

147 377

222 331

m

3

0

0

977

977

798

m3

x

x

154 488

x

x

3

153 340

153 340

147 206

-6 134

189 720

0

0

732

m

ha
ha

PN ŤČ/m ťažby dreva celkom r.11/ r.1
3
PN Výroba dreva po OM/m ťažby dreva
celkom r.12/r.1
PN Odvoz dreva/ m3 ťažby dreva celkom
r.14/ r.1

Neevid.

m3

127 340

127 340

147 206

19 866

187 113

m3

127 340

127 340

147 206

19 866

187 113

m3

127 340

127 340

147 206

19 866

187 113

3

127 340

127 340

147 206

19 866

187 113

16

16

13

-3

5

m

tis. EUR

3

Skutočnosť
min.
obdobia

Rozdiel
skut.čas.plán

153 340

PN výroby dreva po OM spolu

z toho PN odvoz dreva cudzími

Skutočnosť
za obdobie

3

tis. EUR

PN odvoz dreva spolu

Časový
plán

m3

PN ťažbovej činnosti celkom, výroby
dreva po OM
z toho PN výroby dreva po OM cudzími

Ročný
plán

tis. EUR
tis. EUR
tis. EUR
EUR/m3
EUR/m3
EUR/m3

Vysvetlivky :
NN - náhodná ťažba nevykonaná , jedná sa o evidovanú drevnú hmotu ponechanú z dôvodu
ochrany prírody a krajiny v bezzásahovom území.
PN – priame náklady
V zmysle platných PSL je na obdobie rokov 2015 až 2024 LHC Č. Kláštor a LHC
Podolínec a na roky 2017 až 2026 LC Podbanské, Štrbské Pleso, Vyšné Hágy, Smokovce,
Tatranské Matliare, Podspády, 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 2018 sa vyťažilo 301 693,53 m3 drevnej hmoty. Náhodná ťažba bola vo výške
301 198,56 m3, čo tvorí 99,84 % z celkovej ťažby. Úmyselná ťažba bola vykonaná v objeme
494,97 m3, z toho obnovná 226 m3, výchovná 249 m3 a mimoriadna 20 m3.
Z celkovej ťažby predstavovala náhodná nevykonaná ťažba (NN) v zmysle
vyhlášky č. 297/2011 Z.z. o LHE, v roku 2018 v objeme 154 286,81 m3, čo predstavuje
podiel 51,22 % 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.
Plánovaný objem obnovy lesa je pre hore uvedené územie a obdobie 1 169,80 ha.

13

Investičná výstavba
Objem prác a dodávok celkom :
- objem stavebných prác :
- objem strojov a zariadení :

399 910.- EUR
344 150.- EUR
5 760.- EUR

Nadobudnuté investície celkom :
- z toho hmotné investície :
- z toho nehmotné investície
- z toho pozemky

399 910.- EUR
399 910.- EUR
0.- EUR
1 600.- EUR

Opravy a údržby budov a stavieb
Plán OaÚ celkom :
z toho:

Skutočnosť celkom:
z toho:

odpisy
energie
ost. náklady

odpisy
energie
ost. náklady
z toho:
opravy LC a zvážnic
opravy budov

1.639.620.- EUR
783 100.- EUR
130 000.- EUR
726 520.- EUR

1 604 171.- EUR
780 886.- EUR
111 635.- EUR
711 650.- EUR
388 144.- EUR
323 506.- EUR
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V.
ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Ekonomika a financovanie
Rozpočet pre rok 2018 bol schválený s plánovaným výsledkom vyrovnaného
hospodárenia. Pri jeho zostavovaní bolo prioritou zastavenie kalamitného premnoženia
podkôrnikov 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 TANAPu Tatranská Lomnica, ako príspevková organizácia hospodári na princípe
vyrovnaného hospodárenia.
V roku 2018 bol dosiahnutý zlepšený hospodársky výsledok po zdanení vo výške
+3 743€.
Finančné hospodárenie v roku 2018 bolo nasledovné:
VÝNOSY spolu z činnosti príspevkovej organizácie
z toho
Tržby za vlastné výkony a tovar
z toho :
za vlastné výrobky
z predaja služieb
za tovar

8 685 789.- EUR
3 431 611.- EUR
2 195 722.- EUR
1 221 162.- EUR
14 727.- EUR

Zmena stavu zásob
Ost. výnosy z prevádzkovej činnosti
z toho :
predaj majetku
predaj materiálu
zmluvné pokuty
ost. výnosy

- 19 484.- EUR
190 872.- EUR
9 724.- EUR
2 449.- EUR
67 809.- EUR
110 890.- EUR

Zúčtovanie rezerv a opr.položiek
Finančné výnosy-úroky
Výnosy z transferov
z toho :
bežný transfer
ostatné transfery
kapitálový transfer

3 717 798.- EUR
436.- EUR
1 364 556.- EUR
1 130 531.- EUR
124 933.- EUR
109 092.- EUR

Daň z príjmu

-72 566.- EUR
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NÁKLADY spolu na činnosť príspevkovej organizácie
z toho
spotrebované nákupy
služby
osobné náklady
dane a poplatky
ost.náklady prevádzkovej .činnosti
odpisy ,rezervy,opr.položky
z toho :odpisy
rezervy
finančné náklady
mimoriadne náklady-škody

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

8 609 480.- EUR
592 589.- EUR
2 986 333.- EUR
3 126 228.- EUR
52 534.- EUR
11 006.- EUR
1 770 713.- EUR
985 708.- EUR
785 005.- EUR
69 665.- EUR
412.- EUR

3 743 - EUR

Podiel tržieb a nákladov v zmysle § 21 ods.2 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy predstavuje 44,28 %.
Štátnymi lesmi TANAP boli v roku 2018 zabezpečené hlavné činnosti
v nasledovnom rozsahu :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

údržba a výstavba turistických chodníkov
ochrana a estetika prírody
ochrana vodného režimu
ochrana živočíšstva
starostlivosť o genofond rýb
starostlivosť o šport, turistiku a táboriská
výskumná činnosť
múzeum
ETP
edično - propagačná činnosť
ekologická výchova
obnova lesných ekosystémov
hygiena lesných porastov
ochrana mladých lesných porastov proti zveri a burine
oplocovanie mladých lesných porastov proti zveri
výchova mladých lesných porastov
ochrana lesných ekosystémov
ostatné pestovné práce v lesných ekosystémoch
semenárstvo lesných drevín
genofond lesných drevín, lesné škôlky
starostlivosť o lúčne spoločenstvá a krajinotvorné prvky
likvidácia kalamity celkom
 vietor
 podkôrniky
 ostatné

223 958.- EUR
24 475.- EUR
157 437.- EUR
219 754.- EUR
75 845.- EUR
112 871.- EUR
215 492.- EUR
57 301.- EUR
66 853.- EUR
91 941.- EUR
50 381.- EUR
396 ha
404 ha
2 271 ha
6 km
1 151 ha
395 291.- EUR
115 000.- EUR
16 401.- EUR
110 882.- EUR
76 435.- EUR
301 694 m3
41 356 m3
257 791 m3
2 547 m3
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VI.
PERSONÁLNE OTÁZKY
Organizačná štruktúra Štátnych lesov TANAPu je rozdelená do štyroch úsekov.
1. Úsek riaditeľa
Zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom sekretariátu, útvaru ochrany majetku štátu
a BOZP, PO , útvaru hlavného kontrolóra a právneho útvaru.
2. Úsek verejno-prospešných činností
Je riadený námestníkom riaditeľa a zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom odboru
výskumu – Výskumná stanica a Múzeum TANAPu, odboru prác celospoločenského významu
a odboru pozemkovej držby a reprivatizácie. Pod uvedený úsek patrí aj Stredisko genofondu
rýb Východná a Stredisko terénnej služby Dolný Smokovec a Expozícia tatranskej prírody
Tatranská Lomnica,
3. Úsek obchodno-ekonomický a personálny
Je riadený námestníkom riaditeľa a zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom odboru
usmerňovania ekonomiky, účtovníctva a personálnych činností, odboru obchodu a odboru
informačných technológií.
4. Úsek účelového lesného hospodárstva
Je riadený námestníkom riaditeľa a svoju činnosť zabezpečuje prostredníctvom odboru
starostlivosti o lesy a odboru starostlivosti o stavby, hnuteľný majetok a vnútornej správy.
Námestníci riaditeľa prostredníctvom svojich odborov zabezpečujú výkony činností,
ktoré sú stanovené pre ŠL TANAP zriaďovacou listinou aj metodickým riadením územných
vykonávacích jednotiek, ktorými sú 11 ochranných obvodov .
A to : Oravice, Habovka, Zverovka, Podbanske, Štrbské Pleso, Vyšné Hágy,
Smokovce, Tatranské Matliare, Podspády, Javorina a Červený Kláštor.
Organizačné členenie ochranných obvodov a ich výmera
.
ochranný obvod

Oravice
Habovka
Zverovka
Podbanské
Štrbské Pleso
Vyšné Hágy
Smokovce
Tatranské Matliare
Podspády
Tatranská Javorina
Červený Kláštor
Celkom ŠL TANAP

výmera
celková
celková
ochranného bezzásahová obhosp.
obvodu
zóna o.o.
Výmera
( ha )
( ha )
( ha )
2 104,97
2 150,14
3 223,81
7 993,02
3 521,23
3 662,70
5 749,63
3 698,49
3 342,32
6 389,50
1 477,40
43 313,21

784,91
620,09
1 118,20
7 422,06
2 595,10
1 770,47
2 804,50
1 149,23
1 007,38
4 803,76
248,74
24 324,44

1 320,06
1 530,05
2 105,61
570,96
926,13
1 892,23
2 945,13
2 549,26
2 334,94
1 788,20
1 228,66
19 191,23

počet
lesníckych
úsekov
3
3
3
3
3
3
4
4
3
4
2
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Okrem ochranných obvodov patria do územných vykonávacích jednotiek aj 5
špecializovaných stredísk.
A to : Dopravno-oprávarenské stredisko, Stredisko genofondu drevín Rakúske
lúky, Stredisko genofondu rýb Východná, Stredisko terénnych služieb Dolný Smokovec
a Stredisko Expozície tatranskej prírody Tatranská Lomnica.
Stav pracovníkov :
Priemerný evidenčný počet zamestnancov ŠL TANAPu vo fyzických osobách za rok
2018 bol 156 zamestnancov. Z toho v kategórii THZ 116 a v kategórii R 40 pracovníkov.
ŠL TANAP prevažnú väčšinu prác prevádzajú a zabezpečujú formou služieb, ktoré sú
obstarávané súťažou na dodanie prác a tovarou v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
V roku 2018 sa uzatvorilo celkom 25 pracovných pomerov ( z toho bolo 5 THZ a 19
pracovníci boli prijatí na dobu určitú – na výkon sezónnych prác a brigádnických činností) +
1 návrat pracovníčky z MD. Okrem spomenutých 19 sezónnych pracovných pomerov skončili
v uplynulom roku 2 pracovníci výpoveďou, 4 pracovníci odišli do starobného dôchodku, 1
prac. pomer skončil dohodou a 1 úmrtím zamestnanca.
Ku koncu roka bolo v evidenčnom stave 154 pracovníkov (THZ – 116, R - 38).
Z uvedeného počtu bolo zamestnaných 31 žien a 13 pracovníkov so ZPS.

VII.
HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V DANOM ROKU
Štátne lesy 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 2018 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 2018 sa podarilo splniť úlohy stanovené v kontrakte, projektoch starostlivosti
o lesné ekosystémy a projektoch ostatných činností v plnom požadovanom rozsahu.
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VIII.
HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
Výsledky práce organizácie sa premietajú do kvality zložiek prírodného prostredia
TANAP a PIENAP ako rozhodujúcich zložiek celého životného prostredia národných parkov.
Hlavné skupiny užívateľov:
o rezort 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 TANAPu
(v okresoch Stará Ľubovňa, Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín)
o štátny vodohospodársky podnik príslušných povodí
o sieť klimatických liečební a ozdravovní
o jednotlivé subjekty v systéme cestovného ruchu
o domáce obyvateľstvo
o bežní návštevníci národných parkov (peší turisti, horolezci, športovci a pod.)
o domáce a zahraničné vedecko-výskumné a vzdelávacie inštitúcie
o ostatní vlastníci lesov (genofond lesných drevín, expertízy, poradenstvo)
o drevospracujúci priemysel
Relatívny podiel jednotlivých užívateľov výsledkov organizácie nie je možné
objektívne vyjadriť vzhľadom na to, že verejno-prospešné činnosti využívajú všetci užívatelia
súčasne. Drevospracujúci priemysel využíva drevo a výrobky z neho, ktoré sú získané
z nevyhnutných zásahov pri starostlivosti o lesné ekosystémy .

Tatranská Lomnica
27.marca 2019

Ing. Maroš Petrík
riaditeľ
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