Štátne lesy TANAPu
Štátne lesy TANAP-u Tatranská Lomnica sú na rozdiel od Lesov SR š.p. a LPM Ulíč š.p. štátnou
príspevkovou organizáciou s hlavnými činnosťami – verejnoprospešné činnosti a práce
celospoločenského významu na územiach TANAP-u a PIENAP-u a správou lesného a nelesného
majetku štátu na územiach týchto národných parkov. Právnej forme organizácie a jej významu
zodpovedá ekonomický, zákonný cieľ – zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia organizácie.

Hospodárenie
Rok 2016 ukončila organizácia s miernym ziskom 4,5 tis. EUR (r. 2015 +3.8 tis. EUR, r. 2014 – 2,8 tis.
EUR). Obrat organizácie v r. 2016 predstavoval 6.581 tis. EUR s podielom príspevku od štátu 13%
(r. 2015 obrat 7.321 tis. EUR prísp. 12%, r. 2014 obrat 9.066 tis. EUR prísp. 10% ). Organizácia nemá
žiadnu úverovú zaťaženosť, neeviduje pohľadávky od odberateľov po lehote splatnosti a všetky
záväzky voči dodávateľom má uhradené v lehote splatnosti.

Starostlivosť o lesy
Pri starostlivosti o lesy organizácia evidovala spracovanie 70.734 m3 poškodených stromov
(lykožrútová kalamita 57%, vetrová kalamita 38%, krádeže 3%, ostatné škodlivé činitele 2%), čo
z celkovej ťažby dreva (72.204 m3) predstavuje 98%. Všetka drevná hmota mimo hmoty odcudzenej
bola obchodovaná s odberateľmi – víťazmi obchodných verejných súťaží na pni. Priemerná realizačná
cena dreva na pni bola 30,50 EUR/m3.
V rámci revitalizácie lesných biotopov po kalamitách vykonala organizácia obnovu lesa na ploche
677 ha, pričom prirodzená obnova predstavovala 73% a na umelú obnovu (27%) bolo použitých
1,7 mil. sadeníc z vlastnej produkcie (Stredisko genofondu drevín). Mladé lesné porasty proti odhryzu
terminálov zverou boli ochránené na ploche 947 ha, proti lúpaniu kôry zverou bolo ochránených
20.900 kmeňov a proti burine bolo vyžínaním ochránených 1.560 ha. Výchova prerezávkami bola
vykonaná na ploche 446 ha. Pre lesnú zver a huculské kone sme vyrobili 588 q lúčneho sena a 888
balíkov senáže zo spravovaných horských lúk.

Aktivity pre verejnosť a verejnoprospešné aktivity
Organizácia vykonala na turisticky značených chodníkoch (TZCH) bežnú údržbu v dĺžke 254 km
(celkovo v správe org. 620 km TZCH),väčšie opravy v dĺžke 4,5 km, dláždenie TZCH v dĺžke 453 m,
výstavbu zábradlí v dĺžke 360 m a obnovené turistické značenie letné v dĺžke 114 km, zimné v dĺžke 9
km. Pre návštevníkov bolo vybudovaných 70 ks nových odpočívadiel a lavíc na oddych a na 56 ks bola
vykonaná väčšia údržba.
Z vlastného Strediska genofondu rýb Východná bolo do vodných tokov v správe organizácie
(1.200 km) vysadených 21 tis. ks pstruha potočného a 6 tis. ks lipňa tymianového.

Protipovodňové zariadenia boli vystavané v dĺžke 205 m, väčšia údržba bola vykonaná v dĺžke 556 m
a vodné toky boli vyčistené v dĺžke 32,4 km.
Stredisko terénnej služby Dolný Smokovec vykonalo pre návštevníkov výstavbu stupačiek a rebríkov
na TZCH k chate pod Rysmi, opravilo a obnovilo 321 smerníkov a 35 ks pútačov s 338 ks nových
tabuliek.
Organizácia prevádzkovala v Tatranskej Lomnici Expozíciu tatranskej prírody (3,2 ha s 330 druhmi
tatranských rastlín a stromov) a Múzeum TANAP-u, ktoré navštívilo počas roka 37.800 platiacich
a 4.020 neplatiacich návštevníkov.
Výskumná stanica ŠL TANAP-u popri prevádzkou vyžiadaných výskumných úlohách pokračovala
v pokalamitnom výskume (2004), ako jeho koordinátor s 27 tuzemskými a zahraničnými partnermi.
V rámci práce s verejnosťou a lesnej pedagogiky zorganizovala organizácia 5 výstav v Múzeu TANAPu a vlastných infocentrách (T. Lomnica, Š. Pleso, Zverovka) a tradičné akcie Čisté hory (930
dobrovoľníkov, 850 kg odpadu), Pamiatka na obete hôr na spravovanom Symbolickom cintoríne na
Popradskom plese (362 tabuliek s 505 menami), Lesnícke dni pod Tatrami (verejnosť a 350 detí),
Putovná sova (deti zo spolupracujúcich miestnych ZŠ).

Problémy a výzvy
Najväčšími problémami pre organizáciu v r. 2016 boli dlhotrvajúci nedostatok finančných
prostriedkov v kontrakte so zriaďovateľom na výkon prác celospoločenského významu, čo pri
obmedzenej tvorbe vlastných finančných zdrojov spôsobuje upustenie od tradičnej kvality
starostlivosti o zariadenia v prírodnom prostredí na ktorú sú návštevníci TANAP-u a PIENAP-u
zvyknutí a obmedzovanie sa len na riešenie havárií.
Veľkým projektom s ktorým má organizácia záujem uspieť, je signalizovaná výzva na cezhraničnú
spoluprácu Poľsko-Slovensko prostredníctvom programu Intereg, kde pripravujeme komplexnú
rekonštrukciu hlavnej turistickej trasy PIENAP-u prielomom Dunajca (Pieninská cesta).

Podrobnejší výkaz činnosti organizácie s jej poslaním a ekonomikou je zverejnený vo Výročnej správe
za r 2016 na stránke www.lesytanap.sk.

