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Príroda – výrazná súčasť životného prostredia

So stúpajúcim a čoraz náročnejším tempom života ľudí, stále viac silnie ich 

túžba uniknúť do tichej prírody, kde by si mohli oddýchnuť, zotaviť sa, načerpať 

nových síl. Zdravý vzduch, čisté zurčiace potoky, tiché lesy – celá tá krása nepo-

rušenej prírody – to všetko spolu má priniesť človeku úľavu, oddych, zotavenie, 

obnovu síl do ďalších dní všedného života, keď náročnosť práce, stupeň hluku, 

znečistenie životného prostredia prekročili už prípustné hranice. Človek cítiac 

blahodárny účinok prírody stáva sa jej milovníkom, verným navštevovateľom 

a ochrancom.

Často však namiesto očakávaného zážitku v neporušenej prírode, stáva sa 

svedkom ničenia toho jedinečného, neopakovateľne krásneho, človeku po mno-

hých stránkach prospešného – toho, čo sa stručne nazýva prírodným prostre-

dím.

Ak nerátame prírodu zničenú prírodnými živlami, kde často vystupuje člo-

vek, ako pôvodca nevhodných hospodárskych zásahov zmenou alebo narušením 

výraznej časti prírodného prostredia – zdravého, prirodzeného, plne tvorivého 

lesa, ak si všímame len rany spôsobené tými, ktorí v prírode a s prírodou pracu-

jú, a z nedostatku citu, vzdelania, zodpovednosti zničili alebo ničia lesy, vody, 

lúky atď., musí nás preniknúť smútok. Pri pohľade na zmenený, poškodený les si 

so smútkom opakujeme jeho význam v protirečení s krásnou myšlienkou: „v tôni 

lesov srdce vlasti sa ukrýva, národ bez lesov je národ, ktorý vymiera“.

Ak k tomu prirátame dôsledky bezcitného správania sa tých, ktorí prišli do 

prírody načerpať novú silu, pričom poškodzovaním drevín a kríkov, znečisťo-

vaním lúk odpadkami, táboriskami, trhaním a odhodením kvitnúcej krásy – je 

náš smútok ešte väčší.

Ak si na jednej strane uvedomujeme, že príroda je zázemím nášho života, 

nemôžeme sa zmieriť s pohľadom na zamorené vodné toky, poškodené lesy, zni-

čené lúky v dôsledku približovania drevnej hmoty, prírodu znečisťenú odpad-

kami.

To všetko sa nemuselo stať, keby sme boli deti od najútlejšieho veku a dospe-

lých všetkými prostriedkami viedli k láske k lesu a ostatnej prírode.

 Je slabou útechou, že proti všetkým negatívnym vplyvom od najvyšších or-

gánov, proti stále sa zväčšujúcim tlakom návštevníkov stoja len národné parky 

a chránené krajinné oblasti s nedostatočnou kapacitou a obmedzenými mož-

nosťami.

Doc. Dr. Ing. Dušan Randuška
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Hesperis slovaca (F. Dvořák) F. Dvořák

Hesperis dinarica subsp. slovaca F. Dvořák [Hesperis dinarica Beck subsp. slo-

vaca F. Dvořák]

Súčasné platné meno: Hesperis slovaca (F. Dvořák 1963) F. Dvořák 1965, baz.: 

Hesperis dinarica subsp. slovaca F. Dvořák 1963

Nízke tatry: Liptovský Mikuláš, Jábnska dolina, pri horárni Bystrá, vápenec, 

cca 850 m. n. m. (7084Ca)

Protológ: 

Loc. class.: ,,Nízke tatry, distr. Liptovský Mikuláš, vallis ,,Svätojánská dolina“ 

apud ,,horárna Bystrá“ ad silvae mixtae margines fruticosos, solo calcareo, ca 850 m 

s. m. 1962 leg. Dvořák 1962“ (Dvořák 1963:243).

Descr./Diagn.: Dvořák 1963:243

Nomenklatorický typ: holotypus – BRNU

Schedum: Flora slovaca: Nízke Tatry, distr. Liptovský Mikuláš, vallis Svätojánská 

dolina apud ,,horárna Bystrá“ ad margines fruticosos silvae mixtae, solo calcareo, ca 

850 s. m. 20.7.1962 leg. F. Dvořák, det. F. Dvořák

Poznámka: endemit Nízkych Tatier, ohrozený, zákonom chránený (kategória 

ohrozenia b)

Lit.: Dvořák F., 1963: Hesperis dinarica G. Beck subsp. slovaca Dvořák subsp. nova. 

Preslia 35:243-244; Dvořák F. 1965: Vývojově mladá skupina taxonů rodu Hesperis na 

Balkánském poloostrově, ve strřední a jihovýchodní Evropě. An evolutionally youn-

ger group of the taxons of the Hesperis genus of the balkan peninsula, in Central and 

South-eastern Europe. Spisy Přír. Fak. Masarykovy Univ. 459: 1-20 (cf. p. 13). (zdroj: 

Príroda Nízkych Tatier 1, Banská Bystrica 2004)

Trváca, husto žliazkato chlpatá bylina. Byľ priama, 50 – 85 cm vysoká, husto pok-

rytá kratšími žliazkatými a nežliazkatými chlpmi, medzi ktorými sú vtrúsené dlhšie 

nežliazkaté chlpy. Prízemné a dolné byľové listy krátko stopkaté, čepeľ podlhovasto 

elipsovitá, na báze postupne zúžená. Stredné a horné byľové listy sediace, vajcovito 

kopijovité, na báze srdcovité až poloobjímavé, na okraji zúbkaté. Súkvetie jednodu-

ché, alebo riedko rozkonárené. Kvetné stopky husto žliazkato chlpaté. Kvitne v júli až 

v auguste. Rastie najmä na vápencovom substráte na humóznych a vlhkých tienistých 

miestach od montánneho až po subalpínsky stupeň. Je endemitom Nízkych Tatier 

známym od Moštenickej doliny po Liptovskú Tepličku. Patrí ku zákonom chráneným 

rastlinám zaradeným aj v kategórii EN Červeného zoznamu.

(zdroj: Flóra Slovenska V/4)
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Večernica slovenská (Hesperis slovaca)
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Národný park Nízke Tatry a jeho organizačná štruktúra
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Niečo o správe ....

Správa NP Nízke Tatry je organizačnou zložkou Štátnej ochrany prírody SR, ktorá 

je rozpočtovou organizáciou zriadenou v roku 1999 Ministerstvom životného pro-

stredia SR podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ako odborná 

organizácia vo veciach ochrany prírody a krajiny (viď štatút). V súčasnosti má 412 

zamestnancov a sídlo v Banskej Bystrici. 

Správa Národného parku Nízke Tatry má v súčasnosti sídlo v Banskej Bystrici 

a päť vysunutých pracovísk (Liptovský Hrádok, Brezno, Liptovská Teplička, Červená 

Skala a Ružomberok). Vznikla v roku 1978 a dnes tu pracuje 30 pracovníkov. 

Vnútorné členenie správy je dané Organizačným poriadkom ŠOP SR. V roku 

2006 (k 1.3.2006) došlo k zmene organizačnej štruktúry správy a to v súvislosti s vy-

tvorením nového vysunutého pracoviska správy v Ružmberku, zmenou niektorých 

funkčných miest (napr. vytvorenie miesta informatik - špecialista pre geografi cké in-

formačné systémy) a presunom niektoých pracovníkov medzi pracoviskami. Koncom 

roku 2006 nastala zmena na poste vedúceho pracoviska správy v Liptovsko Hrádku 

(t.č. Ing. Kuna) a odchodu Ing. Kaliskej (Gálfyovej) a Ing.Jurčákovej (Hubkovej) na 

materskú dovolenku, pričom na ich pracovných pozíciách ich nahradili Ing. Hančin 

(envirovýchova) a Ing. Kicko (zoológ). 
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Národný park Nízke Tatry a maloplošné chránené územia v roku 2006

V súčasnosti sa v sieti chránených území so štvrtým a piatym stupňom ochrany 

nachádza 33 maloplošných chránených území (ďalej „MCHÚ“). Z nich 12 je priamo 

na území národného parku a 20 v jeho ochrannom pásme a PR Štrosy sa časťou na-

chádza na území národného parku, ale menšou časťou aj v jeho ochrannom pásme. 

Výmera území s najprísnejším piatym stupňom ochrany je 9.972,97 ha. Veľká väčšina 

(9.737,53 ha) sa nachádza priamo v národnom parku. Z celkovej výmery národné-

ho parku tak v súčasnosti zaberajú územia, ktoré by mali byť ponechané bez aktivít 

človeka niečo vyše 13%. MCHÚ so štvrtým stupňom ochrany sú všetky (okrem 0,47 

ha výmery B- zóny NPR Pod Latiborskou hoľou) lokalizované v ochrannom pásme 

národného parku. Prevažná väčšina pozemkov v MCHÚ patrí do lesného pôdneho 

fondu (8318,40 ha v piatom stupni ochrany, čo je cca 84 % z výmery 5. stupňa och-

rany a 193,20 ha v štvrtom stupni ochrany, čo predstavuje cca 52% z jeho výmery). 

V piatom stupni veľkú výmeru zaberajú hôľne ekosystémy. Nasledujúce grafy doku-

mentujú rozdelenie lesných porastov podľa kategórie lesa v piatom a štvrtom stupni 

ochrany.



13

Na vysvetlenie je potrebné dodať, že hospodárske lesy sa nachádzajú v územiach 

vyhlásených v roku 2006 (PR Barania hlava a CHA Brvnište), kde reálna možnosť 

prekategorizovania lesov nastane pri najbližšej obnove LHP v roku 2010. 

Samostatnou kategóriou objektov, ktoré majú podľa zákona zabezpečenú ochranu 

sú jaskyne. V území s pôsobnosťou Správy NAPANT je 11 jaskýň zaradených do ka-

tegórie národných prírodných pamiatok - Bystrianska jaskyňa, Demänovské jaskyne, 

Jaskyňa mŕtvych netopierov, Jaskyňa Zlomísk, Okno, Stanišovská jaskyňa, Starý hrad, 

Štefanová, Veľká ľadová priepasť, Zápoľná, Záskočská jaskyňa. Celkovo je v NP Nízke 

Tatry a jeho ochrannom pásme evidovaných viac ako 700 jaskýň spĺňajúcich paramet-

re udávané v zákone o ochrane prírody a krajiny (prírodnými procesmi vytvorený dutý 

podzemný priestor v zemskej kôre, ktorého dĺžka alebo hĺbka presahuje 2 metre a roz-

mery povrchového otvoru sú menšie ako jeho dĺžka alebo hĺbka). Starostlivosť o tieto 

chránené časti prírody je v súčasnosti v kompetencii Správy slovenských jaskýň.

V priebehu roka 2006 došlo v  sieti MCHÚ k niekoľkým zmenám. Od 1.3.2006 nado-

budla účinnosť vyhláška KÚŽP v Banskej Bystrici o vyhlásení prírodnej rezervácie Bara-

nia hlava a v priebehu tohto roka prebiehalo na už spomínanom úrade pripomienkovacie 

konanie k predloženým projektom ochrany CHA Brvnište a zmeny NPR Pod Latibor-

skou hoľou. Proces vyhlasovania bol úspešne ukončený vyhláškami Krajského úradu ži-

votného prostredia v Banskej Bystrici č. 6/2006 z 27. novembra 2006, ktorou sa vyhlasuje 

chránený areál Brvnište a č. 7/2006 z 11. decembra 2006, ktorou sa vyhlasuje prírodná 

rezervácia Pod Latiborskou hoľou. Účinnosť oboch vyhlášok je od 1.1.2007. 

 Hlavným dôvodom územnej ochrany v CHA Brvnište sú zachovalé lesné porasty 

s výskytom početnej a vitálnej populácie cyklámenu fatranského (Cyclamen fatrense), 

ktorá je izolovaná od hlavného areálu vo Veľkej Fatre a severovýchodnej časti Staro-

horských vrchov. Územie zachytáva lesné spoločenstvá patriace prevažne do dubo-

vo-bukového, menej bukového a jedľovo – bukového lesného vegetačného stupňa 

a vyskytujú sa tu z chránených a vzácnejších druhov rastlín aj poniklec prostredný 

(Pulsatilla subslavica.), kruštík širokolistý (Epipactis helleborine), kruštík drobnolistý 

(Epipactis microphylla), kruštík modrofi alový (Epipactis purpurata). 

Územia pod Latiborskou hoľou navrhol na ochranu už v roku 1949 profesor Zlat-

ník, nakoniec bola štátna prírodná rezervácia vyhlásená až v roku 1964 na ploche 88,27 

ha s ochranným pásmom 77,09 ha. Predloženým projektom bolo navrhnuté zlúčenie 

samotnej rezervácie s ochranným pásmom a rozdelenie územia do zón. Nakoniec po 

pripomienke správcu pozemku Lesov SR, š.p., OZ Slovenská Ľupča bola väčšina úze-

mia o výmere 160,76 ha zaradená do piateho stupňa ochrany a len jeden porast o vý-

mere 0,47 ha okolo chaty Viržing bol zaradený do štvrtého stupňa ochrany. 

Radi spomenieme ústretový a konštruktívny prístup Lesov SR, š.p., Banská Bystri-

ca, OZ Slovenská Ľupča, ako správcu väčšiny pozemkov v CHA Brvnište a NPR Pod 

Latiborskou hoľou, pri projektovaní a vyhlasovaní týchto území. 

V roku 2006 pokračovalo budovanie siete chránených území, ktoré sú zaradené 

aj medzi navrhované územia európskeho významu v sústave NATURA 2000. Krajský 
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úrad životného prostredia v Banskej Bystrici oznámil zámer vyhlásiť CHA Brezinky na 

základe projektu ochrany, ktorý sme predložili začiatkom roka 2006. K tomuto návrhu, 

zabezpečiť ochranu mokraďných biotopov - slatín, prechodných rašelinísk, vrchovísk 

a vresovísk, neboli vznesené pripomienky vlastníkov a užívateľov pozemkov a je pred-

poklad vyhlásenia legislatívnej ochrany v roku 2007. Súčasne boli rozpracované pro-

jekty ochrany MCHÚ Kopec (návrh predložený na krajský úrad životného prostredia), 

Suchá dolina, Demänovská slatina (návrh predložený na krajský úrad) a Chraste.

 V rámci starostlivosti o chránené územia boli vykonané praktické kroky za úče-

lom udržania hodnotných biotopov a vzácnych druhov rastlín. V CHA Jakub a PR 

Vrchovisko pri Pohorelskej Maši v rámci rozpočtu Správy NAPANT bolo zrealizo-

vané najmä kosenie, výrub náletových drevín, likvidácia pokosenej a vyrúbanej bio-

masy. Vykonávala sa priebežne aj obnova značenia MCHÚ. V NPR Jánska dolina 

bolo vykonané obvodové značenie o dĺžke približne 10 km v lokalitách Stanišovská 

a Bielo-Marušová. V termíne do 6 mesiacov od vyhlásenia PR Barania hlava bolo 

v spolupráci s pracovníkmi Lesnej správy Slovenská Ľupča zrealizované obvodové 

značenie a umiestnenie tabúľ s označením PR na vhodných miestach. 

V správnych konaniach príslušných orgánov štátnej správy boli v roku 2006 povo-

lené výnimky v územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany na činnosti súvisiace 

s výskumom týchto území (výnimka sa týkala najmä vjazdu motorových vozidiel, 

pohyb mimo značených chodníkov), realizáciou praktickej starostlivosti (Hnilecká 

jelšina). Na iné, napr. lesohospodársku činnosť výnimky zo zákazov v MCHÚ udele-

né neboli. V NPR Skalka bolo v teréne zrealizované presmerovanie zelenoznačeného 

turistického chodníka na existujúcu lesnú cestu, čo vyplývalo z rozhodnutia KÚŽP 

v Banskej Bystrici z roku 2005.
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Kat.
och. Názov MCHÚ Okres Rozloha

 (ha)
Rok

vyhlásenia

OP
MCHÚ

(ha)

Územie sa 
nachádza 
v OP/NP

Stupeň
ochrany

číslo v 
štátnom 
zozname 
OCHČP

NÁRODNÉ PRÍRODNÉ REZERVÁCIE

NPR DEMÄNOVSKÁ DOLINA LM 836,88 1973  NP 5.  239

NPR ĎUMBIER LM 2. 043,76 1973  NP 5. 246

NPR HNILECKÁ JELŠINA BR,RV,
PP 14,51* 1988  NP 5. 257

NPR JÁNSKA DOLINA LM 1. 694,52 1933  NP 5. 280

NPR OHNIŠTE LM 852,26 1973  NP 5. 367

NPR POD LATIBORSKOU HOĽOU BR 161,2342 1964/2006  NP 4. a 5. 380

NPR PRÍBOJ BB 10,96 1895  OP NP 5. 389

NPR SALATÍN RK 1. 192,99 1982  NP 5. 412

NPR SKALKA BR 2. 659,81 1997  NP 5. 1024

NPR TURKOVÁ LM 107 1965 30,95 OP NP 5. 459

Spolu výmera NPR: 9573,9242 ha, výmera ich ochranných pásiem: 30,95 ha

PRÍRODNÉ REZERVÁCIE

PR BARANIA HLAVA BB 13,405 2006  OP NP 4. 1135

PR BARANOVO BB 15,83 1993  OP NP 5. 826

PR BREZNIANSKA SKALKA BR 11,85 1981  OP NP 4. 225

PR HORNÉ LAZY BR 34,29 1981  OP NP 4. 260

PR JELŠIE LM 26,1 1973  OP NP 5. 290

PR KOZÍ CHRBÁT RK 37,43 1993  NP 5. 834

PR MACKOV BOK BB 3,75 1976  OP NP 4. 338

PR MAČKOVÁ BB 42,23 1993  OP NP 5. 838

PR SLIAČSKE TRAVERTÍNY RK 7,0162 1983  OP NP 4. 421

PR ŠTROSY BB 94,79 1999  NP a OP 
NP 5. 1065

PR MARTALÚZKA BR 154,82 1999  NP 5. 1057

PR VRCH. PRI POHORELSKEJ 
MAŠI BR 26,6166 1979  OP NP 4. 479

PR MEANDRE HRONA BR 103,8167 1980  OP NP 4. 351

Spolu výmera PR: 571,9445 ha

CHRÁNENÉ AREÁLY

CHA BODICKÝ RYBNÍK LM 18,5703 1952  OP NP 4. 215

CHA BRVNIŠTE BB 74,77 2006  OP NP 4. 1137

CHA JAKUB BB 12,7043 1999  OP NP 4. 1058

CHA REVÚCA RK 3,9055* 2002  OP NP 4. 1115

Spolu výmera CHA: 109,9501 ha

NÁRODNÉ PRÍRODNÉ PAMIATKY

NPP BRANKOVSKÝ VODOPÁD RK 27,71 1980  NP 5. 223

NPP VRBICKÉ PLESO LM 0,73 1975 24,71 NP 5. 478

Spolu výmera NPP: 28,44 ha, výmera ich ochranných pásiem:24,71 ha 

PRÍRODNÉ PAMIATKY

PP ĽUPČIANSKY SKALNÝ HRÍB BB 2,13 1979  OP NP 4. 336

PP MAŠIANSKY BALVAN LM 0,056 1965 1,28 OP NP 4. 207

PP MEANDRE LÚŽŇANKY RK 1,7426 1988 2 OP NP 4. 352

PP MOŠTENICKÉ TRAVERTÍNY BB 1,7054 1981  OP NP 4. 364

 Spolu výmera PP: 5,634 ha, výmera ich ochranných pásiem:3,28 ha

Rozloha MCHÚ v NAPANT SPOLU : 10289,8928 ha, výmera ochranných pásiem MCHÚ: 57,94 ha

*len časť nachádzajúca v územnej pôsobnosti S- NAPANT

ZOZNAM MCHÚ NA ÚZEMÍ NAPANT k 10. 3. 2007
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Národný park Nízke Tatry a fi nančné nástroje podľa legislatívy na úseku 
ochrany prírody a lesného hospodárstva

V tejto oblasti aj v roku 2006 naďalej pretrvával nesystémový stav, a to nielen v pô-

sobnosti Správy NAPANT, ale v rámci celého Slovenska. Konania o vyplatení náhrad 

za obmedzenie bežného obhospodarovania v minulom roku sa týkali najmä území 

s piatym stupňom ochrany na Liptove a prebiehali tak na Krajskom úrade životné-

ho prostredia v Žiline. Vo všetkých nám známych prípadoch sa konania podľa nás 

neúmerne predlžovali z rôznych dôvodov, koncom roka sa hlavným dôvodom javil 

nedostatok fi nančných prostriedkov vyčlenených na tento účel v štátnom rozpočte. 

Takýto dôvod pri uplatňovaní ústavného nároku vlastníkov pozemkov by v právnom 

štáte samozrejme nemal vôbec nastať …..

Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania na lesných pozem-
koch v roku 2006

Vzhľadom na uvedené problémy bola v roku 2006 úspešne, právoplatným roz-

hodnutím a vyplatením fi nančnej náhrady, doriešená len jedna žiadosť. Išlo o po-

danie Lesov SR, š.p., Banská Bystrica o uhradenie náhrady za obmedzenie bežného 

obhospodarovania v 5.stupni ochrany, ktorá bola podaná na MŽP SR už koncom 

roku 2003. Teda po viacročnom konaní a zmene kompetencií o vyplatení náhrady 

nakoniec rozhodol Krajský úrad ŽP v Žiline. Za celý Žilinský kraj bola tomuto štátne-

mu subjektu priznaná náhrada vo výške 1.894.344,- Sk, pričom v obvode pôsobnosti 

Správy NAPANT išlo len o 1 porast v NPR Salatín. 

Na konci roku 2005 bola na KÚŽP v Žiline podaná žiadosť Urbárskeho pozemko-

vého spoločenstvo Liptovská Porúbka o úhradu náhrady za obmedzenie bežného ob-

hospodarovania na lesných pozemkoch v NPR Ďumbier. Obmedzením bežného ob-

hospodarovania bolo nepovolenie výnimky na vykonanie náhodnej ťažby v jednom 

poraste. Nie bezproblémové konanie bolo ukončené rozhodnutím KÚŽP v Žiline až 

začiatkom roka 2007 a vyplatením náhrady vo výške vyše 300.000,- Sk. 

Od mája minulého roku je aktuálna aj žiadosť Majiteľov pôdy - Pozemkového 

spoločenstva Smrečany týkajúca sa obmedzenia bežného hospodárenia v NPR Jánska 

dolina na obdobie rokov 2004 – 2013. Napriek splneniu všetkých potrebných náleži-

tostí, pri čom sme vlastníkovi v rámci našich možností poskytli pomoc, k rozhodnu-

tiu a vyplateniu oprávneného nároku do konca roka neprišlo.

Vzhľadom na komplikovanú a často neprehľadnú legislatívu Správa NAPANT po-

skytla súkromným vlastníkom lesa, u ktorých vznikol nárok na náhradu za obmedze-

nie hospodárenia počas platného LHP v rokoch 1994 – 2003 a končila tak trojročná 

lehota na podanie žiadosti, základné informácie a možnosť pomoci pri vypracúvaní 

žiadostí. Svoj ústavný nárok si nakoniec uplatnili dve pozemkové spoločenstvá a v ro-
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ku 2007 bude prebiehať konanie v tejto veci. Ostatní potencionálni žiadatelia lehotu 

podľa našich informácií zmeškali.

Ani rok 2006 teda nepriniesol v tejto komplikovanej oblasti transparentné rieše-

nie a zostáva veriť, že najbližšia budúcnosť prinesie vhodnejšie riešenia zo strany štátu 

(prenájom, výkup, výmena pozemkov, atď.). 

Národný park Nízke Tatry a fi nančný príspevok v roku 2006

V roku 2005, keď nastala možnosť využiť fi nančný príspevok ako aktívny fi nančný 

nástroj štátu v oblasti ochrany prírody sme mohli konštatovať, že sme spolu s vlast-

níkmi, užívateľmi pozemkov túto možnosť využili vo veľkej miere. Schválených bolo 

až sedem žiadostí o poskytnutie fi nančného príspevku, čo bolo presne 1/3 z celkové-

ho počtu v rámci Slovenska. 

Rok 2006 však bohužiaľ nebol pokračovaním v tomto trende a MŽP SR bola 

schválená a podporená len jedna žiadosť o fi nančný príspevok žiadateľa v pôsobnos-

ti Správy NAPANT. Do prvého kola schvaľovania žiadostí užívatelia pozemkov za 

našej pomoci predložili štyri žiadosti. Všetky sa týkali poľnohospodárskych pozem-

kov a zamerané boli na vykonanie výrubu nežiadúcich drevín a krovín zarastajúcich 

hodnotné lúky, ručné, prípadne mechanizované kosenie, odstránenie trávy a drev-

nej hmoty mimo záujmových plôch. Dve veľké žiadosti sa týkali prírodnej rezer-

vácie Meandre Hrona a sledovali zlepšenie a udržanie priaznivého stavu biotopov 

európskeho významu 6430 - Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach a 7230 

- Slatiny s vysokým obsahom báz. Väčšia časť územia je v súčasnosti opustená a poľ-

nohospodársky neobhospodarovaná, dochádza k sukcesii a zarastaniu nežiadúcimi 

drevinami a krovinami. Žiadosťou bolo sledované aj naštartovanie opätovného bež-

ného obhospodarovania hodnotných spoločenstiev vlhkých lúk a slatín. Žiadosti 

poľnohospodárskych družstiev Šumiac a Telgárt však neuspeli. Rovnako dopadla aj 

žiadosť na podporu zlepšenia priaznivého stavu suchomilných trávinnobylinných 

a krovinových porastov na vápnitom podloží s výskytom porastov borievky obyčajnej 

v navrhovanom území európskeho významu Kopec. Dôvodom neschválenia týchto 

žiadostí o fi nančný príspevok neboli nedostatky na strane žiadateľa, ale len nižší li-

mit fi nančných prostriedkov vyčlenených na tento účel v rozpočte rezortu. V rámci 

Slovenska boli v tomto roku podporené vyššou sumou prostriedkov najmä žiadosti 

v pôsobnosti CHKO Dunajské luhy, ktoré boli v súlade s projektmi LIFE. 

V pôsobnosti Správy NAPANT bola úspešná len jediná žiadosť. Týkala sa udrža-

nia a zlepšenia priaznivého stavu biotopov európskeho významu 6210 – Suchomilné 

trávinno-bylinné porasty na vápnitom substráte a 6520 – Horské kosné lúky s vý-

skytom chránených druhov rastlín Traunsteinera globosa, Dactylorhiza sambucina, 

Gymnadenia conopsea, Coeloglossum viride nachádzajúcich sa v nÚEV Ďumbierske 

Nízke Tatry v katastrálnom území Moštenica. Sumou 14.000 Sk bolo podporené vy-

konanie pomiestneho výrubu nežiadúcich drevín a krovín a kosenie na ploche cca 
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2 ha. Všetky naplánované opatrenia podľa zmluvy uzavretej so SHR Emilom Lipom 

boli uskutočnené v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovenom termíne. 

 Správa NAPANT rozpracovala v spolupráci so správcom lesných pozemkov – OZ 

Slovenská Ľupča aj žiadosť o fi nančný príspevok na zabezpečenie ochrany tisu oby-

čajného (Taxus baccata) v okolí Banskej Bystrice. Žiadosť nakoniec nebola podaná, 

v roku 2006 už neprebehlo druhé kolo schvaľovania predložených žiadostí (i keď 

podľa platnej Smernice upravujúcej postup pri schvaľovaní žiadostí o fi nančný prís-

pevok „komisia zasadá minimálne dvakrát ročne“). 

Napriek relatívne neúspešnému roku chceme zo strany Správy NAPANT aktív-

ne pomáhať všetkým potenciálnym žiadateľom (vlastníkom, nájomcom, správcom 

pozemkov) pri vypracúvaní podkladov a ich kompletizácii. Aj touto formou chceme 

vyzvať záujemcov na spoluprácu. Za najdôležitejšie v ďalšom období však považuje-

me vyčlenenie dostatku fi nančných prostriedkov (vo vopred známej výške) na tento 

účel z rozpočtu MŽP a ich transparentné prerozdelenie. V opačnom prípade je § 60 

(Finančný príspevok) v zákone o ochrane prírody zbytočný a časovo náročné vypra-

cúvanie projektov je neefektívne. 

Národný park Nízke Tatry a realizácia opatrení proti šíreniu podkôrneho 
hmyzu v ochranných pásmach území s piatym stupňom ochrany v roku 2006

V roku 2006 po nadobudnutí účinnosti zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch prešla na 

plecia Správy NP Nízke Tatry aj povinnosť zabezpečiť v ochranných územiach s pia-

tym stupňom ochrany, v ktorých nebola povolená výnimka orgánu ochrany prírody 

V lokalite Moštenická Kyslá bola pokosená hodnotná lúka s využitím 
fi nančného príspevku foto: P. Mathé
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na vykonanie náhodnej ťažby, opatrenia na zabránenie šírenia a premnoženia pod-

kôrneho hmyzu. V ďalšom texte stručne uvedieme, čo všetko táto povinnosť obnášala 

a ako sme sa s ňou vysporiadali.

Orgánmi ochrany prírody (KÚŽP v Žiline a KÚŽP v Banskej Bystrici) v roku 

2005 nebola povolená výnimka zo zákazov ustanovených v § 16 zákona č. 543/2002 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny na zasahovanie do lesného porastu, resp. na súvisiace 

činnosti pri vykonávaní náhodnej ťažby v národných prírodných rezerváciách Skalka, 

Jánska dolina, Ďumbier a Salatín. V týchto NPR sa nepovolil spracovať relatívne malý 

objem drevnej hmoty – v NPR Skalka (350 m3), NPR Salatín (30 m3), NPR Ďumbier 

(200 m3), v NPR Jánska dolina nešlo o drevnú hmotu atraktívnu pre podkôrny hmyz. 

Správa NP Nízke Tatry vypracovala a prostredníctvom ŠOP SR v Banskej Bystrici 

v októbri 2005 centrálne podala žiadosť na Environmentálny fond o poskytnutie pod-

pory formou dotácie na projekt s názvom „Opatrenia na zabránenie šírenia a prem-

noženia podkôrneho hmyzu z chránených území s 5. stupňom ochrany v súvislosti 

s nespracovávaním kalamity v národných prírodných rezerváciách na území Národ-

ného parku Nízke Tatry“. Celková výška požadovanej dotácie bola 59.600 Sk a v tejto 

výške bola aj poskytnutá.

V marci roku 2006 boli v spolupráci s príslušnými odbornými lesnými hospo-

dármi rozpracované konkrétne opatrenia v jednotlivých ochranných pásmach NPR 

slúžiacich na zabránenie a elimináciu šírenia podkôrneho hmyzu z týchto území. 

Vychádzalo sa z aktuálnej situácie, znalosti miestnych pomerov, právnych predpisov 

a noriem na úseku lesného hospodárstva. Stanovisko k tomuto projektu vydalo aj Ná-

rodné lesnícke centrum, Stredisko LOS, vznesené pripomienky boli čiastočne zapra-

cované. Na základe takto získaných poznatkov boli v jari 2006 navrhnuté a v priebehu 

roku zrealizované kontrolné a ochranné opatrenia v NPR Skalka, Salatín a Ďumbier. 

Opatrenia pozostávali z: 

Opatrení na elimináciu šírenia populácie podkôrneho hmyzu (najmä ly-
kožrúta smrekového a lykožrúta lesklého) z kalamitnej hmoty, ktorú nebolo 
povolené spracovať realizovanú mimo územia NPR – umiestnenie a kontrola 
feromónových lapačov (neboli vykonávané v NPR Ďumbier z dôvodu lokali-
zácie kalamitnej drevnej hmoty).

Zabezpečenie kontroly situácie vývoja podkôrneho hmyzu v NPR na miestach, 

kde orgánom ochrany prírody nebola udelená výnimka na spracovanie kalamity 

a v ich ochranných pásmach (činnosť podkôrnikového pozorovateľa). 

Spolu bolo umiestnených 19 feromónových lapačov a 5 kontrolných pyramíd 

v ochranných pásmach NPR Salatín a Skalka a počas celej sezóny bolo odchytených 

približne 53.000 jedincov lykožrúta smrekového a 12 000 lykožrúta lesklého. Veľmi 

vhodné sa ukázalo zapojenie užívateľov pozemkov, v našom prípade išlo o Lesy SR, 

š.p., Banská Bystrica, OZ Slovenská Ľupča a PSML Liptovská Štiavnica, do realizácie 

konkrétnych činností, ktorým aj touto cestou ďakujeme za viac-menej bezproblémo-

vé zvládnutie tejto úlohy. V NPR Ďumbier sa zabezpečoval len monitoring podkôrni-
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kovým pozorovateľom, ktorý sa zameral 

na kontrolu vyvrátených kmeňov, popu-

lácie a vývoja podkôrneho hmyzu, bez 

použitia kontrolných lapačov. 

Na základe výsledkov zo všetkých 

troch lokalít, kde boli vykonané moni-

torovacie a obranné opatrenia je možné 

konštatovať, že vývoj populácie podkôr-

neho hmyzu v porastoch s výskytom vet-

rovej kalamity a hraničiacich porastoch 

nepresiahol v roku 2006 stupeň kalamit-

ného premnoženia a realizované ochran-

né opatrenia splnili svoj účel. Túto sku-

točnosť uviedli aj zástupcovia užívateľov 

pozemkov, ktorí činnosti zabezpečovali. 

Čo sa týka intenzity napadnutia jednot-

livých stromov, či už z kontroly lapačov 

alebo kmeňov, bolo potvrdené, že išlo 

zväčša o slabé napadnutie a iba v niekto-

rých prípadoch došlo k strednému po-

Ponechaná drevná hmota v NPR Skalka, ako 
následok pôsobenia lavíny    foto: P. Mathé

V NPR Skalka rozmiestnenie 
a kontrola feromónových lapačov 

foto: P. Mathé

škodeniu. Z odborného hľadiska je možné uviesť, že sa potvrdili poznatky o ekológii 

druhu Ips typographus v horských oblastiach a nástup druhej generácie bol veľmi 

nízky, v niektorých lokalitách nulový. Vzhľadom na uvedené pozorovania a na to, že 

fakticky v roku 2006 nebolo zaznamenané napadnutie zdravých stojacich stromov 

v ochranných pásmach NPR a ich bezprostrednom okolí, môžeme konštatovať, že 

tieto porasty boli a sú v súčasnosti ohrozené len v malej miere a neboli v tomto roku 

potrebné žiadne asanačné zásahy. 

V realizácii opatrení vyplývajúcich zo zákona o lesoch v ochranných pásmach 

chránených území s piatym stupňom budeme pokračovať aj v roku 2007.
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Národný park Nízke Tatry a lesníctvo v roku 2006

Hlavné činnosti vykonávané lesníkmi Správy Národného parku Nízke Tatry v ro-

ku 2006 podobne ako v roku 2005 úzko súviseli s riešením následkov veternej kala-

mity z 19.11.2004. V podstatnej miere pracovníci Správy pracovali na konkretizácii 

a presadzovaní inovatívneho odborného prístupu k problematike biotopov a navr-

hnutých území NATURA 2000 (územia európskeho významu a chránené vtáčie úze-

mia) najmä kontroverznej témy rozsahu a podmienok spracovania kalamity (novem-

ber 2004 a následných). Ak však rok 2005 budeme označovať rokom nádeje na zmenu 

prístupu k problematike ochrany biotopov hlavne v severovýchodnej časti národného 

parku, rok 2006 možno bez zveličovania nazvať rokom premárnenej šance a nenapl-

nených očakávaní. Ako rok 2005 predznamenal, našou prioritnou úlohou bola pre-

dovšetkým snaha o praktickú aplikáciu § 12 písm. g) zákona NR SR č.543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny (t. j. o vydaní súhlasu na zásah do biotopov európskeho 

a národného významu, ktorým sa môže biotop poškodiť alebo zničiť). Asi málokto 

zo zainteresovaných predpokladal, že práve § 12 písm. g) zákona v kombinácii s roz-

sahom kalamít posledných dvoch rokov spustí lavínu legislatívnych a praktických 

problémov, ktoré do značnej miery vyhrotia vzájomné vzťahy lesníckej a ochranár-

skej odbornej verejnosti. 

Prečo práve §12 písm. g) zákona ? Podstata riešenej problematiky veľkej kalamity 

novembra 2004 v Nízkych Tatrách spočívala v skutočnosti, že vietor síce z hľadiska 

prirodzenosti biotopov zasiahol porasty zachovalejšie ako časť postihnutých NPR vo 

Vysokých Tatrách, avšak „len“ vo vlastnom území národného parku s tretím stupňom 

ochrany. Usmernenie spracovania následkov veternej smršte zo zreteľom na elimi-

náciu poškodenia biotopovo najzachovalejších lokalít nízkotatranského národného 

parku neobmedzeným spracovaním kalamity je podľa platnej legislatívy možné len 

cez diskutabilný § 12 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

 Správa NAPANT si po predbežnom zistení rozsahu a lokalizácie vzniknutej ka-

lamity stanovila základnú stratégiu a postup v ďalších konaniach, ktorými sme sa 

snažili o presadenie odlišného vnímania pojmu lesného hospodárenia na území ná-

rodného parku. Prioritou bolo od začiatku zachovanie prirodzených procesov v naj-

hodnotnejších lesných ekosystémoch. Pri uplatňovaní diferencovaného prístupu sme 

vychádzali z výskytu lesných biotopov európskeho významu, ich prirodzenosti, vý-

skytu chránených druhov živočíchov, navrhovanej zonácie národného parku, ale aj 

rozsahu kalamity, sprístupnenia porastov, intenzity hospodárenia v minulosti. I keď 

zonácia je v našej pôsobnosti asi v nedohľadne, jej návrh bol podstatným rozhodo-

vacím kritériom, uplatňujúc „právnu zásadu ochrany životného prostredia – zásadu 

predbežnej opatrnosti a prevencie“. 

 Vychádzajúc zo stanovených zásad a zhodnotení územia neboli v ochrannom 

pásme a ani v navrhovanej C – zóne národného parku vážnejšie požiadavky nad rá-

mec základných lesníckych princípov používaných pri realizácii náhodných ťažieb. 
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Postoj v tejto rozsahom a objemom väčšej časti územia v pôsobnosti Správy Národ-

ného parku Nízke Tatry bol prijatý bez vážnejších pripomienok užívateľov pozemkov, 

či orgánov štátnej správy. 

Dôraz z našej strany bol sústredený na lesné porasty zaradené do navrhovanej A, 

menej B – zóny národného parku, ktoré sú súčasne vedené v kategórii ochranných 

lesov s prirodzeným drevinovým zložením, vhodnou štruktúrou porastov a výsky-

tom zachovalých lesných biotopov európskeho významu (9410 - Smrekové lesy, 9130 

– Bukové a jedľovo bukové kvetnaté lesy, 9180* - Lipovo–javorové sutinové lesy, 9150 

– Vápnomilné bukové lesy, 9110 – Kyslomilné bukové lesy a viaceré menej zastúpe-

né biotopy), ako aj významných biotopov chránených druhov živočíchov. V týchto 

najhodnotnejších častiach územia národného parku sme zvolili prístup plošného 

a objemového obmedzenia procesu spracovania kalamity. Čiastočné alebo úplné 

ponechanie kalamitného dreva malo viacero príčin, ktoré sme sa snažili odborne 

odôvodniť užívateľom pozemkov a orgánom štátnej správy. Zdôraznené boli najmä 

funkcie mŕtveho dreva hlavne v smrekovom vegetačnom stupni, poškodenie pôdne-

ho a vegetačného krytu pri sústreďovaní dreva, poškodenie prirodzeného zmladenia 

a ostávajúcich stromov, vrátane existujúcich etáží, vytvorenie rozsiahlych holín, či 

poškodenie biotopov chránených druhov živočíchov. Vychádzali sme možno z pred-

stavy, že v národných parkoch by sa malo hospodáriť predsa len odlišne od bežných 

štandardov a z presvedčenia, že ponechanie takýchto najzachovalejších porastov bez 

ťažbových zásahov a iných zásahov človeka na samovývoj, bez porušenia pôdneho 

krytu a poškodenia ostávajúcich stromov bude v dlhšom časovom období viesť k do-

siahnutiu priaznivého stavu biotopov, výsledkom bude vekovo a výškovo diferenco-

vaný les s druhovo pestrým zložením živých organizmov. Uvedené predstavy a ná-

zory boli zapracované do odborných stanovísk, ktoré sme predkladali v konaniach 

orgánom ochrany prírody. Ako sa naše predstavy v kontexte ďalšieho vývoja zmenili? 

Tu sú štyri prípady vzniknutých situácií. Len pre istotu upozorňujeme, že sa jedná 

skutočne o územie jedného národného parku, v jednej krajine, len v pôsobnosti via-

cerých úradov životného prostredia, lesných úradov a lesných závodov.

Situácia prvá 

V tomto prípade priebeh a hlavne výsledok poukazuje na „silu“ stanovísk orga-

nizácie ochrany prírody v konaniach orgánov ochrany prírody a na reálne možnos-

ti ovplyvňovania vývoja v národných parkoch, ako aj zabezpečovania starostlivosti 

o lesné biotopy, presadenia dlhodobých stratégií organizáciou ochrany prírody. 

  Vyššie uvedený návrh bezzásahovosti vybraných lesných území nenašiel porozu-

menie u správcu dotknutých lesných pozemkov (čo sa dalo aj predpokladať), ale ani 

u orgánov ochrany prírody. Pri prvostupňovom rozhodovaní na základe nám doteraz 

nejasných kritérií vybral úrad 19 z navrhnutých 52 lesných porastov, v ktorých ne-

povolil spracovať kalamitnú drevnú hmotu a v ďalších 32 vydal súhlas s ťažko splni-

teľnými podmienkami (ponechať 50 % drevnej hmoty na mieste, či približovať drevo 
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lanovkou v plnom závese alebo vrtuľníkom). V rámci odvolania druhostupňový or-

gán zaklincoval celý proces a naše predstavy, keď zmenou spomínaného rozhodnutia 

umožnil vykonať náhodnú ťažbu vo všetkých vetrom zasiahnutých lokalitách. Pod-

mienkou bolo ponechať minimálne 100 m3 hrubiny na hektár plochy pri sústredenej 

kalamite alebo 5 – 10 m3 hrubiny na hektár plochy pri rozptýlenej kalamite. V súčas-

nosti je v súlade s rozhodnutiami orgánov ochrany prírody drevo v tejto časti z veľ-

kej časti spracované. Vznikli rozsiahle bezlesné časti v ochranných lesoch, často až 

na hornej hranici lesa, a pomaly sa pripravuje ich umelé zalesňovanie. Ako perličku 

možno uviesť príklad štyroch dielcov, kde omylom rozhodovali dva orgány ochrany 

prírody. Kým jeden povolil spracovať kalamitu (ako je to uvedené vyššie), druhý za 

rovnakých podmienok rozhodol úplne opačne a súhlas nevydal. Oba rozhodovali 

podľa toho istého paragrafu zákona….

Situácia druhá 

Druhá situácia sa ako jediná odohráva na pozemkoch, ktoré nie sú v štátnom 

vlastníctve. Preto aj postup z našej strany bol značne špecifi cký, výsledok však tomu 

bohužiaľ nezodpovedá. Opäť sme navrhli v najcennejších polohách národného par-

ku ponechať vytipované dielce na samovývoj a v ďalších čiastočné ponechanie (25% 

kmeňov) vyvrátenej a zlomenej drevnej hmoty. V tom čase naša legislatíva nezmy-

selne neumožňovala v ochranných lesoch žiadať o „majetkovú ujmu“ ani z dôvodu 

nepovolenia spracovať následky prírodných kalamít. Dalo sa teda čiastočne pochopiť 

rozhodnutie orgánu ochrany prírody, v ktorom vydal súhlas na zasahovanie do bio-

topov európskeho významu v súvislosti s vykonaním náhodnej ťažby vo všetkých 

porastoch s podmienkou ponechania minimálne 10 – 15 % drevnej hmoty. V ďalších 

krokoch bolo našou snahou zabezpečiť na báze dobrovoľnej spolupráce cez rôznu 

formu fi nančnej kompenzácie (fi nančný príspevok, projekty Nadácie Ekopolis) pre-

sadenie bezzásahového režimu aspoň v skutočne najzachovalejších častiach (nako-

niec sme sa upriamili len na Mlynné doliny). Po nádejnom začiatku a vybavení nie 

malej fi nančnej čiastky táto spolupráca stroskotala, pričom ťažko z našej pozície cel-

kom jednoznačne uviesť dôvod.

Po zmene legislatívy, ktorá umožnila kompenzovať obmedzenia hospodárenia 

v prípade nepovolenia spracovať následky veternej smršte aj v ochranných lesoch 

nárokovateľnou formou náhrady podľa § 61 zákona, sme podali žiadosť na kompe-

tentný úrad o zmenu platného rozhodnutia. Ani po roku od podania tejto žiadosti 

nie je rozhodnuté a momentálne je to už pomaly bezpredmetné. Poslednou zábranou 

zásahov v najcennejších častiach bola príroda sama, najmä terénne danosti a z toho 

vyplývajúca nesprístupnenosť dolín lesnými cestami. Lenže ak budovanie ciest ne-

povolia úrady životného prostredia (čo sa aj stalo), na Slovensku sa dá rovnaký efekt 

dosiahnuť nariadením vybudovať „protipožiarne pásy“ krízovým štábom okresu. Sú-

časný stav je podobný prvému prípadu – drevo sa spracúva alebo už je spracované 

všade, samozrejme aj s využitím „protipožiarnych pásov“.
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Situácia tretia 

Odohráva sa na tom istom LHC, len na pozemkoch vo vlastníctve štátu. Zaujíma-

vosťou bolo, že sa objavili náznaky čiastočnej zhody s užívateľom lesných pozemkov 

na úrovni prevádzky, nie však inštančne najvyššie, kde trvali na kompletnom vyťa-

žení dreva. Ako obvykle, nenašli sme pochopenie ani na úrade životného prostre-

dia – ten rozhodol o nerealizovaní ťažby v zanedbateľnom počte 4 lesných porastov 

a v ďalších 30 bolo v zmysle rozhodnutia možné spracovať 50 % kalamitného dreva 

a to len vrtuľníkom alebo lanovkou v plnom závese. Voči tomuto rozhodnutiu sa 

žiadateľ neodvolal a je právoplatné. Na momentálny stav má rozhodujúci vplyv nie 

papierové rozhodnutie, či naše snahy, ale terénne danosti. Len vďaka nim a nesprí-

stupnenosti cestami (nebol vydaný súhlas na ich výstavbu) zostalo drevo vo viacerých 

porastoch zatiaľ „pri pni“ napriek vydanému rozhodnutiu úradu. Hodno spomenúť 

aj seriózny prístup užívateľa pozemkov, ktorý nehľadal bočné cestičky, ako sa predsa 

len k nedostupnému drevu dostať. Nejde sa teda cestou budovania protipožiarnych 

pásov, ktoré v týchto polohách nemajú svoje opodstatnenie. Nenaplnili sa zatiaľ dra-

matické scenáre o gradačnom premnožení podkôrneho hmyzu, dokonca ani letecký 

postrek chemickými látkami, na rozdiel od dvoch vyššie uvedených prípadov nebol 

vykonaný.

 

Situácia štvrtá 

 Posledná situácia poukazuje na fakt, že niekedy ani akceptácia odborných stano-

vísk úradmi životného prostredia nemusí priniesť želaný efekt. Existuje viacero po-

stupne dávaných žiadostí v závislosti od stupňa poznania rozsahu následkov veternej 

smršte správcom lesných pozemkov. S návrhom na úplné, či čiastočné ponechanie 

polámanej a vyvrátenej drevnej hmoty „pri pni“ sa plne stotožnil obvodný úrad ži-

votného prostredia vo svojom rozhodnutí. V rámci odvolacieho konania v tejto línii 

rozhodol aj druhostupňový krajský úrad ŽP. V odvolacom konaní došlo k určitým lo-

gickým zmenám (napr. nepožadovalo sa čiastočné ponechanie drevnej hmoty v prí-

padoch uvedených v prvostupňovom rozhodnutí). Opäť črtajúci sa čiastočný ústupok 

zo strany lesného závodu bol na ústnom pojednávaní v zárodku zastavený generál-

nym riaditeľstvom požadujúcim spracovať všetko drevo. Napriek tomu KÚŽP roz-

hodol v intenciách našich požiadaviek a rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Nič 

však samozrejme nemôže byť jednoduché…. Na jar roku 2006 Obvodné lesné úrady 

schválením harmonogramu spracovania kalamity v zmysle zákona o lesoch nariadili 

vykonať náhodnú ťažbu vo všetkých dovtedy nespracovaných častiach lesa. Tak sú na 

svete dve proti sebe stojace rozhodnutia. Pri troche dobrej vôle sa dali dodržať oba 

zákony a predísť tak zbytočným rozporom. Nie je ťažké uhádnuť, ktoré rozhodnutie 

je v tomto prípade bližšie zámerom užívateľa pozemku, a podľa ktorého teda aj po-

stupuje. Neboli rešpektované ani výzvy a nariadenia úradu životného prostredia na 

zastavenie činnosti vydané podľa § 8 zákona o ochrane prírody a krajiny a drevo bolo 

odvezené aj z lokalít, kde súhlas orgánu ochrany prírody vydaný nebol. Paradoxne 
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v čase zásahu do konfl iktných dielcov bolo ešte dosť plôch, kde súhlas vydaný bol, ale 

k realizácii zákonnej povinnosti (vykonanie náhodnej ťažby) ešte nedošlo. 

Je samozrejme nutné dodať, že každá z uvedených situácií mala svoj špecifi cký 

vývoj, ktorý úzko súvisí s popisovanými skutočnosťami (konania o výstavbe lesných 

ciest, použití chemických látok – pozemne a letecky). Mnohé konania ešte nie sú 

ukončené, naopak na základe podnetov viaceré podozrenia na porušenia zákona rie-

šila alebo ešte rieši Slovenská inšpekcia životného prostredia, či orgány činné v trest-

nom konaní.

Napriek viacerým negatívnym skúsenostiam, ktoré lesnícka sekcia Správy Národ-

ného parku Nízke Tatry počas rokovaní v roku 2006 absolvovala, chceli by sme zdô-

razniť, že uvedené udalosti chápeme ako na Slovensku pravdepodobne nevyhnutný 

vývoj pri zmene chápania v hospodárení v lesoch národného parku s dôrazom na 

iniciálnu aplikáciu problematiky ochrany biotopov a problematiky ochrany navrho-

vaných území NATURA 2000. Správa Národného parku Nízke Tatry vzhľadom na 

svoje poslanie pri správe územia bude aj naďalej presadzovať defi nované rámce podľa 

svojich schopností a zákonných možností. Zároveň sa chceme poďakovať všetkým 

vlastníkom, užívateľom a správcom lesných pozemkov, ktorí si napriek prevládajú-

cemu trendu konzervatívneho lesníckeho myslenia na Slovensku ponechali otvorený 

priestor pre inováciu a vývoj svojich odborných názorov a boli ochotní prispieť svo-

jimi skúsenosťami a vedomosťami k tvorbe v praxi reálnejšie aplikovateľným pod-

mienkam a stanoviskám Správy Národného parku Nízke Tatry.

Ilustračné foto  (Foto: M. Jasík)
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Národný park Nízke Tatry a NATURA 2000

Rok 2006 bol rokom intenzívnych prác na návrhu Chráneného vtáčieho územia 

Nízke Tatry. Návrh spracovávali Správa NP Nízke Tatry a Správa NP Veľká Fatra pod-

ľa usmernení ŠOP SR, MŽP SR a platnej legislatívy na úseku ochrany prírody a kraji-

ny. Na viacerých neformálnych stretnutiach boli s návrhom oboznámení rozhodujúci 

vlastníci pozemkov a zástupcovia samosprávy. Už v tejto etape prípravy návrhu bol 

zrejmé, že bez vyriešenia základných otázok, najmä čo sa týka primeranej náhrady za 

obmedzenie vlastníckych práv, nebude možné efektívne komunikovať s neštátnymi 

vlastníkmi pozemkov, zvlášť ak ústretovosť neprejavili ani Lesy SR, š.p. V priebehu 

roku 2006 oznámil Krajský úrad životného prostredia v Žiline zámer vyhlásiť Chrá-

nené vtáčie územie Nízke Tatry a Chránené vtáčie územia Veľká Fatra v súlade s us-

tanovením § 50 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. 

V súčasnosti (november 2006) sú návrhy vyhlášok, ktorými sa vyhlasujú uvedené 

CHVÚ na medzirezortnom pripomienkovacom konaní. Vzhľadom na viaceré okol-

nosti bolo vyhlasovanie CHVÚ pozastavené.

Zo záverov biogeografi ckých seminárov, na ktorých hodnotili experti Európskej 

komisie ofi ciálny návrh území NATURA, vyplynula potreba doplnenia poznatkov 

o výskyte niektorých druhov a biotopov na Slovensku, potreba doplnenia vybraných 

druhov a biotopov do už navrhnutých území uvedených v národnom zozname, ako 

aj potreba doplnenia národného zoznamu o ďalšie lokality, na ktorých sa vyskytujú 

nedostatočne pokryté biotopy a druhy európskeho významu. V tomto kontexte Sprá-

va NP Nízke Tatry navrhla na doplnenie 12 menších lokalít, z ktorých po celosloven-

skom vyhodnotení Ústredím ŠOP SR bolo odsúhlasených 11.

Územnej pôsobnosti Správy NP Nízke Tatry bolo navrhnuté na doplnenie 
nasledovné lokality: 

• 1149 SKUEV Za hradom Slovenská Ľupča (8,8 ha) – výskyt biotopu Suchomil-

né travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), a druhu po-

niklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

• 1197 SKUEV Liptovská Lúžna (19,1 ha) - výskyt druhu zvonček hrubokoreňový 

(Campanula serrata) 

• 1152 SKUEV Liptovská Štiavnica (0,23 ha)- výskyt biotopu Slatiny s vysokým 

obsahom báz (7230)

• 1297 SKUEV Šumiac (0,36 ha)- výskyt biotopu Slatiny s vysokým obsahom báz 

(7230)

• 1297 SKUEV Telgárt (0,35 ha) - výskyt biotopu Slatiny s vysokým obsahom báz 

(7230)

• 1310 SKUEV Soľanka (11 ha) - výskyt biotopu Kvetnaté vysokohorské a horské 

psicové porasty na silikátovom substráte (6230*)
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• 1149 SKUEV Pahorok pri Slovenskej Ľupči (0,37 ha) – výskyt biotopu Sucho-

milné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), a druhu 

poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

• 1059 SKUEV Jelšie (11,6 ha)- výskyt biotopu Slatiny s vysokým obsahom báz 

(7230) a Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0*)

• 1302 SKUEV Krpáčovo (3,6 ha)- výskyt biotopu Slatiny s vysokým obsahom báz 

(7230) a Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0*)

• 1302 SKUEV Ďumbier-juh (9,5 ha) - výskyt biotopu Slatiny s vysokým obsahom 

báz (7230) a Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0*)

• 1310 SKUEV Čierny Váh (60 ha) - výskyt biotopu Slatiny s vysokým obsahom báz 

(7230) a Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0*) a druhov hlaváč bieloplutvý 

(Cottus gobio), hlavátka podunajská (Hucho hucho), kunka žltobruchá (Bombina 

variegata), mlok karpatský (Triturus montandoni), vydra riečna (Lutra lutra)

• 1303 SKUEV Hron-stred (323 ha) - výskyt biotopov Lužné vŕbovo-topoľové 

a jelšové lesy (91E0*), Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 

(3220) a druhov mihuľa ukrajinská (Eudontomyzon mariae), pĺž severný (Cobi-

tis taenia),hlavátka podunajská (Hucho hucho), hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), 

kunka žltobruchá (Bombina variegata), kunka červenobruchá (Bombina bombi-

na), mlok karpatský (Triturus montandoni), podkovár malý (Rhinolophus hipposi-

deros), netopier pobrežný (Myotis dasycneme), netopier veľkouchý (Myotis bechs-

teini), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), vydra riečna (Lutra lutra) netopier 

obyčajný (Myotis myotis).

Rašelinisko Soľanka
foto: M. Jasík
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Národný park Nízke Tatry a praktická starostlivosť
– menežmentové opatrenia

Realizácia praktickej starostlivosti o chránené územia a chránené druhy rastlín 

a ich biotopy

Aj v roku 2006 Správa NAPANT zabezpečovala na svojom území starostlivosť 

o chránené územia, kde predmetom ochrany sú zriedkavé a ohrozené nelesné biotopy 

alebo vzácne druhy rastlín. Naše snaženie sme zamerali na CHA Jakub, PP Moštenic-

ké travertíny, PR Sliačske travertíny a PR Vrchovisko pri Pohorelskej Maši, kde bolo 

menežovaných 8 plôch o výmere cca 6 ha (kosenie, výrub výmladkov). Okrem týchto 

území smerovala starostlivosť aj do ďalších 30 lokalít, kde Správa NP Nízke Tatry 

eviduje vzácne a výnimočné rastlinné spoločenstvá alebo druhy (tzv. „genofondové 

plochy“), kde bolo celkovo pokosených alebo inak ošetrených (výrub drevín a ich 

výmladkov) 17,25 ha. Tak ako sa už v posledných rokoch stalo pravidlom, ani v roku 

2006 neboli na túto činnosť vyčlenené žiadne prostriedky z Environmentálneho fon-

du a fi nančný príspevok z MŽP SR bol minimálny (14 tis. Sk – 1 plocha o výmere 2 

ha). Z rozpočtu správy bolo na túto činnosť vyčlenených 67 tis. Sk (8 plôch o výmere 

cca 2,2 ha), vlastní zamestnanci zabezpečili 12 plôch o výmere 7,1 ha a rôznou inou 

formou (revitalizačné opatrenia - §6 zákona č. 543/2002 Z.z., sponzori, brigády…) 

zabezpečila Správa národného parku menežment na 16 plochách o výmere 9,2 ha. 

Celkovo sa v roku 2006 zabezpečila starostlivosť o 37 lokalít na výmere takmer 21 ha. 

Prevažná časť týchto menežmentových opatrení bola vykonávaná ručne na nepriaz-

nivých pracovných plochách a z tohto dôvodu aj fyzicky veľmi náročná, (zamokrenie, 

sklon, nedostupnosť).

Vzhľadom na zväčšujúci sa rozsah plôch, na ktorých zabezpečuje starostlivosť 

o druhy a biotopy Správa, vytvorili sme v roku 2006 a na začiatku roku 2007 GIS vrst-

vu genofondových plôch. Zahŕňa celkovo 164 lokalít o výmere 766 ha, pričom na 102 

lokalitách Správa národného parku od roku 1999 aspoň 1 krát zasahovala.

Jednou z povinností Správy NAPANT je aj priebežné označovanie chránených 

území za účelom ochrany a informovania širokej verejnosti, ale aj vlastníkov a uží-

vateľov pozemkov. V roku 2006 sme obnovili obvodové značenie NPR Jánska dolina 

v dĺžke asi 12 km. Priebežne bolo opravované obvodové značenie aj v ostatných ma-

loplošných chránených územiach, kompletné označenie bolo realizované v prípade 

novovyhlásenej PR Barania hlava. 

V neposlednom rade, veľmi dôležité a mnoho rokov vykonávané menežmentové 

opatrenie s miernym, ale postupným zlepšovaním životného prostredia pre domáce 

rastliny je odstraňovanie inváznych druhov, predovšetkým boľševníka obrovského 

(Heracleum mantegazzianum) a pohánkovca japonského (Fallopia japonica). Zatiaľ 

čo pohánkovec sa vyskytuje pomiestne po celom území hlavne v ochrannom pásme 

Národného parku Nízke Tatry, tak boľševník je sústredený do nivy riečky Revúca 

(roztrúsene na cca 33 ha) a niektorých ďalších mikrolokalít (Šalková, Polomka). Vý-
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razne sa nám podarilo znížiť jeho početnosť populácie, avšak vitalita až agresivita 

tejto cudzokrajnej rastliny je tak veľká, že tento boj sme ešte nevyhrali. Jeho odstraňo-

vanie robíme každoročne mechanicky. V prípade pohánkovcov ide ešte o nerovnejší 

súboj, avšak krátkosť obdobia jeho odstraňovania (2 sezóny) zatiaľ neumožňuje vys-

loviť závery. S jeho likvidáciou sme začali na ôsmich bodových alebo maloplošných 

lokalitách a pozdĺž toku Bystrianky medzi Jarabou a Pieskom, kde jeho rozšírenie má 

miestami takmer kontinuálny charakter.

znáška skokana zeleného    foto: M. Jasík

Národný park Nízke Tatry a fl óra 

V rámci úlohy ČMS Biota sme pokračovali v cenzuse jedincov cyklámenu fat-

ranského na trvalej monitorovacej ploche založenej v minulosti neďaleko Donovál.

Pre potreby monitoringu druhov európskeho významu sme založili na vybraných 

lokalitách 5 monitorovacích plôch, na ktorých sme následne zaznamenali stanovené 

parametre populácií ponikleca slovenského, klinčeka lesklého, črievičníka papučko-

vého a zvonovca ľaliolistého.

V rámci celoslovenského mapovania s cieľom zistiť aktuálny stav populácií ohro-

zených druhov rastlín uvedených v prílohe 4 Vyhlášky č. 24/2003 Správa Národné-

ho parku Nízke Tatry overovala lokality s výskytom kamzičníka podlhovastolistého, 

škardy sibírskej, diablika močiarneho a nátržnice močiarnej nielen na území Národ-

ného perku Nízke tatry, ale aj inde na Slovensku.
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Pozoruhodné výsledky sme zaznamenali počas trojdňového botanického pries-

kumu okolia Liptovskej Tepličky, ktorého sa zúčastnili nielen profesionálni botanici, 

ale aj rôzni záujemcovia o rastliny. Všetci sme sa presvedčili o nevyhnutnosti perma-

nentnej botanickej práce v teréne, ktorá obohacuje poznatky nielen o rozšírení jed-

notlivých taxónov rastlín, ale aj o ich ekologických vlastnostiach. Ako príklad možno 

spomenúť spoločný výskyt tak odlišných rastlín ako prvosienka pomúčená a hmy-

zovník muchovitý na jednej lokalite.

Mnoho času a energie bolo venovaných aj posúdeniam botanickej významnosti 

rôznych lokalít na územi Národného parku Nízke Tatry a jeho ochranného pásma, 

ktoré mali byť, resp. boli dotknuté rôznymi plánovanými i nelegálnymi zásahmi do 

krajiny. Výsledky týchto terénnych pochôdzok tvorili podklad pre odborné stanovis-

ká vypracovávané Správou Národného parku Nízke Tatry.

Najvýznamnejšie nálezy húb v Národnom parku Nízke Tatry v roku 2006

Celkom sa našlo 6 takých druhov, o ktorých informácie o výskyte neboli doteraz 

z územia Slovenska publikované - Clitocybe ornamentalis, Conocybe bulbifera, Corti-

narius disjungendus, Entoloma pseudoturci, Lyophyllum ozes a Trichophaea boudieri. 

Ďalších 7 druhov, ktoré sa našli, malo doteraz na Slovensku iba jednu l známu okalitu. 

Patria sem: Belonidium sulphureum, Bisporella clarofl ava (jediný nález z roku 1960), 

Bovista dermoxantha, Coprinus pellucidus, Hebeloma gigaspermum, Phaeocollybia ci-

daris a Phaeogalera stagnina (jediný nález starší ako 50 rokov). Okrem nich sa našlo 

aj množstvo vzácnejších druhov, ktorých výskyt na Slovensku bol evidovaný len na 

veľmi málo lokalitách a pre územie Nízkych Tatier sú to prvonálezy.

Veternica narcisokvetá (Anemone narcisifl orta)  foto: M. Kaliský
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Národný park Nízke Tatry a fauna

Netopiere (Chiroptera)

Zimný monitoring netopierov na Južnej strane Nízkych Tatier a priľahlom okolí

Monitoring netopierov na zimných stanovištiach sa uskutočnil v dňoch 23. a 26. 

februára 2006. Predovšetkým boli zmapované jaskynné útvary, v ktorých sa predpo-

kladalo väčšie kvantitatívne zastúpenie netopierov. Zmapované boli aj dve verejnosti 

sprístupnené jaskyne – Harmanecká a Bystrianska. Čiastočne boli v sprístupnených 

jaskyniach zmapované aj priestory mimo prehliadkovej trasy (Stará Bystrianska jas-

kyňa, Partizánske siene).

Medzi najvýznamnejšie zimovisko netopierov v okrese Banská Bystrica patrí 

Harmanecká jaskyňa, kde dominujúcim zimujúcich netopierom je netopier obyčaj-

ný. Bystrianska jaskyňa (Stará aj Nová) je najvýznamnejším zimoviskom netopierov 

v okrese Brezno. Zmapovali sme aj do polovice prepoj medzi Starou a Novou Bys-

trianskou jaskyňou. Celkovo sme napočítali 348 netopierov zastúpených v štyroch 

druhoch. Ďalším významným zimoviskom je Hrebeňová jaskyňa pod vrcholom 

Čierneho dielu (1146 m n.m.). Oproti roku 2005 (n=99) sa kvantitatívne zastúpenie 

relatívne znížilo o 15 kusov (n=84). Problémom sa javí ťažko prístupná spodná časť 

jaskyne, kde z hľadiska bezpečnosti nebol vykonaný monitoring. V územnej pôsob-

nosti CHKO Poľana sme zmapovali staré banské diela v oblasti Ľubietovej. V starom 

banskom diele ,,Podlipa“, sme napočítali spolu 132 zimujúcich netopierov  siedmich 

druhov. Môžeme konštatovať, že lokalita predstavuje v rámci CHKO Poľana jedno 

z najväčších zimovísk netopierov. Vo Veporských vrchoch sme zmapovali Hrončian-

sku jaskyňu, štôlňu Osrblie a jaskyne Lipová 1 a 2. Celkovo sme skontrolovali dvanásť 

jaskýň a štyri banské diela, pričom bolo determinovaných desať druhov netopierov.

Spočítania sa zúčasnili: RNDr. Peter Bačkor (Správa NAPANT), Ing. Ervín Hapl, 

Peter Bryndza (obaja Správa NP Muránska planina), RNDr. Ivan Valach, Jaroslav 

Babic (obaja Správa CHKO Poľana), členovia SSJ – oblastná skupina Brezno Matúš 

Matejka, Ľubomír Múka a Michal Antman a čakatelia na dobrovoľných členov stráže 

prírody pre územnú pôsobnosť NAPANT. 

netopier obyčajny(Myotis myotis)  
 foto: M. Hančin
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Letný prieskum podkrovných priestorov sakrálnych budov a kostolov v okresoch 

Banská Bystrica a Brezno

Prieskum letných stanovíšť netopierov sa uskutočnil v mesiacoch júl až august 

2006. Priestory kostolov boli kontrolované na základe súhlasu Banskobystrickej die-

cézy a súhlasu každého farského úradu v príslušnom cirkevnom obvode. Spolu sme 

skontrolovali 31 kostolov, z toho 29 rímskokatolíckych a 2 gréckokatolícke. Pozitívny 

nález zoskupení letných kolónií netopierov bol zaznamenaný v 12 kostoloch. Medzi 

najväčšie letné kolónie netopierov v Horehronskom podolí patrí kolónia netopiera 

obyčajného v kostole v Nemeckej. Počet netopierov bol odhadnutý na 900-1000 je-

dincov. Pri prieskume sme zaznamenávali tieto údaje: druh netopiera, počet jedincov 

(z toho samice a mláďatá), typ strešnej konštrukcie, priestorová distribúcia netopie-

rov, typ materiálu strešnej krytiny a vletové možnosti.

9. decembra 2006 sme uskutočnili čistenie kostola v Nemeckej od trusu (guána) 

netopierov. Spolu sme vyniesli z podkrovia kostola 27 igelitových vriec. Pán farár za-

bezpečil veľkokapacitný kontajner resp. miestnych obyvateľov, ktorí si prišli po ,,hno-

jivo“ do svojich záhradiek.

Prieskumu sa zúčastnil RNDr. Peter Bačkor a na čistení kostola RNDr. Peter Bač-

kor (Správa NAPANT), Peter Bryndza (Správa NP Muránska planina) a Július Pase-

čiak (sympatizant OP) a jeden obyvateľ Nemeckej.

Svišť vrchovský tatranský (Marmota marmota subsp. latirostris)

V rámci Programu záchrany svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota 

subsp. latirostris) sa uskutočnila prvá fáza zameriavania svištích nôr pomocou prí-

stroja GPS. Zameriavanie prebehlo v mesiacoch jún a júl 2006 v centrálnej Ďum-

bierskej časti Nízkych Tatier. Bližšia lokalizácia bola od vrcholu Ďurková (1749 m 

n.m.) po Kotliská (1936 m n.m.). Pri meraniach bol použitý geodetický prístroj GPS 

s presnosťou do 1 metra. Spolu bolo zameraných 277 nôr. Doposiaľ najväčšia kolónia 

svišťov bola zistená v závere Lomnistej doliny pod východným Chabeneckým sedlom 

(160 nôr). Najmenšia kolónia je v dolinke Solisko, gravitujúca k masívu Mestskej hole 

(1529 m n.m.). Pri meraní sme zaznamenávali: geografi ckú polohu, nadmorskú výš-

ku, expozíciu, sklon, obývanie nôr, odhad populácie (veľkosť), ohrozenie populácie, 

sumu celkového počtu nôr, počet fyzicky pozorovaných jedincov a iné poznatky. Za-

meriavanie má za úlohu zistiť početnosti kolónií svišťa a celkovej priestorovej distri-

búcie tohoto ohrozeného vysokohorského hlodavca v priestore Nízkych Tatier. 

Obojživelníky (Amphibia)

Monitoring migračných trás obojživelníkov prebehol aj tento rok. Na južnej strane 

Nízkych Tatier v okrese Banská Bystrica sa nachádza migračná trasa skokana hnedého 

(Rana temporaria) pri obci Staré hory na štátnej ceste E59. Trasa sa nachádza na za-
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čiatku obce v dĺžke 350 metrov, kde žaby tiahnu smerom od Starohorských vrchov do 

dočasne zaplaveného územia s porastom jelše a vŕb. Migračné zábrany boli postavené 

7. apríla 2006 na oboch stranách cesty. Tento rok bol ťah žiab veľmi slabý a celkovo sme 

preniesli počas piatich dní len 23 žiab. Na ceste bolo usmrtených asi 20 žiab.

Ďalšia významná migračná trasa obojživelníkov je pri obci Beňuš resp. pred od-

bočkou na Filipovo na štátnej ceste E66. Migračné zábrany boli postavené 3. apríla 

2006 v dĺžke 1200 m na ľavej strane cesty. Žaby tu tiahnu smerom od rúbanísk a les-

ných porastov na strane Nízkych Tatier do inundačného územia rieky Hron resp. do 

rybníka v blízkosti cesty. Celkovo bolo prenesených 131 žiab. Do akcie je každoročne 

zapojená aj Základná škola na Beňuši, ktorá pomáhala pri stavbe migračných zábran 

a pri prenášaní žiab. Menovaným pedagógom a žiakom spomínanej školy aj týmto 

spôsobom veľmi pekne ďakujeme. 

Syseľ pasienkový (Spermophillus citellus)

V tomto roku prebehla tretia a posledná reštitúcia sysľa pasienkového na loka-

litu Jakub – Rovňe (okres Banská Bystrica). Odchyt jedincov bol v dňoch 26. – 27. 

apríla 2006 na letisku v Košiciach. Spolu bolo prevezených 23 jedincov a to 11 samíc 

a 12 samcov. Samotné vypúšťanie bolo 28. apríla 2006 na lokalite v jednom intervale. 

Domnievame sa, že sysle z minulého roku neprežili zimu, pretože na jar sme nezaz-

namenali žiadne pobytové znaky.

Medveď hnedý (Ursus arctos)

Vyhodnotenie regulačného lovu medveďa hnedého (Ursus arctos) v roku 2006 

v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Nízke Tatry.

V rámci regulácie populácie medveďa hnedého v roku 2006 v územnej pôsobnosti 

Správy Národného parku Nízke Tatry z 21 žiadateľov (o ulovenie 31 medveďov) získalo 

13 poľovných subjektov výnimky MŽP SR z ochranných podmienok chráneného ži-

vočícha - v súlade s § 40 ods.2 a 3 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 

a krajiny v 13 poľovných revíroch na (lov) usmrtenie 13 jedincov medveďa hnedého. 

Výnimky boli udelené takisto ako vlani v prvom rade s ohľadom na lokalizáciu 

škôd spôsobených medveďmi v roku 2005 v zmysle § 97 citovaného „zákona“, v loka-

litách opakovaného prenikania jedincov do intravilánov obcí ku náhradným zdrojom 

potravy, do blízkosti veľkých rekreačných oblastí ako sú Demänovská dolina, oblasť 

Tále, Srdiečko, Krpačovo a Čertovica a v lokalitách veľkých pastevných chovov oviec, 

dobytka, vo včelárskych oblastiach a lokalitách pestovania kukurice a obilnín, kde 

dochádza k sezónnej koncentrácii.

Doba regulačného lovu bola stanovená takisto rovnako, ako v predchádzajú-

cich rokoch a to na obdobie od 1.6. do 15.12.2006, v prípade lovu posliedkou len do 

30.11.2006.
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Nezmenené ostali aj biometrické parametre - a to, že hmotnosť uloveného jedinca 

nepresiahne 100 kg, alebo maximálna šírka prednej laby (ŠPL) 12 cm a dĺžka zadnej 

laby (DZL) 21 cm.

Z plánovaného regulačného lovu 13-tich jedincov boli ulovené iba 3 jedince. To 

znamená, že poľovné subjekty si splnili plán regulačného lovu 2006 na 23,1 %. Z poh-

ľadu sexuálnej štruktúry 3 usmrtených jedincov pri regulačnom love sa jednalo o 1 

samca (M) a 2 samice (F).

V roku 2006 došlo mimo iného aj k usmrteniu 1 jedinca strelcom v sebeobra-

ne a našli sa 3 uhynuté jedince. V dvoch prípadoch išlo jednoznačne o kolízie s do-

pravnými prostriedkami (vlak, auto). V poslednom prípade z nájdeného kadáveru 

medvieďaťa v lesnom poraste nebolo možné príčinu úhynu určiť, vylúčené ale bolo 

usmrtenie strelnou zbraňou.

Na záver nie je možné nespomenúť za posledné roky najvážnejší konfl ikt člove-

ka s medveďom, ku ktorému došlo v auguste v k.ú. Liptovské Sliače. Pri viac-menej 

náhodnom strete bol vážne zranený medveďom pán Ján Gejdoš. Povolený ochranný 

lov nebol úspešný.

Orol skalný (Aquila chrysaetos)

V roku 2006 boli monitorované všetky vytypované potenciálne hniezdne lokality. 

Prítomnosť páru bola zaregistrovaná v 8 domovských okrskoch. Z nich u 6 párov 

boli pozorované hniezde prejavy. Vplyvom prirodzených činiteľov bolo v 3 prípadoch 

hniezdenie počas inkubačnej doby prerušené. Z ostatných 3 hniezdení bolo úspešné 

iba jedno, v dvoch hniezdach došlo v  priebehu natálneho vývoja mláďat k ich úhy-

nu. Realizovaná bola 1 úspešná adopcia. Z pôvodne 6 aktívnych hniezd vyleteli iba 

2 mláďatá. Zo špecializovaného veterinárneho pracoviska nám bolo oznámené, že 

príčiny úhynov minuloročných mláďat, vzhľadom na pokročilé rozkladné procesy 

vnútorných orgánov nemohli byť stanovené.

Celkovo sme sledovali orly skalné na 5 lokalitách, intenzívne sme sa venovali 2 pá-

rom. U jedného z nich, ktorý bol sledovaný kamerovým systémom v roku 2005 sme opäť 

zaznamenali zvláštne správanie, veľmi nízke aktivity v dobe toku a svadobných letov. Na-

pokon v čase, keď už malo byť vyliahnuté mláďa sme vykonali priamu kontrolu hniezda. 

Mohli sme však už len konštatovať, že hniezdo síce bolo obsadené a opravené, ale hniez-

denie bolo neúspešné, žiadne mláďa na hniezde nebolo. Podľa prítomnosti škrupín na 

hniezde predpokladáme, že vajíčko bolo znesené. Vykradnutie hniezda sa nám javí byť 

najpravdepodobnejšou príčinou neúspechu hniezdenia, aj keď nevylučujeme ani iné prí-

činy. Tomuto páru bude treba venovať zvýšenú pozornosť aj v nadchádzajúcej sezóne.

Ďalší podrobnejšie sledovaný pár síce obsadil teritórium a  tokal, ale takéto sprá-

vanie pretrvávalo až do konca apríla, navyše vtáky sme príležitostne pozorovali aj 

pomerne ďaleko od potenciálnych hniezdísk, preto je zrejmé, že tento pár tohto roku 

nezahniezdil.
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Na jednej z extenzívne sledovaných lokalít sme koncom leta pozorovali mláďa 

v sprievode rodičov, preto predpokladáme, že aspoň na tejto lokalite bolo hniezdenie 

úspešné.

Orol krikľavý (Aquila pomarina)

Po príchode Ing. Jána Kicku, ktorý sa v posledných rokoch zameriava na tento 

druh, na miesto strážcu, sme v roku 2006 nadviazali na výsledky jeho predchod-

cu kolegu Petra Vrlíka a orlom krikľavým venovali zvýšenú pozornosť. Celkovo sme 

na území Národného parku Nízke Tatry monitorovali orly krikľavé na 20 lokalitách, 

z toho na 7 sa nám podarilo dohľadať obsadené hniezda. U 6 hniezd predpokladá-

me, že mláďatá vyleteli, u jedného hniezda nám výsledok hniezdenia nie je známy. 

Z týchto 6 hniezd v jednom prípade vyleteli dve mláďatá, čo sa v ostatných rokoch 

stáva čoraz častejšie.

Aj keď je orol krikľavý menej citlivý na vyrušovanie človekom, ako orol skalný, 

predsa len je podstatne citlivejší ako 

napr. myšiak lesný. Preto nás prekvapujú 

niektoré zaznamenané prípady - keď orly 

už tretí rok úspešne hniezdili na hniezde 

len 16 m od pomerne frekventovaného 

turistického chodníka a zistili sme hniez-

denie len 7 m od užívanej lesnej cesty.

Niekedy je veľmi obtiažne zabezpečiť 

ochranu hniezdiska. Zaznamenali sme 

napr. „nový“ pár orlov na lokalite neďa-

leko Liptovského Hrádku. Pár je pravde-

podobne totožný s párom, ktorý sme už 

v minulosti dohľadali asi 1 km hlbšie v pohorí. V čase, keď sme zachytili prítomnosť 

vtákov na lokalite a podľa ich správania jednoznačne usúdili, že lokalitu si vybrali za 

hniezdisko, končili tu práve lesné práce. Do jednania s obhospodarovateľom lesa sme 

však nevstúpili, lebo nám nebola známa lokalizácia hniezda. Kým však orly mohli 

zahniezdiť a my zistiť pozíciu hniezda, pokračujúce lesné práce pravdepodobne orly 

vyplašili a hniezdenie bolo zrejme neúspešné.

Neúspech pri využití kamerového systému s dvoma pármi orlov skalných nás vie-

dol k myšlienke využiť tento systém na sledovanie priebehu hniezdenia orlov krik-

ľavých. Aj keď tento druh nie je takmer vôbec ohrozený vykrádaním hniezd, avšak 

v minulosti boli zaznamenané aj takéto prípady, bolo sledovanie hniezdenia veľmi 

zaujímavé z odborného hľadiska, keďže, pokiaľ je nám známe, hniezdenie tohto dru-

hu nebolo ešte nikdy nikde vo svete dlhodobo a nepretržite sledované kamerovým 

systémom. Niekoľko hniezd bolo sledovaných v Poľsku a v Nemecku, ale tieto neboli 

sledované dlhodobo a nepretržite a tak výsledky neboli dosiaľ publikované.
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Kamerový systém sme inštalovali 20. júna, v čase keď už bolo na hniezde iba jedno 

mláďa. U orla krikľavého je vyvinutý kainizmus, podobne ako u orla skalného a pred-

pokladáme, že v čase začiatku monitoringu už bolo druhé mláďa uhynuté. Hniezdenie 

bolo sledované nepretržite spočiatku pracovníkmi Správy Národného parku Nízke Tatry, 

neskôr bolo sledované len v pracovných hodinách a mimo pracovnej doby bolo zazname-

návané na PC prostredníctvom TV karty, ktorú nám zapožičal Mgr. Radovan Michalka 

a záznamy boli prezreté neskôr. Okrem iných zaujímavostí sme zistili napr.:

• veľmi silnú a dlhodobú materskú starostlivosť o mláďa, samica ostávala spávať 

pri mláďati až do 20. júla, čo znamenalo napr. aj to, že samica sa podieľala na love 

a prinášaní potravy len minimálne

• naopak samec trávil na hniezde len niekoľko minút denne

• vetvičky nosila na hniezdo väčšinou samica, najčastejšie po kŕmení

• aktivity boli najvyššie v ranných hodinách

Po skončení sezóny sme na troch lokalitách stabilizovali, resp. premiestňovali 

hniezda orlov krikľavých. V jednom prípade sme spravili kompletné náhradné hniez-

do, v druhom prípade sme premiestnili veľmi nestabilné hniezdo na umelú podložku 

a v treťom prípade sme premiestnili spomínané hniezdo ďalej od lesnej cesty.

Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)

V tejto hniezdnej sezóne podľa predpokladu pokračoval priaznivý po-
pulačný trend tohto druhu. Pozorovaný bol na viacerých ďalších vhodných 
hniezdnych lokalitách. Napokon úspešne vyletelo z 3 hniezd 9 mláďat. Od 
tohto roku môžeme hovoriť už aj o znova vytvorenej nízkotatranskej popu-
lácii. Bohužiaľ bol zaznamenaný aj nález vážne poraneného subadultného 
jedinca po náraze do drôtov elektrického vedenia. Rozsah jeho poranení ne-
umožní návrat do voľnej prírody. Ako trvalý „hendikep“ tento jedinec ostáva 
v ZOO Bojnice. 

Tento rok sme zaznamenali tri nové páry, čo dokladuje pokračujúci nárast 
početnosti sokola sťahovavého na Slovensko a jeho postupné šírenie v smere 
od západu na východ. Celkovo teda evidujeme už 5 párov a na základe po-
zorovaní predpokladáme, že toto číslo ešte porastie. Pár, ktorý v roku 2005 
ešte nehniezdil, mal tohto roku 2 mláďatá. Pár, ktorý hniezdil už v roku 2005, 
mal teraz 3 mláďatá. Nový pár, ktorý sa objavil na juhu územia, vyviedol 3 
mláďatá. Z dvoch nových severných párov ani jeden nehniezdil úspešne - pri 
kontrole predpokladaného hniezda prvého z nich sme zistili, že toto je ob-
sadené výrmi skalnými a predpokladáme, že sokoly boli z lokality výrmi vy-
tlačené. U druhého severného páru bol jeden vták ešte len ročný a teda nie 
plne dospelý. Pár obsadil skalnatú lokalitu v náročnom horskom teréne a jeho 
dohľadanie bude veľkou výzvou do roku 2007.
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Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica)

V populácii kamzíka k výraznejším zmenám nedošlo. Priebežne sledovanú populá-

ciu sme v tomto roku odhadli na 92 - 107 jedincov. Do začiatku mesiaca júl bol zistený 

prírastok 24 – 20 mláďat. Pokračovalo sledovanie priestorovej aktivity 2 označených 

kamzíc a  upresňovanie ich veľkosti domovských okrskov pomocou rádiotelemetrie. 

Tie sa pohybujú v rozmedzí 650 – 850 ha. Každá z týchto kamzíc opäť aj v tomto roku 

úspešne porodila a bola sprevádzaná jedným kamzíčaťom. V areáli kamzíka boli vy-

konávané kontrolné dni počas vytipovaných najnavštevovanejších víkendov a sviatkov 

počas hlavnej turistickej, horolezeckej a skialpinistickej sezóny zamerané na prevenciu 

negatívnych antropických faktorov a orientačné zisťovanie početnosti 

ČMS Biota 2006 – bocian biely(Ciconia ciconia)

hniezdna úspešnosť populácie bociana bieleho

V tomto roku sme zaznamenali pozitívne hniezdenie 8 párov bocianov bielych, 

z ktorých úspešne vyletelo 25 mláďat. Najvyšší počet mláďat – 4 mali páry v obciach 

Partizánska Ľupča (okr. LM) a Ludrová (okr. RK). Najnižší počet, iba dve mláďatá vyle-

teli páru zo Slovenskej Ľupče. Populácia bocianov bielych hniezdi výlučne v intravilánov 

obcí v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry. Základom všetkých hniezd 

sú umelé hniezdne podložky (UHP) inštalované na komínov budov, alebo na samos-

P. č. Obec TS HO HB HE HPm2 HPm3 HPm4 Spolu Poznámka

1. Selce Ps     +  3 pri kostole

2. Priechod Ps      + 3 pri kostole

3. Slovenská Ľupča Kd    +   2 na komíne budovy EŠ 

4. Medzibrod Ps  +     0 oproti drevoskladu

5. Predajná Pses    +   3 pri kostole

6. Polomka -Hámor Ps  +     0 pri ČOV

7. Liptovská Teplička Ps +      0 pri žel.staničke

8. Králova Lehota Pskd +      0 dom č.124/kúria/

9. Liptovská Porúbka Pskd     +  3 úč.zar.ObÚ

10. Závažná Poruba Pskd + 0     0 na ObÚ

11. Demänová Ps       0 pri ZŠ

12. Svätý Kríž Ps +      0 pri ZŠ

13. Dúbrava Ps +      0 pri ihrisku ZŠ

14. Ľubeľa Kons  +   +  3 za obchodom potrav.

15. Partizánská Ľupča Pskd      + 4 na ObÚ

16. Liptovské Sliače Pskd +      0 Na ZŠ-spadnuté

17. Ludrová Ps      + 4 pri krčme „Bocian“

 Spolu:        25  

Priebeh hniezdnenia:
HO - neobsadené hniezdo
HB - pár sa len občas zdržiava na hniezde
HE - hniezdo je obsadené len jedným bocianom
HPm2 - hniezdny pár vyviedol dve mláďatá
HPm3 - hniezdny pár vyviedol tri mláďatá
HPm4 - hniezdny pár vyviedol štyri mláďatá

Typ hniezdneho stanovišťa:
Ts -typ hniezdneho stanovišťa
Kd - komín domu
Kons - kovová konštrukcia
Ps - samostatný stĺp s podložkou
Pses - podložka pod hniezdo na elektrickom. stĺpe
Pskd - podložka na komíne domu
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tatných betónových stĺpov. Takéto hniezdne možnosti S-NAPANT v svojej územnej 

pôsobnosti vybudovala zatiaľ až v 17 obciach (BB – 4, BR – 2, PP – 1, LM – 8, RK – 2), 

ktoré v priebehu posledných desaťročí bociany preferujú. O celoslovenskej populácii 

bocianov bielych sa môžete dozvedieť viac na webovej stránke www.bociany.sk. 

Podpora hniezdnych možností populácie bociana bieleho: 

• V marci 2006 sme zrealizovali opravu nového betónového stĺpa s umelou 
hniezdnou podložkou (UHP) pre hniezdny pár bocianov bielych v obci 
Medzibrod. 

• Realizácia technického riešenia zabezpečenia ochrany problémového stĺpa 
v blízkosti hniezda páru v obci Predajná – zabezpečenie výroby a inštalá-
cie atypickej zábrany na koncový stĺp, na ktorom dochádzalo k usmrteniu 
a poraneniu viacerých jedincov. 

• Permanetné zabezpečenie okamžitej prepravy poranených živočíchov do 
RS Banská Bystrica zo spádových častí okresov BB a BR. 

Monitoring zimujúcej populácie kormorána veľkého (Phalacracorax carbo) 

v NAPANT-e

V sezóne 2006/2007 došlo k výraznému poklesu až o 80% počtu zimujú-
cich jedincov kormorána veľkého najmä oproti sezóne 2005/2006. Vtedy sme 
zaznamenali kulmináciu početnosti (300-320 jedincov) od roku 1994, kedy sa 
začali objavovať prvé kŕdle kormoránov aj na tokoch NAPANT-e. 

Zaniklo aj jediné spoločné nocovisko kormoránov v NAPANT-e pri Slo-
venskej Ľupči (v zime 2005/6 max. 250 jedincov). Tuto sezónu kormoráni no-
covali iba jednotlivo alebo malých 2–10 členných skupinkách. Prvé jedince sa 
v tejto sezóne objavili v polovici októbra 2006, posledné boli zaznamenané ešte 
v marci 2007. Kormorány v malom počte boli pozorované opätovne až na VN 
Čierny Váh. Takisto 20 – 25 jedincov zaletovalo od ústia rieky Revúcej do Váhu 
v Ružomberku po pstruhové rybníky na Bielom Potoku. Výnimka MŽP SR pre 
SRZ na usmrtení 20 jedincov na úseku Hrona Banská Bystrica - Brezno nebola 
využitá.

Monitoring nepôvodných inváznych druhov:

Zisťovali sme potencionálny výskytu norka amerického pomocou pobytových 

znakov a živolovných pascí, druh nebol zaznamenaný. Nález kadáveru zrazenej on-

datry pižmovej dokladuje jej výskyt aj na území Nízkych Tatier.

Vzácne a zaujímavé pozorovania živočíchov:

Kulík vrchovský, kršiak rybár, kaňa sivá, kaňa močiarna, dudok chochlatý, 
hus siatinná, mačka divá, tchor tmavý – úhyn.

Bezstavovce
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V roku 2006 pokračoval výskum chrobákov (Coleoptera) realizovaný tímom 

českých odborníkov. Bolo navštívených mnoho nových lokalít v celom území Ná-

rodného parku a uskutočnených veľa zaujímavých nálezov druhov chrobákov, z kto-

rých viaceré patria medzi druhy chránené, vzácne alebo v rozličnej miere ohrozené. 

Celkový počet zaznamenaných druhov vzrástol o ďalších niekoľko sto druhov a po-

maly sa blíži k číslu 1000.

V tomto roku bola nadviazaná aj spolupráca s ďalšou skupinou odborníkov 

z Čiech, ktorí sa zaoberajú motýľmi (Lepidoptera). Vzhľadom na značnú rozlohu úze-

mia sa skupina orientovala predovšetkým na navrhované územia európskeho význa-

mu. Išlo o NPR Salatín, CHA Jakub, PR Sliačske travertíny, NPR Demänovská dolina, 

hrebeňová časť Ďumbier - Chopok a širšie okolie Kráľovej hole. Už ich prvé tohto-

ročné výsledky prieskumov dokumentovali neobyčajnú pestrosť spoločenstiev tejto 

skupiny hmyzu v území Nízkych Tatier a zaznamenaných bolo aj niekoľko vzácnych 

a chránených druhov motýľov. Na základe týchto výsledkov, ktoré potvrdzujú vysokú 

odbornú úroveň mapovateľov ich budeme podporovať a predpokladáme vzájomnú 

spoluprácu aj v nasledujúcich rokoch.

Zaujímavé a významnejšie nálezy v roku 2006 v Národnom parku Nízke Tatry 

a jeho ochrannom pásme.

Coleoptera : Acalles camelus, Anthaxia fulgurans, Arhopalus ferus, Brachyta inter-

rogationis, Carabus variolosus, Carabus fabricii, Cratosillis denticollis, Cucujus cinna-

berinus, Cucujus haematodes, Cyrtoclytus capra, Danosoma fasciata, Deltomerus tatri-

cus, Dirhagus emyi, Hypera venusta, Leioderus kollari, Phymatodes glabratus, Poecilus 

szepligetti havelkai, Pseudogaurotina excellens, Pterostichus blandulus, Serropalpus 

barbatus, a mnohé ďalšie.

Plocháč červený (Cucujus cinnaberinus)
foto: P. Potocký

Roháčik jedľový (Ceruchus chrysomelinus)
foto: P. Potocký
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Lepidoptera : Argynnis niobe, Euplagia quadripunctaria, Glacies alpinata, 
Lycaena dispar, Maculinea alcon, Maculinea arion, Melitaea diamina, Pyrgus 
serratulae, Parnassius mnemosyne, Polyommatus dorylas, Polyommatus bel-
largus, a ďalšie.

Národný park Nízke Tatry a pytliactvo

Naši dávni predkovia sa živili lovom a zberom produktov, ktoré im prírodné pro-

stredie poskytovalo na prežitie. Po tisícoch rokoch sa z primitívneho lovca stal roľník 

a chovateľ zdomácnených zvierat a prestal byť závislý na love divej zveri a rýb.

Rýchly vývoj civilizácie a zvyšovanie počtu obyvateľstva viedlo k škodlivým zása-

hom do divej prírody a došlo i k ohrozeniu divej zveri samotnej. Začali sa objavovať 

prvé právne normy, ktoré sa vzťahovali aj na ochranu zveri. Za prvý významnejší 

zákon u nás, ktorý chránil nielen majetok, ale i zver, pokladáme Dekrét Vladisla-

va Jagellovského z roku 1504. V čl. 18 zakazuje poddaným a sedliakom akýmkoľvek 

spôsobom loviť jeleniu, srnčiu a diviačiu zver, pričom im zakazuje aj chytať vtáky. 

V týchto zásadách pokračovali aj zákony vydávané počas vlády Márie Terézie a jej 

nástupcov. Spolu s právom prišlo i pytliactvo, ktoré prežilo až do dnešných čias.

V súčasnosti sa už verejnosť môže bežne stretnúť s pojmom environmentálna 

kriminalita. Pod týmto pojmom sa rozumie taká trestná činnosť, kde objektom úto-

ku páchateľa je životné prostredie ako celok, alebo niektorá z jeho častí (napr. voda, 

vzduch, živočíchy a pod.) Pytliactvo je jedným z takýchto protiprávnych konaní. 

Trestného činu pytliactva sa podľa zákona č. 300/2005 Z.z. dopúšťa ten, „kto neopráv-

nene zasiahne do výkonu práva poľovníctva, alebo do výkonu rybárskeho práva tým, že 

bez povolenia loví zver, alebo ryby alebo loví zver a ryby v čase ich ochrany alebo zaká-

zaným spôsobom, alebo kto ukryje, prechováva, alebo na seba alebo iného prevedie zver 

alebo ryby neoprávnene ulovené alebo nájdené, potrestá sa odňatím slobody až na dva 

roky.“ V zvlášť závažných prípadoch, pri ktorých vznikne škoda vo veľkom rozsahu, 

môže byť páchateľ potrestaný odňatím slobody až na 10 rokov.

Najčastejšie príčiny pytliactva sú najmä tieto:

• ekonomické – charakteristické zhoršenými sociálnymi pomermi nemajetných 

ľudí spôsobenými vysokou nezamestnanosťou na jednej strane (takýto fenomén 

je známy najmä v oblasti Horehronia), na druhej strane sú to zas solventní ľudia 

* Pozn.: Vo všeobecnosti platí, že dravce sú medzi poľovníkmi nenávidené, keďže sa jedná o po-

travného konkurenta. Je vysoký predpoklad, že vlk sa strieľa celoročne a trofej sa prihlasuje na cho-

vateľské výstavy, na ktorých sa prezentujú jedince ulovené a uhynuté v minulej sezóne. Na týchto 

výstavách môžeme nájsť i upytlačeného jedinca vvlka „zakrytého“ označením ako „ÚHYN“, i keď 

je to v rozpore s Vyhláškou MP SR č. 368/1997 a pre laickú verejnosť navštevujúcu tieto výstavy 

i zavádzajúce.
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„žhaví do lovu“ (poľovníctvo na Slo-

vensku má dlhú tradíciu a neofi ciálne 

sa považuje za vynikajúci prostriedok 

lobizmu pre podnikateľov)

• pytliactvo „z pasie“ – pytliačenie 

z hlúposti alebo nevedomosti, kedy 

si pytliak iba skúša svoju šikovnosť 

(v tomto prípade sú hlavným terčom 

najmä vtáky a zo šeliem vlky *)

K 1. 4. 2005 bolo zriadené na odbore 

ekonomickej kriminality úradu justičnej 

a kriminálnej polície Prezídia policajného zboru, oddelenie ekonomickej a environ-

mentálnej kriminality, kde v súčasnosti pôsobí 5 špecialistov na túto problematiku. 

Napr. v Taliansku existuje samostatná polícia len na životné prostredie, pričom má 

cca 10 000 príslušníkov. V porovnaní so zahraničím sa u nás stále jedná o problém 

vnímaný ako okrajový a do značnej miery podceňovaný.

Pytliactvo sa v poľovníctve len veľmi ťažko dokazuje. Ideálne je pristihnúť pytlia-

ka priamo pri čine, alebo objaviť nezákonne ulovenú zver v jeho aute. Pri pytliakoch 

sa jedná nielen o jednotlivcov, ale i o profesionálne organizované skupiny, ktoré po-

užívajú pri páchaní trestnej činnosti nelegálne držané zbrane s optikou alebo so za-

riadením na nočné videnie, taktiež autá bez ŠPZ alebo s odcudzenými ŠPZ. Mäso sa 

distribuuje cez organizovaný zločin do reštaurácií a pohostinských zariadení, predáva 

sa bez dodacích lístkov a získané peniaze sa používajú na výpalné.

Polícia pri ochrane životného prostredia zápasí nielen s nedostatkom kapacít, ale 

aj svedkov, ktorí sa často boja vypovedať, pretože pytliactvo vykonávajú i ľudia, ktorí 

majú väzby na štátne orgány (policajtov, sudcov a prokurátorov nevynímajúc). Veľmi 

veľa poľovníkov, ale tiež nepoľovníkov vie, o koho ide. Pri odhaľovaní je polícia odká-

zaná práve na pomoc týchto občanov. Pytliaci majú dokonca tendenciu infi ltrovať sa 

do stráže prírody, aby mohli ako verejný činiteľ zneužívať právomoc. 

V súčasnosti prokuratúra stíha asi 600 pytliakov ročne. Vysoká latentnosť spô-

sobuje, že štatistické výsledky neodrážajú skutočnú realitu. V roku 2006 bolo celo-

slovensky riešených 586 prípadov trestného činu pytliactva (2005 – 723, 2004 – 693, 

2003 – 1089, 2002 - 928). Konkrétna štatistika len pre NAPANT zatiaľ ešte nebola 

vypracovaná.

 Napriek dobrej spolupráci s políciu pri „kontrolných dňoch“ organizovaných 

Správou Národného parku Nízke Tatry, máme tohto roku s políciou i zlé skúsenosti, 

keď tá zvolí nesprávny postup. Mali sme prípad, keď majiteľ včelína rozložil nelegálne 

nášľapné pasce ako prevenciu pred škodami spôsobenými medveďom. Polícia pasce 

vyzbierala a tým zmarila možnosť prichytenia pri čine konkrétneho páchateľa. Neskôr 

robila na pracovisko v Liptovskom Hrádku nátlak, aby podalo trestné oznámenie na 

zamaskovaná pasca – ,,sklopec“    foto: M. Kaliský
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neznámeho páchateľa pod hrozbou ukončenia spolupráce, k čomu S-NAPANT zau-

jala negatívny postoj. 

Ďalšou „Achilovou pätou“ popri zvolení zlého postupu je i náhodná pohoto-

vosť, čo v praxi znamená, že polícia na akciu vysiela policajtov práve vykonávajúcich 

službu. S tým je spojená niekedy nepripravenosť, zlá fyzická kondícia, neprimerané 

vybavenie do terénu, komplikácie pri lokalizovaní miesta činu a následná neochota 

samotných policajtov.

Jedná sa o spoločensky vážny a dlhotrvajúci problém, preto je veľmi dôležité, aby 

sa pozabudlo na „žabomyšie vojny“ a zefektívnila sa strážna služba v teréne a to hlavne 

zlepšením spolupráce medzi strážou prírody, poľovnou, lesnou a rybárskou strážou.

Národný park Nízke Tatry a revízie chránených častí prírody v roku 2006 

V roku 2006 boli vykonané orgánmi ochrany prírody a krajiny dve obvodné re-

vízie chránených stromov v okrese Banská Bystrica a obvodná revízia Národnej prí-

rodnej rezervácie Turková. 

CHS Baranovské duby - revíziu zvolal Obvodný úrad životného prostre-
dia v Banskej Bystrici. Nakoľko niektoré z chránených stromov sú v štádiu 
vysychania, boli prijaté opatrenia na sledovanie zdravotného stavu formou 
pravidelných obhliadok. Rovnako je v tomto prípade potrebné zosúladiť 
identifi káciu drevín v súradnicovom systéme WGS-84.

CHS Hruška pod Baranovom – revíziu vykonal Obvodný úrad životné-
ho prostredia v Banskej Bystrici. Vzhľadom na stav dreviny, okrem potreby 
natretia oceľovej žrde, na ktorej je umiestnené značenie CHS, neboli prijaté 
opatrenia vo vzťahu k predmetu ochrany.

NPR Turková - revíziu vykonal Obvodný úrad životného prostredia v Lipt. 
Mikuláši. Na základe terénnej obhliadky a informácie užívateľa pozemkov bolo 
konštatované, že v ochrannom pásme rezervácie je na niektorých miestach rozší-
rený podkôrny hmyz. V prijatých opatreniach bolo navrhnuté riešenie tejto prob-
lematiky. Neboli zistené porušenia podmienok ochrany, či iné sporné otázky. 

Národný park Nízke Tatry a chránené stromy v jeho území

 V roku 2006 bola vykonaná kontrola sústavy chránených stromov (CHS) 
na území Národného parku Nízke Tatry. V rámci prehodnotenia sústavy CHS 
sa ako najzávažnejší nedostatok ukázala nečinnosť KÚ v Žiline, odboru ŽP, 
ktorý k dnešnému dňu nedokázal legislatívne prevyhlásiť evidované vzácne 
a chránené dreviny príslušnou vykonávacou vyhláškou a zosúladiť skutočnoť 
so súčasným právnym stavom.
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Z praktickej starostlivosti spomeniem najmä preznačenie väčšiny chráne-
ných stromov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z. a výrobu novej infor-
mačnej tabule a jej osadenie pri CHS Korvínová lipa.

Po vypracovaní Programu starostlivosti o „Duby na zámku v Slovenskej 
Ľupči“ bol v roku 2006 vypracovaný projekt – návrh arboristického riešenia 
na ich ošetrenie a zastabilizovanie. Zároveň bol rovnaký návrh vypracovaný aj 
na Korvínovu lipu rastúcu v zrekonštruovanom objekte Ľupčianskeho hradu. 
Na základe tých podkladov S-NAPANT spracuje a v roku 2007 podá návrh 
o fi nančný grant k realizácii zásahov tak, aby bolo možné realizovať navrhnu-
té opatrenia.

Korvínova lipa

Evidenčné číslo štátneho zoznamu: ....S 16
Slovenské meno taxónu: .......................lipa veľkolistá
Vedecké meno taxónu: ..........................Tilia platyphyllos Scop.
Obvod [cm]: ...........................................770
Výška [m]: ..............................................28
Vek: ..........................................................650
Priemer koruny [m]: .............................15

Drevina rastie v k.ú. obce Slovenská 
Ľupča, na pozemku s parcelným číslom 
KN 2730 v blízkosti  (cca 5 m) zámku 
Slovenská Ľupča. Dôvodom ochrany je 
jej ekologický, kultúrny, náučný a najmä 
vedecko – výskumný význam. Historic-
ká hodnota dreviny je dokladovaná i na 
najstarších rytinách zámku. Patrí k naj-
významnejším chráneným stromom Slo-
venska. Chránená je osobitným predpi-
som od roku 1969. Ochranné pásmo nie 
je vyhlásené a v zmysle zákona NR SR 
č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a kra-
jiny je ním územie okolo chráneného 
stromu v plošnom priemete jeho koruny, 
ktorý je zväčšený o jeden a pol metra, mi-
nimálne však v okruhu 10 m od kmeňa 
stromu. V tomto ochrannom pásme platí 
druhý stupeň ochrany. Drevina je ozna-
čená tabuľou so štátnym znakom, v zmys- Korvínova lipa foto: I. Halgaš
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le príslušných právnych predpisov a informačnou tabuľou. V minulosti bola 
viackrát ošetrovaná, kmeň dreviny je spevnený oceľovými obručami. Napriek 
svojmu veku si lipa zachovala svoju plodnosť. V súčasnosti, po realizovanej 
rekonštrukcii zámku, sa prehodnocuje spôsob ďalšieho zakonzervovania sú-
časného zdravotného stavu a jej stability. 

Duby na zámku v Slovenskej Ľupči

Evidenčné číslo štátneho zoznamu:  ...... S 131
Por. číslo stromu: ...................................... 1
Slovenské meno taxónu: .......................... dub letný
Vedecké meno taxónu: ............................. Quercus robur L.
Obvod [cm]: .............................................. 293
Výška [m]: ................................................. 25
Vek: ............................................................. 300
Priemer koruny [m]: ................................ 13
Por. číslo stromu: ......................................  2
Slovenské meno taxónu: .......................... dub letný
Vedecké meno taxónu: ............................. Quercus robur L.
Obvod [cm]: .............................................. 324
Výška [m]: ................................................. 20
Vek: ............................................................. cca 300 rokov
Priemer koruny [m]: ................................ 16

Dreviny rastú v intraviláne obce 
Slovenská Ľupča na pozemkoch 
s parcelným číslom KN 2727, 2728 
v blízkosti prístupovej cesty k zámku 
Slovenská Ľupča. Dôvodom ochrany 
týchto drevín je ich značný kultúrny 
význam. V kontexte s Ľupčianskym 
zámkom sa pokladajú za pamätné 
a cenné dreviny v tejto lokalite. Chrá-
nené osobitným predpisom sú od 
roku 1975. Ochranné pásmo nie je 
vyhlásené a preto je vymedzené tak 
ako pri Korvínovej lipe. 

Duby na zámku v Slovenskej Ľupči 
foto: I. Halgaš
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Národný park Nízke Tatry a poľnohospodárstvo

Poľnohospodárske plochy - trvalé trávne porasty - sú v ochrannom pás-
me, ako aj vo vlastnom území Národného parku Nízke Tatry využívané na 
pastvu hospodárskych zvierat. Správa národného parku podporuje tradičné 
obhospodarovanie poľnohospodárskej krajiny, nakoľko jedine tento spôsob 
využívania umožní zachovať pôsobivý krajinný ráz a udržať pestrosť fauny 
a najmä fl óry.

V Prešovskom kraji, v okrese Poprad, na východe územia Národného parku Nízke 

Tatry pôsobí len jeden subjekt a  to Poľnohospodárske podieľnícke družstvo v Liptov-

skej Tepličke. Využíva na pastvu hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok a ovce) cca 

820 ha TTP v ochrannom pásme s 2. stupňom ochrany, ktoré udržiavajú z hľadiska 

ochrany prírody a krajiny vo vyhovujúcom stave. V 3. stupni ochrany sa pasie hovä-

dzí dobytok na výmere cca 150 ha TTP.

V okrese Liptovský Mikuláš aktívne využíva TTP osem poľnohospodárskych sub-

jektov a jeden súkromný salaš – Malatínsky majer. Poľnohospodárske plochy vypása-

jú hospodárskymi zvieratami na výmere cca 5 532 ha v ochrannom pásme Národné-

ho parku Nízke Tatry, kde platí 2. stupeň ochrany a vo vlastnom území s 3. stupňom 

ochrany v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny cca 200 

ha TTP.

Subjekt Výmera ha Počet ks Stupeň ochrany
Druh hosp. 
zvierat

   2 3 4 5  

PD Važec 59 100 2    jalovice

PD Hybe 60 170  3   jalovice

Agria Lipt .Ondrej 80 120 2 3   jalovice

 160 280 2    dojnice

 140 750 2    ovce

PD Lipt. Mikuláš 100 500 2    ovce

 880 470 2    dojnice

 100 120 2 3   jalovice

ASIK Demänová 455 280 2    dojnice

  160 2    jalovice

AGRO-RACIO LM 2764 900 2    dojnice

  980 2    jalovice

  1000 2    ovce

LK Service Part. Ľupča 123 350 2    ovce

 123 190 2    jalovice

 300 250 2    dojnice

 180 180 2    jalovice

 218 900 2    ovce
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V okrese Ružomberok je poľnohospodársky pôdny fond využívaný štyrmi poľno-

hospodárskymi družstvami, dvoma podieľníckymi družstvami a štyrmi súkromnými 

osobami. V tejto časti územia v pôsobnosti Správy Národného parku Nízke Tatry je 

využívaný aktívne poľnohospodársky pôdny fond na výmere cca 3072 ha v ochran-

nom pásme a cca 290 ha vo vlastnom území Národného parku Nízke Tatry.

Subjekt
Výmera 

ha
Počet ks Stupeň ochrany

Druh hosp. 
zvierat

   2 3 4 5  

PD Lisková 400 180 2 3   jalovice

  370 2    dojnice

PD Ludrová 150 160  3   jalovice

 300 150 2    jalovice

 642 430 2    dojnice

 104 350 2    ovce

PD Lipt. Osada 350 400 2    ovce

 80 160  3   jalovice

 150 160 2    jalovice

 310 260 2    dojnice

PD Lipt. Revúce 131 400 2    jarky

SPD Lipt. Sliače 80 350 2    ovce

Milan Brezňan SHR L. Sliače 54 400 2    jarky

p. Moravčík-Ludrová 110 350 2    ovce

p. Longauerová L. Osada 50 300 2    ovce

PPD Lúžňan 120 350 2 3   ovce

 240 700 2    ovce

p. Emil Saniga- RK 91 200 2    jarky

 15  2    hov. dobytok

V okrese Brezno poľnohospodársky pôdny fond využíva 25 poľnohospodárskych 

subjektov. V tejto časti územia v pôsobnosti Správy Národného parku Nízke Tatry je 

využívaný aktívne poľnohospodársky pôdny fond na výmere cca 3534 ha v ochran-

nom pásme a cca 937,50 ha vo vlastnom území Národného parku Nízke Tatry.
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Subjekt Výmera 
ha Počet ks Stupeň ochrany Druh hosp. zvierat

   2 3 4 5  

Telgárt        

SHR Juraj Rejdovian 21,5 30 2 3   kravy

  9  3   jalovice

 2 30    5 kravy

SHR Ing. V. Lunter 75 30 2    mladý dobytok

SHR Pavol Černák 50 450 2    ovce

Šumiac        

PD Šumiac 380 200 2    hov. dobytok

SHR Zelenčíková Katarína 75 100  3   ovce, jarky

 30 100 2    ovce, jarky

SHR Kukuľová Mária 20 15 2    hov. dobytok

SHR Gigac Mikuláš 70 150  3   ovce, jarky

 20 150 2    ovce, jarky

Pohorelá        

Agropohorelá 70 200 2    hov. dobytok

  100 2    mladý dobytok

Družstvo vlast. kôz a oviec 36 80  3   ovce

 56 400 2    jarky

Heľpa        

Agrohelp 35 150 2    hov. dobytok

SHR Ing. Ďurica Marián 300 250  3   ovce

 70 400 2    ovce, jarky

Ovčiarske družstvo 168 410 2    ovce, jarky

Polomka        

Agrospoločnosť s.r.o. 300 700 2    ovce, jarky

Bacúch        

Poľnoosadnícke družstvo 50 250 2    ovce, jarky

Beňuš        

PD Beňuš 300 500 2    ovce, jarky

Braväcovo        

družstvo vlast.oviec 140 500 2 3   ovce, jarky

Brezno        

SHR Cabanová Marianna 30 70 2    ovce, jarky

  35 2    hov. dobytok

PD Ďumbier 1200 1600 2    ovce

  300 2    jalovice

  200 2    kravy

Hydináreň Zámostie 340 1000 2    ovce, jarky

Jasenie        

SHR Ing. Engliš 70 300 2    ovce, jarky

Dolná Lehota        

Ovčiarske družstvo 220 730 2    ovce, jarky

Predajná        

Agrojas s.r.o. 293 55  3   hov. dobytok

Horná Lehota        

Agrolehota s.r.o. 50 30 2    hov. dobytok

  38 2   ovce
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Pastva realizovaná v chránených územiach je vykonávaná na základe súhlasu vyda-

ného obvodným úradom životného prostredia podľa § 13, odst. 2, písm. e) zákona NR 

SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, kde sa určujú bližšie podmienky zabez-

pečujúce záujmy ochrany prírody a krajiny ako napríklad: stanoviť optimálne zaťaženie 

spásaných lokalít, požadovať pravidelné skášanie nedopaskov a čistenie pasienkov od 

burín, zabezpečiť pravidelné prekladanie košiarov, zabezpečiť trvalú starostlivosť o na-

pájadlá (spevňovanie prírodným materiálom) a priestory košarovania, minerálne lizy 

neumiestňovať v blízkosti vodných zdrojov a mokradí, v záujme eliminovania pôdnej 

erózie nepreháňať a nepásť zvieratá v daždivom počasí na strmých erodovateľných plo-

chách, zákaz pasenia a preháňania zvierat v lese, ochranu zvierat zabezpečiť vhodným 

druhom strážnych psov a ich potrebným počtom, uhynuté zvieratá likvidovať kafi lér-

nou spoločnosťou, v prípade vzniku škody na hosp. zvieratách spôsobenej medveďom, 

vlkom či rysom postupovať v zmysle § 97 až 102 zákona o ochrane prírody a prizývať 

pracovníkov ŠOP SR na komisionálne prešetrenie škôd, odpadky z priestoru salaša pra-

videlne odvážať, po ukončení pastevnej sezóny mobilné zariadenia salaša odviezť

Národný park Nízke Tatry a príprava podkladov pre orgány štátnej správy 

 Tak ako aj po iné roky zabezpečovala Správa NP Nízke Tatry na základe po-
žiadania orgánov ochrany prírody vypracovávanie odborných stanovísk k široké-
mu spektru žiadostí. Ťažisko práce Správy spočívalo najmä v posudzovaní staveb-
ných zámerov, činností v lesnom hospodárstve a poľnohospodárstve, druhovej 
a územnej ochrane. Teší nás, že viaceré obce využívajú odborný potenciál Ssprávy 
pri posudzovaní výrubov drevín rastúcich mimo les, pričom toto poradenstvo je 
pre obce bezplatné. Štruktúra stanovísk v roku 2006 bola nasledovná:

lesné hospodárstvo:  ............................................................................................52
poľnohospodárstvo: ............................................................................................24
vodné hospodárstvo:  ..........................................................................................37
anorganika:  ........................................................................................................11
stavebná činnosť a ÚP: .....................................................................................311
druhová ochrana: ...............................................................................................78
územná ochrana:  ...............................................................................................26
výruby stromov, problematika drevín:  ...........................................................114
posudzovanie podľa E.I.A:  ................................................................................31
iné: ......................................................................................................................72
účasť na rokovaniach:  .....................................................................................213 
spracovanie stanovísk pre orgány činné v trestnom konaní:  ...........................17 
posudzovanie náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania:  ..................9
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Národný park Nízke Tatry a strážna služba

V roku 2006 pracovalo na Správe NAPANT 15 profesionálnych strážcov. Štyria 

na pracovisku v Banskej Bystrici, dvaja na pracovisku v Brezne, dvaja na pracovisku 

v Červenej Skale, štyria na pracovisku v Liptovskom Hrádku, jeden na pracovisku 

v Ružomberku a dvaja na pracovisku v Liptovskej Tepličke. Pracovisko v Červenej 

Skale bolo pre vysoké náklady v priebehu roka zrušené a strážcovia sa presunuli na 

pracovisko v Brezne.

Každý strážca má pridelený sektor strážnej služby, ktorých je v rámci NAPANTu 

a jeho ochranného pásma 20. V pridelenom sektore zodpovedá za stav hraničného 

značenia národného parku a maloplošných chránených území, za stav informačných 

a náučných panelov. Povinnosťou strážcov je taktiež mapovanie inváznych druhov 

rastlín, ale aj vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov. Okrem toho je po-

vinnosťou strážcov absolvovať pravidelné stretnutia so starostami obcí ležiacich v ich 

sektoroch.

Ťažiskovou činnosťou strážcov bol výkon strážnych služieb zameraných na do-

držiavanie legislatívnych noriem na ochranu prírody a krajiny. Počas týchto služieb 

strážcovia riešili 398 priestupkov. Najčastejšími priestupkami, ktorých sa návštevníci 

NAPANTu dopúšťali, boli tak ako po minulé roky:

• pohyb mimo turistických chodníkov a ich skracovanie v národnom parku, 

• vjazd motorovými vozidlami mimo verejných komunikácií, 

• zber rastlín a ich častí (plodov) v národnom parku a v maloplošných chránených 

územiach, 

• voľný pohyb psov v národnom parku a výrub drevín bez platného povolenia or-

gánu ochrany prírody. 

• v oblasti Donovál v zimnom období strážcovia často riešili nedovolené jazdenie 

návštevníkov na snežných skútroch – tento priestupok riešili strážcovia udelením 

blokovej pokuty. 

Žiaľ, tak ako v roku 2005, aj v roku 2006 bolo veľmi častým priestupkom, ktorý 

strážcovia zistili, zakladanie nelegálnych skládok komunálneho, ale aj nebezpečného 

odpadu. Všetky zistené nelegálne skládky odpadov riešili oznámením na príslušné 

obecné úrady.

Priestupky strážcovia riešili v zmysle platného zákona o priestupkoch. Najčas-

tejšou formou riešenia priestupku, ktorú strážcovia využívali, bolo dohovorenie pá-

chateľovi priestupku. Ním strážcovia vyriešili 302 priestupkov. V blokovom konaní 

strážcovia riešili len závažné porušenie zákona, ako napr. nelegálny vjazd motoro-

vým vozidlom a snežným skútrom. Takto riešili 26 priestupkov. Spísaním oznámenia 

o spáchaní priestupku a jeho následným zaslaním na príslušný orgán ochrany prírody 

(OÚ ŽP, SIŽP a obecné úrady) 70 priestupkov.

V roku 2006 strážcovia zistili aj také porušenia zákona o ochrane prírody, ktoré 
boli riešené podaním trestného oznámenia. Spolu boli podané 4 takéto ozná-
menia a všetky sa týkali nelegálneho výrubu drevín rastúcich mimo les. 
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V blokovom konaní strážcovia uložili pokuty za 26 000,- Sk.
Ďalšou činnosťou, ktorú v roku 2006 strážcovia vykonávali, bolo spolupo-

dieľanie sa na vykonávaní manažmentových opatrení – kosení a výrube nále-
tových drevín z poľnohospodárskych pozemkov. Každý strážca zabezpečoval 
vykonanie týchto opatrení na 1 – 2 lokalitách. Neobhospodarovanie týchto 
pozemkov vlastníkmi zapríčiňuje ich zarastanie náletovými drevinami a ná-
sledné vymieranie vzácnych a zákonom chránených druhov rastlín. 

Dôležitou činnosťou strážcov bola aj účasť na konaniach zvolaných orgá-
nom ochrany prírody vo veci povolenia výrubu drevín rastúcich mimo les. 
Na základe ich odborného stanoviska potom orgány ochrany prírody povoli-
li, respektíve nepovolili výrub drevín. 

 Environmentálnu výchovu strážcovia vykonávali prostredníctvom besied 
na školách, sprevádzaním exkurzií po náučných chodníkoch a do rôznych 
častí národného parku, ale aj počas výkonu strážnych služieb, kde návštevní-
kom vysvetľovali potrebu ochrany našej prírody, ale aj odpovedali na rôzne 
otázky návštevníkov národného parku. V rámci spolupráce s členmi Stráže 
prírody NAPANT strážcovia spoločne s členmi Stráže prírody okresov Ban-
ská Bystrica a Brezno zorganizovali „Rangerský deň“ nad sídliskom Sásová 
v Banskej Bystrici.

V rámci spolupráce s odborom poriadkovej polície Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru v Banskej Bystrici strážcovia spolu s príslušníkmi tohto 
odboru vykonali 9 spoločných služieb. V zimných mesiacoch boli tieto služby 
zamerané na nelegálny vjazd snežných skútrov v oblasti Donovál, v jarných 
mesiacoch na prevenciu pred nelegálnym usmrcovaním vzácnych druhov ku-
rovitých vtákov (tetrov hlucháň a tetrov hôlniak) a v letných mesiacoch boli 
tieto služby orientované do lokalít, kde sa sústreďuje väčšie množstvo náv-
števníkov a do okolia turistických útulní. Ich cieľom bolo preventívne pôsobiť 
na návštevníkov NAPANTu a zamedziť tak porušovaniu zákonných noriem 
na ochranu prírody a krajiny, ale aj páchaniu inej trestnej činnosti.
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Činnosť členov stráže prírody Národného parku Nízke Tatry

V roku 2006 Správa Národného parku Nízke Tatry koordinovala činnosť 
30 členov stráže prírody a 9 čakateľov na členstvo v stráži prírody. Koncom 
roka 2006 KÚ ŽP v Banskej Bystrici na vlastnú žiadosť vyškrtol zo zoznamu 
členov stráže prírody 2 našich členov. 

Služby členov stráže prírody boli zamerané na dodržiavanie zákonných noriem 

na ochranu prírody a krajiny a vykonávané boli hlavne počas víkendov, ale v prípade 

potreby aj počas pracovných dní. Hliadky stráže prírody boli tvorené spravidla dvo-

ma členmi stráže prírody a jedným čakateľom. Zúčastňovali sa však aj spoločných 

služieb s profesionálnymi strážcami a príslušníkmi odboru poriadkovej polície KR 

PZ v Banskej Bystrici.

Spolu odslúžili viac ako 200 hliadkových dní. Najviac služieb bolo odslúžených 

v letných mesiacoch a to konkrétne v hrebeňovej časti Nízkych Tatier. Zimné služby 

boli orientované do oblasti Ďumbiera a Chopku, kde sa zameriavali na skialpinizmus 

mimo vyhradeného areálu. V lokalite Donovál sa počas spoločných služieb s profesi-

onálnymi strážcami a príslušníkmi Policajného zboru zameriavali na nelegálne jazdy 

na snežných skútroch a motorových štvorkolkách.

Najčastejšie riešenými priestupkami, ktoré členovia stráže prírody riešili boli:

• nelegálny zber lesných plodov,

• pohyb návštevníkov mimo značkovaných turistických chodníkov,

• nerešpektovanie sezónnych uzáverov turistických chodníkov,

• nelegálny vjazd snežných skútrov a motorových štvorkoliek,

• nelegálny vjazd terénnych motocyklov,

• voľný pohyb psov predovšetkým v hrebeňovej časti Nízkych Tatier,

• nelegálny vjazd a státie motorových vozidiel,

• táborenie a stanovanie mimo miest na to určených.

 Priestupky riešili najčastejšie dohovorom. 

V blokovom konaní uložili pokuty za 2 000,- Sk.

Medzi ostatné aktivity členov stráže prírody NAPANT v roku 2006 patrili:

• mapovanie vzácnych druhov fauny a fl óry,

• mapovanie kolíznych úsekov elektrických vedení,

• kontrolné dni v NAPANT,

• aktívna účasť na akcii „ČINT“ (Čistenie Nízkych Tatier), organizovanej v spolu-

práci so ZO SZOPK „Nízke Tatry“.

Národný park Nízke Tatry a štrukturálne fondy európskej únie

V roku 2006 Správa realizovala dva takéto projekty:
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Projekt ,,Liptovská Teplička“

V máji 2006 bol úspešne ukončený projekt so skráteným názvom „ŠF Liptovská 

Teplička“. V rámci neho bola v roku 2005 ukončená stavebná časť rekonštrukcie bý-

valej stanice úzkokoľajnej železničky Liptovská Teplička – Kráľova hoľa na severnom 

okraji obce. Nato v roku 2006 nadväzovalo vybavenie novovzniknutého pracoviska 

a informačného strediska pre turistov nábytkom, vitrínami, exponátmi a obrazmi. 

Zakúpené boli tiež postele, nakoľko projekt počítal s tým, že zrekonštruovaná budova 

bude slúžiť aj ako terénna stanica pre pracovníkov Správy, ale aj externých odbor-

níkov. Tieto predpoklady sa splnili nad očakávanie a počas sezóny 2006 si tu svoj 

základný tábor postavili viaceré skupiny výskumníkov – mykológovia, botanici, en-

tomológovia, ktorí výrazne rozšírili poznatky o tejto, doteraz akoby zabudnutej, seve-

rovýchodnej časti Národného parku Nízke Tatry.

Projekt ,,Liptovský Hrádok“

V čase ukončenia predchádzajúceho projektu bol schválený druhý projekt: „Do-

plnenie infraštruktúry pre plnenie záväzkov súvisiacich so sústavou NATURA 2000 

na území Národného parku Nízke Tatry“. Celkové schválené náklady projektu sú 

7 537 805,61 Sk.

Projekt má tri časti. Prvou je rekonštrukcia a stavebné úpravy budovy pracoviska 

Správy v Liptovskom Hrádku a tiež dostavba garáže. Druhou časťou je vybavenie 

pracoviska a informačného centra potrebnou technikou a vybavením. V tejto časti sa 

počíta s nákupom techniky potrebnej pre monitoring a starostlivosť o lokality a dru-

hy európskeho významu (kosačky, krovinorez, motorové píly s odkôrňovacím adap-

térom, skialpinistická výstroj pre terénnych pracovníkov, ...), záznamovej a prezen-

tačnej techniky (dataprojektor, digitálne fotoaparáty a kamera), výpočtovej techniky, 

databáz a dopravných prostriedkov (osobný a terénny automobil, bicykle, prívesný 

vozík). Treťou časťou je propagácia území európskeho významu a Národného parku 

Nízke Tatry. V rámci tejto časti sa predpokladá jednotné označenie lokalít NATURA 

2000 v Nízkych Tatrách, natočenie fi lmu o týchto lokalitách a tiež vydanie a výroba 

rôznych propagačných materiá-

lov (brožúra, pexeso, plagát, ...).

Počas prvých šiestich mesia-

cov realizácie projektu (2. polrok 

2006) boli zakúpené kosačky, 

bicykle, fotoaparáty, notebook 

s dataprojektorom a skialpinis-

tická výstroj. Prebehlo tiež ve-

rejné obstarávanie dodávateľa 

pre stavebné práce naplánované 

na rok 2007.

Prístavba garáže projekt Liptovský Hrádok  
foto: M. Kaliský
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Národný park Nízke Tatry a environmentálna výchova

V rámci výchovno – vzdelávacích aktivít bolo v minulom roku praco-
viskom Brezno uskutočnených na materských školách, základných školách 
a špeciálnych základných školách 72 hodín prednášok pre 1104 detí. 

Pri príležitosti MDD sme spolu s pani učiteľkami MŠ Heľpa pripravili pre naj-

menšie ratolesti podujatie „Čarovný les“ za poznaním krás prírody. V okolí areálu 

amfi teátra v Heľpe sme vybudovali trasu so stanovišťami, kde malí bádatelia zdolávali 

„prírodné bariéry“ (presun plazivkou v jaskynnom systéme, prechod cez obrovskú 

pavúčiu sieť) ako aj vedomostné úlohy (poznávačka rastlín, stromov, zvieratiek). Čo 

bolo najväčším prekvapením, že podujatia sa zúčastnili všetky deti MŠ, ale aj ich ro-

dičia a našli sa aj starí rodičia, ktorí nám na záver v areáli amfi teátra pripravili vatru, 

kde sme spoločne hodnotili deň pri opekačke špekačiek. Nechýbal ani spev ľudových 

pesničiek. Nebyť dažďa, ktorý nás v poobedňajších hodinách prekvapil, boli by sme 

sa prespievali možno aj do večera. Našou najväčšou odmenou boli rozžiarené očká 

tých najmenších. 

Medzi nie úplne bežné prednášky v materských školách sa radí aj podu-
jatie „STROM“ v Materskej škole Polomka. Po klasickej prednáške „Načo 
sú nám stromy“, ktorá bola v triedach, sme všetci spoločne: deti, pracovníci 
Správy Národného parku Nízke Tatry, ako aj pracovníčka Lesov SR, š.p. OZ 
Beňuš zasadili v areáli MŠ malé smreky a jedle. Vidieť tých malinkých ľudkov 
kopať jamy pre stromčeky alebo sledovať ich pri polievaní sadeníc bolo veľmi 
milé. Veríme, že práve cez takéto zážitkové vyučovania si vybudujú najlepší 
vzťah k tak potrebným pľúcam zeme - stromom. Aj keď nám niektoré sadeni-
ce obžrali miestne kozy a ovce, na jar s deťmi dosadíme ďalšie stromčeky. Zo 
stromčekov sme vybudovali vetrolam, ktorý bude deti chrániť pri hrách na 
pieskovisku a preliezkach pred nepríjemných vetríkom.

 Na severe Nízkych Tatier sme okrem nespočetných prednášok pre ma-
terské a základné školy uspo-
riadali aj Európsky deň ná-
rodných parkov v Závažnej 
Porube. Pri tejto príležitosti 
sa odhalila informačná tabu-
ľa o Národnom parku Nízke 
Tatry umiestnená na konci 
dediny, ktorá bola vyhotovená 
z rozpočtu Správy Národné-
ho parku Nízke Tatry a bola 
osadená v spolupráci s obcou. 
Taktiež pri tejto príležitosti 
boli zorganizované ekohry pre 

Info panel v Závažnej Porube 
foto: M. Jurčáková
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1. miesto výtvarnej súťaže        foto: M. Jurčáková

deti miestnej školy. Boli sme milo 
prekvapení, keď základná škola 
pripravila s miestnym súborom, 
krátke tanečno- spevácke vystú-
penie. Európsky deň národných 
parkov sme spojili aj s výtvarnou 
súťažou.

 V roku 2006 sme usporiadali 
Deň Zeme v základnej škole v Ru-
žomberku a taktiež v základnej 
škole v Kvačanoch. Podobne ako 
pri Európskom dni národných 
parkov, aj tieto dni boli spojené 
s výtvarnou súťažou a rôznymi 
ekohrami a súťažami.

Národný park Nízke Tatry a turistické chodníky

Budovanie novej turistickej značenej trasy medzi Táľami a Trangoškou 

Dňa 19.11.2004 sa veterná smršť nevyhla ani Národnému parku Nízke Tatry a na 

území ostalo ležať cca 1 000 000 m3 drevnej hmoty. Správa NAPANT mala eminentný 

záujem takto postihnuté územie, v najcennejších lokalitách, ponechať na samovývoj. 

Medzi vytypované lokality patrila i Pošova Mlynná, kde so súhlasom vlastníka, ML 

Brezno, mal byť vybudovaný náučný chodník oboznamujúci širšiu i odbornú verej-

nosť a najmä budúce generácie s prirodzeným vývojom takto postihnutého územia. 

Vďaka programu „Obnovme Tatry“, fi nancovanej z výnosov verejnej zbierky uspo-

riadanej kontom Orange, n.f. a Nadácii Ekopolis sa na tento účel podarilo získať fi -

nančné prostriedky a začalo sa pracovať na konkrétnom projekte. Súčasné chápanie 

poslania národného parku spoločnosťou, pohľad zainteresovaných na význam „prí-

rodných katastrof “ v modernej ochrane prírody a nedoriešenie kompenzačných me-

chanizmov pre vlastníkov neumožnilo presadiť pôvodný zámer.

Keďže myšlienka i fi nancie boli už na svete, Správa NAPANT sa po dohode s Eko-

polisom a Lesmi SR OZ Čierny Balog rozhodla vybudovať novú turistickú značenú 

trasu medzi Táľami a Trangoškou tak, aby táto na niektorých miestach prechádzala 

kalamitnými úsekmi a aspoň sčasti naplnila pôvodný zámer, ktorý mal byť zreali-

zovaný v Mlynných dolinách. Ďalším cieľom novobudovanej trasy je oslobodiť tu-

ristov od používania frekventovanej štátnej cesty ako turistického chodníka a záro-
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veň príjemnou cestou spojiť tieto významné strediská cestovného ruchu a turistiky. 

Trasa chodníka je situovaná po ľavom brehu toku Bystrianky. Vzhľadom k tomu, že 

chodník prechádza územím národného parku, územím s pomerne málo narušenými 

lesnými ekosystémami a taktiež územím postihnutým vetrovou kalamitou, rozhodli 

sme sa na trase umiestniť informačné tabule. Tabule bližšie oboznámia návštevníkov 

s danou problematikou a trasou chodníka. V úsekoch, kde chodník prechádza ka-

lamitou ponechanou na samovývoj, ako aj kalamitou klasicky obhospodarovanou, 

budú na tabuliach umiestnené fotografi e dokumentujúce stav lokalít z roku 2006. Fo-

tografi e umožnia návštevníkom porovnať jeden aj druhý spôsob riešenia kalamitnej 

situácie so skutočnosťou.

V polovici mája 2006 z trasy zmizli posledné zvyšky snehu a mohla sa začať vy-

tyčovať a zameriavať trasa priamo v teréne. Následne sme absolvovali „byrokratickú 

etapu“ projektu, ktorá bola ukončená v druhej polovici septembra. Až potom došlo 

k podpísaniu zmlúv na zhotovenie chodníka a bolo možné zahájiť práce na jeho bu-

dovaní. Úvodných 1400 m tvorí jestvujúca lesná cesta, na zvyšnej časti 6 500 m dlhej 

trasy bol vyhotovený nový, ručne kopaný chodník. Tento je v exponovaných úse-

koch zabezpečený proti zosuvu pomocou výdrevy. V skalných a sutinových úsekoch, 

napriek maximálnemu úsilu, sa nepodarilo zabezpečiť jeho pohodlnosť, nakoľko by 

došlo k pomerne výraznému narušeniu sutín. Ďalej boli orezané a odhodené vetvy 

zasahujúce do priestoru chodníka a  odstránený bylinný kryt z telesa chodníka. Ka-

lamitné úseky boli prerezané a na dvoch miestach premostené pomocou guľatiny. 

Prechody cez ľavostranné prítoky hlavného toku a podmáčané úseky boli vyložené 

pomocou skál. Zabetónované boli kovové konzoly a na ne osadené nosiče pre sedem 

informačných tabúľ. Na Trangoške je osadený prístrešok a premostený hlavný tok, 

riečka Bystrianka, v strede trasy je premostený jej ľavostranný prítok Malô a po celej 

dĺžke chodníka je rozmiestnených 10 oddychových lavičiek 

V rámci projektu sa podarilo zabezpečiť prerezanie kosodrevinou zarastenej, už 

takmer nepriechodnej, turistickej značenej trasy medzi Derešmi a Babou v dĺžke cca 

5 km. Zároveň bol od popadaných kmeňov uvoľnený turistický chodník medzi sed-

lom Príslop a Krížskym sedlom.
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Predpokladáme, že v jarnom období, po roztopení snehu, môže dôjsť k zmenám 

na stave chodníka (ďalšie premokrené úseky, zosuvy pôdy), preto sme sa rozhodli 

časť fi nančných prostriedkov určených na tento účel vyplatiť až v roku 2007, po spo-

ločnej pochôdzke s dodávateľskou fi rmou a  odstránení prípadných nedostatkov.

 Vďaka krásnemu jesennému počasiu mohli práce na chodníku prebiehať takmer 

nepretržite a všetky práce na chodníku sú v takom štádiu, že tento môže od letnej 

turistickej sezóny spríjemňovať pobyt návštevníkom tejto časti Nízkych Tatier, za čo 

patrí vďaka všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. Osobitné poďakovanie patrí najmä 

krásnemu jesennému počasiu. 

Rekonštrukcia turistickej útulne Ramža.

V minulom roku SZOPK ZO „Nízke Tatry“, Banská Bystrica v úzkej spolupráci 

so Správou NAPANT uskutočnila projekt rekonštrukcie turistickej útulne (ďalej TÚ) 

Andrejcová. Celá akcia bola uskutočnená ako odozva na ostatnú veternú kalamitu 

v Nízkych Tatrách na sklonku  roku 2004. Na tento projekt sme sa pozerali ako na 

možnosť zlepšenia situácie stavu turistických možností v centrálnej časti národného 

parku.

Na základe množstva pozitívnych ohlasov k tejto rekonštrukcii (návštevná 
kniha TÚ, web stránka NAPANT...) sme rozhodli spolu so SZOPK ako pred-
kladateľom projektu spustiť rovnaké dobrodružstvo aj na turistickej útulni 
RAMŽA, ako na ďalšom záchytnom bode na hrebeni Nízkych Tatier urče-
nom, v zmysle Návševného poriadku Národného parku Nízke Tatry, k pre-
nocovaniu turistov. Pravda, za predpokladu získania dostatočného množstva 
fi nančných prostriedkov. Po viacerých neúspešných pokusoch bola potrebná 
suma poskytnutá prostredníctvom nadácie Ekopolis z grantu Nadácie VÚB 
so sídlom v Bratislave. Táto správa rozkrútila kolotoč realizácie projektu re-
konštrukcie TÚ Ramža.

Po zhodnotení súčasného stavu a vytvorení ideového návrhu zlepšenia situácie, 

nasledovali jednania s vlastníkom turistickej útulne – Urbárskym spoločenstvom 

Vyšná Boca, stavebným úradom vo Vyšnej Boci a potencionálnymi záujemcami o do-

dávku prác potrebných vykonať na útulni.

Do samotnej rekonštrukcie sme vstupovali s počiatočnou obavou, nakoľko jej re-

konštrukcia sa mala uskutočniť v čase hlavnej turistickej sezóny, čo nemuselo mať 

pozitívnu odozvu medzi turistami. No „vďaka“ spomínanému zaváľaniu chodníka 

a tým sťaženému prístupu k útulni bola návštevnosť minimálna.

Po troch týždňoch rekonštrukčných prác, ktoré realizovala fa OIZO s.r.o., 
Banská Bystrica, sme úspešne dotiahli do zdarného konca i tento projekt.

Na TÚ Ramža boli uskutočnené nasledovné zmeny: Zemná dlážka bola nahra-

dená drevenou, existujúca nadrozmerná piecka bola nahradená novou, čím došlo 

k uvoľneniu priestoru v zrube. Zároveň bola vybrúsená, naimpregnovaná a spevnená 
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konštrukcia stavby. Zväčšením okenných otvorov a vytvorením vikiera sa zvýšila svet-

losť v objekte. Vytvorením nových priční na spanie sa mierne zvýšila kapacita zrubu 

a vybudovaním prístreška sa vytvorilo miesto na uloženie palivového dreva. Zabezpe-

čením ohniska sme sa snažili minimalizovať možnosť vzniku požiaru. Bol zrekonštru-

ovaný kontajner na uloženie odpadu a suché WC našlo svoje nové miesto.

Čo dodať na záver. Správne, patrí sem veľké poďakovanie Nadácii VÚB a Nadá-

cii EKOPOLIS za poskytnutie a získanie fi nančných prostriedkov k realizácii tohto 

projektu.

Čistenia hrebeňového chodníka - Priehyba - sedlo za Lenivou.

To, že sa vietor neslýchanej sily 19. novembra 2004 prehnal aj hrebeňmi Nízkych 

Tatier síce nie je až tak publikované, ako to bolo a stále ešte aj je o víchrici vo Vyso-

kých Tatrách, ale vie o ňom pomerne veľa návštevníkov hôr, sympatizantov Nízkych 

Tatier. Svedčilo o tom množstvo nespokojných dotazov na Správu NAPANT o ne-

priechodnosti hrebeňového turistického chodníka – Cesty hrdinov SNP Čertovica 

– Kráľova hoľa. 

Na údržbe a úprave chodníka sa takmer dva roky nič nedialo, okrem aktivity 

pracovníkov S-NAPANT Liptovský Hrádok, ktorí sa v mesiaci august chopili roboty 

a prevažnú časť chodníka od Veľkej Vápenice po Homôlku spriechodnili.

Nakoľko nepokojná atmosféra turistov na nepriechodnosť chodníkov sa stupňo-

vala, oslovili sme Horskú záchrannú službu, vlastníkov lesných pozemkov – Lesy SR 

š.p. OZ Beňuš, či by sa nepridali na brigáde pri čistení chodníka. 

Na výzvu pozitívne reagovali obidve oslovené strany a spolu s nami v mesiaci ok-

tóber a november 2006 sa pri čistení chodníka urobilo, na čo sme mali možnosti, 

prostriedky,  sily a čo dovolilo počasie.

Slovné spojenia „čistenie chodníka“, až tak veľmi nevystihuje robotu, ktorá ochot-

ných zástupcov oslovených organizácií čakala. Bola to poriadna chlapská lopota. 

Množstvá stromov pováľaných na chodníku sa všetkým brigádnikom škodoradostne 

chichúňalo a na pomoc si prizvali aj mrholenie tichého, ale vytrvalého dáždika. Aj 

keď sme sa kvôli pracovnému vyťaženiu na hrebeňovom chodníku nestretli všetci 

v jeden deň, ako sme pôvodne plánovali, spolupatričnosť všetkých zúčastnených bolo 

cítiť a hlavné je to, že je práca hotová.

Nám neostáva nič iné ako sa aj touto cestou úprimne poďakovať všetkým, ktorí 

priložili ruku k dielu – zástupcom Horskej záchrannej služby Nízke Tatry, Lesov SR, 

š.p., OZ Beňuš - LS Polomka a LS Beňuš, ako aj všetkým kolegom, ktorí sa akcie 

zúčastnili. Veríme, že v takomto zložení sa spoločne zúčastníme aj v budúcnosti nie 

jedného podujatia.

Netreba zabúdať, že „Hory ľudí spájajú a robia lepšími“. 

Už len pre informáciu všetkým, ktorí chcú absolvovať prechod východnej časti 

Nízkych Tatier od Čertovice po majestátnu Kráľovu hoľu - červenoznačený hrebe-
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ňový chodník – Cesta hrdinov SNP je priechodný. Nie je to ešte naj, naj kvalita, lebo 

malé kozmetické chybičky ešte stále sú a nové sa v budúcnosti budú objavovať, ale pre 

poriadnych turistov je to pravé orechové.

ilustračné foto     foto: M. Jasík
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Národný park Nízke Tatry a jeho fi nancovanie v roku 2006

Štátna ochrana prírody je rozpočtová organizácia. Hlavným zdrojom fi nančných 

prostriedkov je rozpočet Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. 

Správa Národného parku Nízke Tatry ako organizačná zložka ŠOP SR má fi nančne 

zabezpečené kapitálové a bežné výdavky prostredníctvom fi nančného limitu vo výške 

schváleného rozpočtu na časové obdobie jedného roka. Osnova rozpočtu správy na 

rok 2006 bola nasledovná: 

63x BEŽNÉ VÝDAVKY  

63x 
čerp.

BEŽNÉ VÝDAVKY  

631 Cestovné spolu 230

631 001 Cestovné - tuzemské 225

631 002 Cestovné - zahraničné 15

632 Energia, voda, kom... 402

632 001 Energie 140

632 002 Vodné, stočné 2

632 003
Poštové služby a telekom. 
služby

260

633 Materiál 253

633 001 Interiérové vybavenie 15

633 002 Výpočtová technika 30

633 003 Telekomunikačná technika  

633 004
Prev. stroje, prístroje, zaria-
denia

24

633 006 Všeobecný materiál 80

633 009
Knihy, časopisy, noviny, učeb.
pomôcky

10

633 010
Pracovné odevy, obuv a prac.
pomôcky

90

633 013 Nehmotný majetok  

633 015 Palivá ako zdroj energie (naft a) 4

634 Dopravné spolu 416

634 001
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne 
kvapaliny

260

634 002
Servis, údržba, opravy 
a výdavky

150

634 005 Karty, známky, poplatky 6

635 Rutinná a štandardná údržba 105

635 001 Interiérového vybavenia  

635 002 Výpočtovej techniky 10

635 003 Telekomunikačnej techniky  

635 004
Prev. strojov, prístr., zariadení, 
techn.

15

635 006 Budov, objektov a lebo ich častí 80

635 007
Pracovných edevov, obuvi 
a prac. pomôcok

 

636 Nájomné za: 550

636 001
Budovy, objektov alebo ich 
časti

550

637 Služby 639

637 001
Školenia, kurzy, semináre, 
konferencie

5

637 003 Propagácia, reklama a inzercia  

637 004 Všeobecné služby 200

637 011 Štúdie, expertízy, posudky  

637 012 Poplatky, odvody, dane a clá 14

637 014 Stravovanie 310

637 027
Odmeny zamest. mimoprac.
pomeru 

110

 SPOLU: 2 605

Rozpis výdavkov na rok 2006
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 Na začiatku 4. štvrťroku 2006 bol rozpočet Správy NP Nzke Tatry krátený 

o 218 000 Sk.

Okrem týchto prostriedkov mala Správa k dispozícii aj ďalšie mimorozpočtové 

zdroje (dar od Nadácie Ekopolis, štrukturálne fondy EÚ, projekt realizovaný s Na-

dáciou Ekopolis a organizáciou ÖTE z Nemecka) vo výške viac ako 7 000 000 Sk, 

z toho podstatná časť bude čerpaných až v roku 2007 (štrukturálne fondy), z dôvodu 

ukončenia všetkých rozbehnutých projektov v roku 2007. ZO SZOPK „Nízke Tatry“ 

v spolupráci so Správou NP z daru z Nadácie Ekopolis (200 000 Sk – Obnovme Tatry) 

rekonštruovala útulňu Ramža.

Národný park Nízke Tatry a web ako komunikačný nástroj

V informačnej spoločnosti 21.storočia má web stránka fi rmy, či organi-
zácie nezastupiteľnú úlohu. Slúži už nielen na informovanie verejnosti, ale aj 
ako obojsmerný komunikačný nástroj.

Dôkazom toho sú maily, ktorými si potenciálni návštevníci Nízkych Ta-
tier overujú, či spresňujú informácie nájdené na webe, kontakty sú samoz-
rejme získané tiež z internetu. Návštevnosť webu NAPANT www.napant.sk 
je kontinuálne sledovaná pomocou služby Lite na www.naj.sk. (Služba Lite je 
neplatená a neumožňuje spätné sledovanie parametrov viac ako jeden mesiac 
dozadu, pre orientačné sledovanie návštevnosti je však postačujúca.)

Mesačne bolo zaznamenaných 1000-1300 návštev webstránky NAPANT, pričom 

počet unikátnych IP adries sa pohyboval v rozmedzí 900-1000. Denný priemer kolí-

sal od 15 do 50 návštev, v letnej turistickej sezóne i viac.

Z jednotlivých podstránok je záujem o informácie z oblasti fauny a envirovýcho-

vy, ale hlavne praktické informácie pre turistov, návštevný poriadok a maloplošné 

chránené územia.

V roku 2006 pri aktualizácii webu boli doplnené najmä:

• Finančný príspevok v NAPANTe - poznatky a skúsenosti z roku 2005

• informácie o projekte "Komunikačné a interpretačné stratégie ochrany prírody"

• informácie o Chránenom vtáčom území Nízke Tatry 

• informácie o výmere chránených území podľa jednotlivých katastrov

• využívanie územia - Hospodárenie v lesoch (doplnený prehľad vlastníckych vzťa-

hov)

• aktuálne správy o stave turistických chodníkov a ďalšie, potrebné pre bežných 

návštevníkov, napr. informácie o rekonštrukcii turistickej útulne Ramža, preložka 

turistického chodníka Tále – Trangoška, a i.

• postupne sú dopĺňané a aktualizované podstránky týkajúce sa fauny, nových vy-

hlásených maloplošných chránených území, najmä pre školy sú vítané informácie 

o ekovýchovných aktivitách
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Knihy, časopisy, letáky,
prospekty, vizitky, potlač
obálok, kartónových oba-
lov s výsekom, novoročné
pozdravy, spoločenské ozna-
my, maturitné oznámenia,
vosková laserová tlač do 
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