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Vážení čitatelia,

ak ste sa práve ponorili do týchto riadkov je takmer isté, že Vaše bytie či osud 
je viac alebo menej spojený s pohorím týčiacim sa medzi Banskou Bystricou, 
Ružomberkom, Liptovským Hrádkom, Liptovskou Tepličkou a Telgártom. Naše 
kontakty na rôznych konaniach, šetreniach, kontrolách či stretnutiach Vám 
nemôžu poskytnúť objektívny obraz o práci ochrany prírody v Nízkych Tatrách. 
Nasledovné písmená, slová, riadky a obrázky sme sa snažili usporiadať tak, aby 
sme Vám čo možno najlepšie priblížili činnosť ľudí zo Správy Národného parku 
Nízke Tatry v uplynulom roku. Veríme, že poznanie problematiky z pohľadu 
toho druhého nám pomôže efektívnejšie ochraňovať prírodné hodnoty tohto 
malebného pohoria medzi Hronom a Váhom. Je to už druhý pokus o založenie 
takejto tradície, veríme že tentokrát budeme vytrvalejší. 

Príjemné čítanie prajú
pracovníci Správy Národného parku Nízke Tatry
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1. Národný park Nízke Tatry encyklopedicky

 Národný park Nízke Tatry je najväčším národným parkom Slovenska. Súčasná 
rozloha vlastného územia po úprave v roku 1997 je 72 842 ha a spolu s ochranným 
pásmom zaberá 182 004 ha. Z geomorfologického hľadiska územie národného parku 
tvoria predovšetkým Nízke Tatry, časťou sem zasahujú aj Veľká Fatra, Starohorské 
vrchy, Zvolenská kotlina, Horehronské podolie, Podtatranská kotlina, Kozie chrbty 
a Spišsko-gemerský kras.
 Cesta k vzniku Národného parku Nízke Tatry nebola vôbec ľahká. Prvé snahy o vy-
členenie časti pohoria za účelom jeho ochrany evidujeme už začiatkom 20. storočia. 
V roku 1895 tu vznikla prvá čiastočná rezervácia na Slovensku: Slovenská Ľupča - 
polesie Šalková v súčasnosti NPR Príboj. Postupne pribúdali ďalšie chránené územia: 
Svätojánska dolina (1928), Demänovská dolina (1929). Samotný Národný park Nízke 
Tatry vznikol v roku 1978 ako v poradí tretí na Slovensku. Prísne chránených (4. a 5. 
stupeň ochrany - A a B zóna) je cca 11 000 ha najcennejších častí územia a počíta sa 
s jej posilnením tak, aby toto územie splnilo medzinárodné kritériá IUCN pre kate-
góriu národného parku.

Národný park Nízke Tatry
 • zasahuje do 3 krajov (Banskobystrický, Žilinský, Prešovský), 5 okresov (Banská 

Bystrica, Brezno, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad) a 3 samosprávnych 
krajov (Banskobystrický, Žilinský, Prešovský)

 • priamo na jeho území ležia iba dve miestne časti obce Partizánska Ľupča (Ma-
gurka, Železnô) a Obec Demänovská Dolina, v ochrannom pásme leží 71 obcí, 
resp. ich miestnych častí a žije približne 115 tis. obyvateľov, v tesnej blízkosti žije 
ďalších cca 250 tisíc obyvateľov

 • ročná návštevnosť sa pohybuje okolo 1,7 mil. osôb, ležia tu viaceré strediská 
cestovného ruchu medzinárodného významu (Donovaly, Krpáčovo - Tále, De-
mänovská dolina - Jasná, Trangoška) a viaceré strediská národného významu

Poslanie a ciele Národného parku Nízke Tatry:
 • diferencovaná ochrana ekosystémov a prirodzených procesov v nich prebiehajú-

cich, ochrana krajinného rázu, reliéfu, ochrana druhov rastlín a živočíchov
 • výskum a monitoring
 • environmentálna výchova
 • trvalo udržateľný turizmus a rekreácia

Národný park Nízke Tatry v európskom kontexte
 Značná časť územia národného parku a jeho ochranného pásma je súčasťou chrá-
neného vtáčieho územia Nízke Tatry a chráneného vtáčieho územia Veľká Fatra. 
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Zároveň je tu 22 chránených území európskeho významu (cca 91 000 ha) ako súčasť 
európskej sústavy chránených území NATURA 2000.

Základné dokumenty:
 • medzinárodné záväzky (smernice EÚ, medzinárodné konvencie a dohovory)
 • zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vykonávacie predpisy
 • Program starostlivosti o Národný park Nízke Tatry na roky 1999 - 2008 schvále-

ný vládou SR v apríli 1998
 • Návštevný poriadok Národného parku Nízke Tatry
 • Územné plány VÚC Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja
 • v roku 2003 bol spracovaný podklad pre zonáciu národného parku

Hlavné problémy ochrany prírody na území Národného parku Nízke Tatry a jeho 
ochranného pásma:

 globálne
 • globálne zmeny klímy
 • znečistenie atmosféry

 národné a regionálne
 • komerčné využívanie lesov pre produkciu drevnej hmoty a niektoré ďalšie zásahy 

do lesných ekosystémov
 • útlm poľnohospodárstva a jeho nevhodná orientácia
 • živelné a neusmernené športové a rekreačné využívanie Národného parku
 • pytliactvo
 • nedostatočné kompetencie Správy Národného parku Nízke Tatry

Hlavné možnosti rozvoja:
 •  trvalo udržateľné rekreačné využitie národného parku
 • ekologicky orientované obhospodarovanie pôdy v ochrannom pásme národného 

parku
 • ekologicky nezávadná výroba v ochrannom pásme národného parku

Prírodné pomery Nízkych Tatier
 Pohorie Nízkych Tatier sa tiahne stredom Slovenska, dĺžka hlavného hrebeňa od 
východu na západ dosahuje cca 100 km. V sedle Čertovica sa pohorie rozdeľuje na 
dva podcelky: východnú časť tvoria Kráľovohoľské Tatry a západnú časť tvoria Ďum-
bierske Tatry; pomenované sú podľa svojich najvyšších vrchov - Kráľova hoľa (1948 m 
n. m.), resp. Ďumbier (2 043 m n. m.). Najvyššie vrchy Nízkych Tatier presahujú výš-
ku 2 000 m n. m., vďaka tomu sú druhým najvyšším pohorím Slovenska. Najnižším 
miestom Národného parku Nízke Tatry je niva Nemčianskeho potoka (355 m n. m.) 
v k. ú. Senica.
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 Činnosťou ľadovcov počas štvrtohorného zaľadnenia sa v centrálnej časti pohoria 
vytvoril glaciálny reliéf, ktorý charakterizujú strmé skalné steny, ľadovcové kotly, 
morénové valy a ľadovcové plesá. Pôsobilo tu 16 ľadovcov, z ktorých najdlhší bol 
v Dúbravskej doline a dosahoval dĺžku viac ako 6 000 m. Najväčším ľadovcovým ple-
som je Vrbické pleso s pôvodnou rozlohou 0,73 ha, ktoré leží v Demänovskej doline 
a vzniklo po ústupe ľadovca na jeho čelnej moréne.
 

 Najväčším vodopádom Nízkych Tatier je Brankovský vodopád vysoký 55 m. Je 
štvrtým najvyšším vodopádom v krajine, ktorý sa v najchladnejších mesiacoch mení 
na pôsobivý ľadopád.
 
 Nízke Tatry sú známe aj svojím krasovým reliéfom, ktorý sa výrazne vyvinul najmä 
v oblasti Demänovskej a Jánskej doliny. Demänovský jaskynný systém je najdlhším 
jaskynným systémom na Slovensku s dĺžkou cca 33 km. V Národnom parku Nízke 
Tatry máme štyri pre verejnosť sprístupnené jaskyne: Demänovská ľadová jaskyňa, 
Jaskyňa Slobody, Bystrianska jaskyňa a Jaskyňa mŕtvych netopierov. V Nízkych 
Tatrách sa nachádza zatiaľ najhlbšia jaskyňa na Slovensku - Systém Hipmanových 
jaskýň. Vznikol prepojením priestorov Starý hrad a Večná robota, dosahuje hĺbku 
- 495 m a dĺžku 7050 m.
 
 Pohorie má veľmi veľký vodohospodársky význam ako rezervoár a zdroj povrcho-
vých a podzemných vôd, ktorý ešte zvyšuje množstvo prameňov minerálnych vôd. 

Ľadovcový reliéf v NPR Ďumbier
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 Dominantnou zložkou prírodného prostredia Národného parku Nízke Tatry sú 
lesy, ktoré tvoria až 90 % jeho rozlohy. Prevažujú ihličnaté dreviny najmä smrek, 
jedľa, borovica, kosodrevina; z listnatých dominuje buk, menej častý je javor, jaseň, 
lipa, brest, jarabina. Veľmi zriedkavý je tis. Lesné ekosystémy predstavujú asi najväč-
šie prírodné bohatstvo Nízkych Tatier. Pohľad ochrany prírody sa sústreďuje najmä 
na zvyšky prírode blízkych porastov s pralesovitou štruktúrou alebo jemu blízkou, 
ktoré sa tu na mnohých miestach zachovali dodnes.
 
 Flóra Národného parku Nízkych Tatier je veľmi bohatá a pestrá, jej druhové zlože-
nie závisí od geologického podkladu, nadmorskej výšky, expozície a členitosti reliéfu. 
Vyskytuje sa tu 129 zákonom chránených druhov rastlín, z nich až 64 druhov je zara-
dených do kategórie ohrozených a veľmi zraniteľných.
 Medzi najcennejšie rastliny Národného parku Nízke Tatry patria dva nízkotatran-
ské endemity: mach - ochyrea tatranská (Ochyrea tatrensis) a večernica slovenská 
(Hesperis slovaca). Taktiež veľmi vzácne sú druhy rastlín, ktoré majú v Nízkych Tat-
rách jedinú lokalitu výskytu na Slovensku a sú to: kučeravec čiarkovitý (Cryptogram-
ma crispa), lomikameň pozmenený (Saxifraga mutata) a skalienka ležatá (Loiseleuria 
procumbens). Laického návštevníka asi najviac upútajú spoločenstvá vápnomilnej 
flóry, hlavne veľmi ozdobné druhy, ako poniklec slovenský (Pulsatilla slavica), prvo-
sienka holá (Primula auricula), dryádka osemlupienková (Dryas octopetala), iskerník 

Skalné rady Ohnišťa
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alpínsky (Ranunculus alpestris), zvonček karpatský (Campanula carpatica), plesnivec 
alpínsky (Leontopodium alpinum) a mnohé iné.

   Iskerník alpínsky

 Aj živočíšstvo Nízkych Tatier sa vyznačuje druhovou pestrosťou, ktorá súvisí 
s členitým reliéfom, rôznorodými typmi biotopov a celkovou rozľahlosťou územia. 
Okrem širokého druhového spektra bezstavovcov, sa tu vyskytujú viaceré druhy pla-
zov a obojživelníkov alebo málo známych drobných zemných cicavcov. Žijú tu všetky 
naše veľké šelmy ako medveď, vlk, rys, hojné sú kopytníky (jeleň, srnec, diviak). Po-
pulácia medveďa hnedého v Nízkych Tatrách je najväčšia na Slovensku. Z vysokohor-
ských živočíchov asi najväčšiu pozornosť púta kamzík vrchovský tatranský, ktorý bol 
na územie Nízkych Tatier introdukovaný v 70. rokoch 20. storočia. V súčasnosti tvorí 
nízkotatranskú populáciu cca 95 - 105 jedincov. V alpínskom pásme je pomerne roz-
šírený aj svišť vrchovský, ktorého populácia sa odhaduje okolo 350 jedincov. Taktiež 
populácie všetkých druhov vtákov z čeľade kurovitých dosahujú na území Nízkych 
Tatier najvyššiu početnosť v rámci pohorí Slovenska a majú rozhodujúci význam pre 
ich prežitie u nás. Lesy národného parku poskytujú útočisko mnohým druhom spe-
vavcov, vzácnym druhom dravcov a sov. 

2. Organizačná štruktúra Správy Národného parku Nízke Tatry

 Správa NP Nízke Tatry je organizačnou zložkou Štátnej ochrany prírody SR, kto-
rá je rozpočtovou organizáciou zriadenou v roku 1999 Ministerstvom životného 
prostredia SR podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ako 
odborná organizácia vo veciach ochrany prírody a krajiny (viď štatút). 
 Správa Národného parku Nízke Tatry má sídlo v Banskej Bystrici a tri vysunuté 
pracoviská (Liptovský Hrádok, Brezno, Červená Skala). Vznikla v roku 1978 a dnes 
tu pracuje 30 pracovníkov. 

Poniklec slovenský



12

 Vnútorné členenie Správy Národného parku Nízke Tatry je dané Organizačným 
poriadkom ŠOP SR. V roku 2004 došlo k zmene organizačnej štruktúry Správy v sú-
vislosti s vytvorením nových vysunutých pracovísk v Červenej Skale a v Liptovskej 
Tepličke a prijatím 5 nových strážcov a 1 pracovníka na environmentálnu výchovu. 
 
Organizačná schéma
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 Pri správe už dlhé roky pracuje ZO SZOPK Nízke Tatry, prostredníctvom ktorej 
boli zrealizované viaceré vydarené environmentálne projekty. Okrem toho správa 
koordinuje činnosť cca 60 dobrovoľných členov stráže prírody a čakateľov. 

3. Územná ochrana a ochrana krajiny - maloplošné chránené územia 
(ďalej MCHÚ)

 Počas celého roka strážcovia zabezpečovali pravidelnú kontrolu stavu chránených 
území, tiež kontrolu dodržiavania povolených výnimiek (prevažne oblasť lesného 
hospodárstva, športového využívania, botanický a zoologický výskum). 
 Priebežne sa vykonávala obnova značenia (doplnenie nových stĺpov, premiestnenie 
starých neopodstatnených stĺpov, údržba už jestvujúceho značenia a informačných 
tabúľ). Na troch lokalitách bolo obnovené obvodové značenie a to v Národnej prí-
rodnej rezervácii (ďalej NPR) Ďumbier, Prírodnej rezervácii (ďalej PR) Sliačske tra-
vertíny a PR Jelšie a 11 MCHÚ doplnené štandardizované označenie. V Chránenom 
areáli (ďalej CHA) Jakub sa uskutočnila komplexná obnova náučného chodníka. 
Projekt podporilo britské Ministerstvo pre životné prostredie, potravinárstvo a zále-
žitosti vidieka (DEFRA).
 Za účelom udržania vzácnych rastlinných spoločenstiev sa zorganizovali menež-
menty (kosenie, výrub náletových drevín a pod.) v NPR Jánska dolina, PP Moštenic-
ké travertíny, PR Horné lazy, CHA Jakub, PR Meandre Hrona, NPR Hnilecká Jelšina, 
PR Vrchovisko pri Pohorelskej Maši a PR Mackov bok, rovnako aj v PR Sliačske tra-
vertíny, pre ktorú bol vypracovaný návrh programu starostlivosti. Ten bol predložený 
ŠOP SR na vnútornú oponentúru.
 Zároveň sa v MCHÚ realizoval aj monitoring zameraný na druhovú ochranu 
v rámci programov záchrany (Rupicapra r. tatrica, Aquila chrysaetos, Lutra lutra, 
Marmota marmota), ďalej podrobnejšie mapovanie a monitoring vegetácie s myko-
logickým výskumom na lokalitách PR Jelšie, NPR Príboj, PR Baranovo, CHA Jakub, 
PR Martalúzka a monitoring vegetácie v PR Sliačske travertíny.
 Vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 10/2004 z 12. októbra 
2004 bola zrušená ochrana prírodných pamiatok (PP) Strž a Žiar nachádzajúcich sa 
v okrese Ružomberok, katastrálne územie Liptovská Osada. 
 V prípade PP Strž (Triasový ríf) bol predmetom ochrany geologický, stratigrafický 
a paleontologický odkryv o výmere 0,2760 ha bez vymedzenia ochranného pásma, 
ktorý leží na rozhraní pohorí Nízkych Tatier a Veľkej Fatry. PP Žiar je morfologicky 
členitá lokalita (skalnato bralnatý svah) v bezprostrednej blízkosti intravilánu obce 
Liptovská Osada. Spodné časti územia PP boli v minulosti narušené ťažbou. Chráne-
né územie malo výmeru 3,00 ha (z toho 1 ha tvorilo ochranné pásmo).
 Dôvodom ich zrušenia bola skutočnosť, že tieto MCHÚ nespĺňali kritériá stanove-
né pre PP v § 23 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
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 V roku 2004 boli na Krajský úrad životného prostredia odovzdané 3 projekty 
MCHÚ na ďalšie legislatívne konanie. Išlo o:
 • navrhovanú PR Barania hlava (k.ú. Podkonice) - rašelinisko a rašelinný les,
 • navrhovaný CHA Brvnište (k.ú. Priechod, Podkonice) - lesné porasty s výskytom 

cyklámenu fatranského,
 • zonáciu NPR Pod Latiborskou hoľou (k.ú. Jasenie) a jej ochranného pásma.

 Na Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici bol podaný návrh na zní-
ženie stupňa ochrany v PR Breznianska skalka z 5. na 4.

ZOZNAM MCHÚ NA ÚZEMÍ NAPANT K 31. 3. 2005

Kat. MCHÚ Okres Rok vyhl. OP  
MCHÚ OP/NP STUPEŇ 

OCHRANY
NÁRODNÉ PRÍRODNÉ REZERVÁCIE
NPR Demänovská dolina LM 1973 NP 836,88 5
NPR Ďumbier LM 1973 NP 2043,76 5
NPR Hnilecká jelšina BR, RV, PP 1988 NP 14,51 5
NPR Jánska dolina LM 1933 NP 1694,52 5
NPR Ohnište LM 1973 NP 852,26 5
NPR Pod Latiborskou hoľou BR 1964 77,09 NP 88,27 5
NPR Príboj BB 1895 OP 10,96 5
NPR Salatín RK 1982 NP 1192,99 5
NPR Skalka BR 1997 NP 2659,81 5
NPR Turková LM 1965 30,95 OP 107,00 5

SPOLU: 9500,96
PRÍRODNÉ REZERVÁCIE
PR Baranovo BB 1993 OP 15,83 5
PR Breznianska skalka BR 1981 OP 11,85 5
PR Horné Lazy BR 1981 OP 34,29 4
PR Jelšie LM 1973 OP 26,10 5
PR Kozí chrbát RK 1993 NP 37,43 5
PR Mackov bok BB 1976 OP 3,75 4
PR Mačková BB 1993 OP 42,23 5
PR Sliačske travertíny RK 1983 OP 7,0162 4
PR Štrosy BB 1999 NP 59,52 5
PR Martalúzka BR 1999 NP 154,82 5
PR Vrchovisko pri Pohor. Maši                 BR 1979 OP 26,6166 4
PR Meandre Hrona BR 1980 OP 103,8167 4

SPOLU: 523,2695
CHRÁNENÉ AREÁLY
CHA Bodický rybník LM 1952,198 OP 18,5703 4
CHA Jakub BB 1999 OP 12,7043 4
CHA Revúca ** RK 2002 OP 3,9055 4

SPOLU: 35,1801 
NÁRODNÉ PRÍRODNÉ PAMIATKY
NPP Brankovský vodopád RK 1980 NP 27,71 5
NPP Vrbické pleso LM 1975 24,71 NP 0,73 5

SPOLU: 28,44
PRÍRODNÉ PAMATKY
PP Ľupčiansky skalný hríb BB 1979 OP 2,13 4
PP Mašiansky balvan LM 1965 1,28 OP 0,056 4
PP Meandre Lúžňanky RK 1988 2 OP 1,7426 4
PP Moštenické travertíny BB 1981 OP 1,7054 4

SPOLU: 5,634
** príslušná časť rozlohy na území OP NAPANT; V prehľade nie sú uvedené PP vyhlásené priamo zákonom 
(jaskyne a vodopády), z ktorých boli niektoré vyhlásené za NPP
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 4.  Veterná kalamita z 19.11.2004 a jej dôsledky

 Dňa 19.11.2004 veterná smršť, ktorá spôsobila škody na viacerých miestach 
Slovenska, postihla aj lesné porasty na severnej a južnej strane Nízkych Tatier. Za-
siahnuté boli viaceré oblasti, vrátane lokalít veľmi hodnotných pôvodných lesných 
porastov, významných z hľadiska ochrany prírody, ktoré sa nachádzajú na území 
Národného parku Nízke Tatry. Celkový objem vyvrátených a zlomených stromov 
Správa Národného parku Nízke Tatry vyčíslila na 923 000 m3. Z toho vo vlastnom 
území národného parku 311 434 m3. Z pohľadu lesníckej kategorizácie boli najviac 
poškodené kategórie lesov ochranných (189 617 m3) a hospodárskych (111 472 m3). 
Lesy osobitného určenia boli postihnuté v relatívne menšom rozsahu (10 345 m3). 
 

 Veternou kalamitou najviac postihnutými hospodárskymi organizáciami sú:
 • Lesy Mesta Brezno, s.r.o. - oblasť od Čertovice, cez Kumštovu dolinu, južný svah 

Králičky až po Mlynné doliny (cca 170 000 m3, z toho cca 67 200 m3 v národnom 
parku),

 • OZ Čierny Balog - Bystrá dolina - Trangoška (cca 35 000 m3, z toho cca 14 300 m3 
v národnom parku),

 • OZ Beňuš - od Čertovice po Pusté Pole (cca 540 000 m3, z toho cca 113 500 m3 
v národnom parku),

 • OZ Liptovský Hrádok - od Čertovice po Lipt. Tepličku (cca 170 000 m3, z toho 
cca 116 500 m3 v národnom parku).

 Percentuálny podiel zasiahnutia jednotlivých kategórii lesa
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 Distribúcia kalamitného poškodenia podľa jednotlivých stupňov ochrany:
 • 5. stupeň ochrany prírody - 700 m3

 • 4. stupeň ochrany prírody - 0 m3

 • 3. stupeň ochrany prírody - 310 734 m3

 • 2. stupeň ochrany prírody - 676 000 m3

 

 
 

  

 Z pohľadu ochrany prírody veterná smršť postihla najmä územia európskeho 
významu SKUEV 302 Ďumbierske Nízke Tatry a SKUEV 310 Kráľovohoľské Nízke 
Tatry. Lokality postihnuté kalamitou často predstavujú reprezentatívne územia s vý-
skytom zachovalých lesných biotopov európskeho významu 9410 - Smrekové lesy, 
9130 - Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy 

Obraz nie každodenný

 Percentuálny podiel zasiahnutia jednotlivých kategórii lesa
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(prioritný biotop), 9110 - Kyslomilné bukové lesy, 9140 - Javorovo-bukové horské 
lesy, 9150 - Vápnomilné bukové lesy s prirodzeným drevinovým zložením a poras-
tovou štruktúrou, ktoré zvyšujú zachovalosť a význam týchto území. V kalamitou 
postihnutých lokalitách sa vyskytujú aj prioritné a málo zastúpené biotopy európ-
skeho významu 91D0 - Rašeliniskové smrekové lesy a 91E0 - Horské jelšové lužné 
lesy. Pozemky v dotknutom území súčasne patria aj do Chráneného vtáčieho územia 
Nízke Tatry. 
 K nezvratnému poškodeniu biotopov európskeho významu (9410, 9130, 9180*, 
9110, 9150, 9140) však nedošlo a zasiahnuté časti biotopov sú schopné v dlhodobej-
šom časovom horizonte obnoviť svoju štruktúru a homeostázu.
 Na základe uvedeného (významu porastov a ich autoregulačnej schopnosti) je 
nevyhnutné diferencovane pristupovať k spracovávaniu kalamity a zasahovaniu do 
biotopov európskeho významu. Návrh Správy Národného parku Nízke Tatry k od-
stráneniu následkov veternej smršte vychádza z diferencovaného prístupu založené-
ho na posúdení:
 • či je lokalita v národnom parku alebo jeho ochrannom pásme
 • či je lokalita v navrhovanej A, B alebo C zóne národného parku
 • či je lokalita biotopom európskeho významu alebo nie
 • či je lokalita významný biotop chránených druhov živočíchov alebo nie
 • či ide o roztrúsenú alebo sústredenú kalamitu
 • či ide (išlo) o lesné porasty s prirodzeným drevinovým zložením a porastovou 

štruktúrou alebo nie
 • či je lokalita dopravne sprístupnená alebo nie
 • či predstavuje kalamita potencionálne ohrozenie okolitých lesných porastov

 Výsledkom rozhodovacieho procesu v intencii diferencovaného prístupu k spraco-
vávaniu kalamity je návrh Správy Národného parku Nízke Tatry na ponechanie cca 
240 - 250 ha plôch (13% evidovaných plôch) s cca 107 200 m3 (35 % evidovaného 
množstva) na autoreguláciu (z toho 34 000 m3 na neštátnych pozemkoch). Pone-
chanie dreva sa navrhuje iba v ochranných lesoch a to v rozsahu 34 % z evidovanej 
kalamity, čo celkovo predstavuje 203 dielcov. V 124 dielcoch ide o návrh na úplné 
ponechanie dreva, v 79 prípadoch ide o ponechanie čiastočné (25 až 50 %). Porasty 
s návrhom na ponechanie drevnej hmoty pri pni predstavujú jedny z najhodnotnej-
ších lesných ekosystémov na území Národného parku Nízke Tatry, patria zväčša do 
jeho navrhovanej A-zóny, kde sú evidované biotopy európskeho významu a veľké 
množstvo chránených druhov. Ponechanie porastov bez ťažbových zásahov a iných 
zásahov človeka na samovývoj, bez porušenia pôdneho krytu a poškodenia ostávajú-
cich stromov bude v dlhšom časovom období viesť k dosiahnutiu priaznivého stavu 
biotopov, výsledkom bude vekovo a výškovo diferencovaný les s druhovo pestrým 
zložením živých organizmov.
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5. Prehľad užívateľských vzťahov lesných porastov

 Územie Národného parku Nízke Tatry a jeho ochranného pásma je možné z hľa-
diska druhu užívania porastových plôch a jeho priestorovej distribúcie charakterizo-
vať ako mimoriadne rozmanité. Pomer medzi územím vo vlastníctve štátu a v užívaní 
štátnych organizácií riadených Ministerstvom pôdohospodárstva (61,56 %) a územím 
v užívaní súkromných užívateľov, družstiev, urbárov, komposesorátov, miest, obcí 
a spoločností (38,44 %) na prvý pohľad nanáša názor relatívnej vyváženosti užívania 
a tým aj rovnomernosti zastúpenia riešenej problematiky, či priestorového vnímania 
Národného parku Nízke Tatry jednotlivými užívateľmi. Pravdou je však skutočnosť, 
že severná strana Nízkych Tatier s 2/3 plochy v neštátnom užívaní je z hľadiska 
ochrany prírody najproblematickejšou časťou Národného parku Nízke Tatry. Ako 
vyplýva so samotného názvu, priestorová distribúcia jednotlivých druhov užívania 
najviac ovplyvňuje spoluprácu so subjektmi zameranými na lesné hospodárstvo a vy-
konávanie hospodárskych opatrení na území národného parku a jeho ochranného 
pásma. Na jednej strane rozdrobenosť u súkromných majiteľov, na druhej veľkosť 
štátnych komplexov spojená s presadzovaním predovšetkým ekonomických aspektov 
výrazne ovplyvňuje spektrum riešenej problematiky zabezpečenia plánovitého a tr-
valo udržateľného obhospodarovania lesov Národného parku Nízke Tatry v intencii 
rešpektovania prioritného aspektu ochrany prírody. Možnosti, od ktorej sa odvíjajú 
hľadiská a stratégie Správy Národného parku Nízke Tatry sú výrazne limitované pre-
dovšetkým nedokonalou a mnohokrát protichodnou legislatívou platnou na úseku 
lesného hospodárstva a ochrany prírody.
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6. Ochrana biotopov a druhov - Územia NATURA 2000 v Národnom parku 
Nízke Tatry a jeho ochrannom pásme

DRUH UŽÍVANIA Lesné porasty
ha %

Štátne 78 648,75 61,56
Súkromné 3 143,48 2,46
Urbáre 23 257,75 18,20
Komposesoráty 12 876,38 10,08
Spoločnosti 2 554,81 2,00
Cirkevné 265,22 0,21
Družstevné 110,65 0,09
Mestské 6 502,81 5,09
Obecné 400,97 0,31
SPOLU v LUC 127 760,82 100,00

V rámci úloh vyplývajúcich z programu NATURA 2000 bolo v roku 2004 realizované:
• dokompletizovanie údajovo navrhovaných území európskeho významu a chráne-

ných vtáčích území
• absolvovanie školení zameraných na problematiku NATURA 2000
• zriadenie informačného strediska NATURA 2000 pri správe národného parku
• príprava podkladov pre spracovanie propagačných a informačných materiálov pre 

SKUEV Baranovo, Ďumbierske Nízke Tatry

Územia  európskeho významu v Národom parku Nízke Tatry a jeho ochrannom pásme
 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 5 zákona 
NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z. 
ustanovilo Výnosom MŽP Slovenskej republiky č. 3/2004 - 5.1 zo 14. júla 2004 národ-
ný zoznam území európskeho významu, ktorý predstavuje ďalšiu etapu pri budovaní 
sústavy NATURA 2000. Na území Národného parku Nízke Tatry bolo predmetným vý-
nosom ustanovených 22 území európskeho významu o celkovej výmere 90 766,31 ha.
 Národný zoznam území európskeho významu obsahuje názov lokality navrhova-
ného územia európskeho významu, katastrálne územie v ktorom sa lokalita nachá-
dza, výmeru lokality, stupeň územnej ochrany navrhovaného územia európskeho vý-
znamu, vrátane územnej a časovej doby platnosti podmienok ochrany a odôvodnenie 
návrhu ochrany.

1) Tlstá

 Identifikačný kód: SKUEV 0058

 Katastrálne územie: Okres: Liptovský Mikuláš: Partizánska Ľupča, 
 Okres Ružomberok: Liptovská Lúžna 
 Výmera lokality: 293,36 ha
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 Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov 
európskeho významu: Horské smrekové lesy (9410) a druhov európskeho významu: 
kunka žltobruchá (Bombina variegata), netopier veľkouchý (Myotis bechsteini), ucha-
ňa čierna (Barbastella barbastellus), medveď hnedý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx 
lynx) a vlk dravý (Cansis lupus).
 
2) Jelšie
 
 Identifikačný kód: SKUEV 0059
 
 Katastrálne územie: Okres Liptovský Mikuláš: Bodice, Pavčina Lehota
 Výmera lokality: 27,81 ha
 Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov 
európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európ-
skeho významu: kunka žltobruchá (Bombina variegata), netopier obyčajný (Myotis 
myotis) a vydra riečna (Lutra lutra).
 
3) Chraste
 
 Identifikačný kód: SKUEV 0060
 
 Katastrálne územie: Okres Liptovský Mikuláš: Dúbrava, Svätý Kríž
 Výmera lokality: 13,73 ha
 Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov 
európskeho významu: Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Prechodné rašeliniská 
a trasoviská (7140) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá (Bombina va-
riegata) a strakoš červenochrbtý (Lanius collurio).

Vstavačovec májovýKvet vachty trojlistej
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4) Demänovská slatina
 
 Identifikačný kód: SKUEV 0061
 
 Katastrálne územie: Okres Liptovský Mikuláš: Demänová
 Výmera lokality: 1,67 ha
 Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopu eu-
rópskeho významu: Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a druhov európskeho význa-
mu: modráčik krvavcový (Maculinea teleius) a kunka žltobruchá (Bombina variegata). 
 
5) Príboj
 
 Identifikačný kód: SKUEV 0062
 
 Katastrálne územie: Okres Banská Bystrica: Slovenská Ľupča, Šalková
 Výmera lokality: 10,03 ha
 Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov 
európskeho významu: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0) a druhov 
európskeho významu: kováčik fialový (Limoniscus violaceus), roháč obyčajný (Lucanus 
cervus), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), pižmovec hnedý (Osmoderma eremita), fuzáč 
alpský (Rosalia alpina), Stephanopachys substriatus, kunka žltobruchá (Bombina va-
riegata), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), netopier obyčajný (Myotis myo-
tis), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus) a netopier veľkouchý (Myotis bechsteini).
 
6) Mackov bok
 
 Identifikačný kód: SKUEV 0149
 
 Katastrálne územie: Okres Banská Bystrica: Slovenská Ľupča
 Výmera lokality: 3,75 ha
 Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopu 
európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom 
podloží (6210) a druhov európskeho významu: poniklec prostredný (Pulsatilla sub-
slavica), priadkovec trnkový (Eriogaster catax), ohniváčik veľký (Lycaena dispar).
 
7) Červený Grúň
 
 Identifikačný kód: SKUEV 0150
 
 Katastrálne územie: Okres Liptovský Mikuláš: Partizánska Ľupča
 Výmera lokality: 244,66 ha
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 Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov 
európskeho významu: Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 
(8210), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Vápnomilné 
bukové lesy (9150) a druhov európskeho významu: poniklec slovenský (Pulsatilla 
slavica), kunka žltobruchá (Bombina variegata), podkovár malý (Rhinolophus hippo-
sideros), netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier veľkouchý (Myotis bechsteini), 
uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), medveď hnedý (Ursus arctos), rys ostrovid 
(Lynx lynx) a vlk dravý (Canis lupus).
 
8) Vrchovisko pri Pohorelskej Maši
 
 Identifikačný kód: SKUEV 0151
 
 Katastrálne územie: Okres Brezno: Pohorelá
 Výmera lokality: 19,81 ha
 Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany bioto-
pov európskeho významu: Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách 
(91D0), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Aktívne vrchoviská (7110) 
a druhov európskeho významu: bystruška potočná (Carabus variolosus), podkovár 
malý (Rhinolophus hipposideros), netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier veľ-
kouchý (Myotis bechsteini), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus) a vydra riečna 
(Lutra lutra).
 
9) Sliačske travertíny
 
 Identifikačný kód: SKUEV 0152
 
 Katastrálne územie: Okres Ružomberok: Liptovské Sliače
 Výmera lokality: 7,11 ha
 Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopu 
európskeho významu: Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340) a druhu európske-
ho významu: kunka žltobruchá (Bombina variegata).
 
10) Horné lazy
 
 Identifikačný kód: SKUEV 0153
 
 Katastrálne územie: Okres Brezno: Brezno, Valaská
 Výmera lokality: 38,12 ha
 Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov 
európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom 
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podloží (6210), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210) 
a druhov európskeho významu: roháč obyčajný (Lucanus cervus), kunka žltobruchá 
(Bombina variegata) a podkovár malý (Rhinolophus hipposideros).
 
11) Suchá dolina
 
 Identifikačný kód: SKUEV 0154
 
 Katastrálne územie: Okres Brezno: Valaská
 Výmera lokality: 3,12 ha
 Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov 
európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom 
podloží (6210) a druhov európskeho významu: priadkovec trnkový (Eriogaster catax), 
kunka žltobruchá (Bombina variegata), netopier obyčajný (Myotis myotis), podkovár 
malý (Rhinolophus hipposideros) a podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum).
 
12) Salatín
 
 Identifikačný kód: SKUEV 0197
 
 Katastrálne územie: Okres Liptovský Mikuláš: Partizánska Ľupča, Okres Ružombe-
rok: Liptovská Lúžna, Liptovská Štiavnica, Ružomberok
 Výmera lokality: 3358,79 ha
 Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov 
európskeho významu: Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), 
Horské smrekové lesy (9410), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bu-
kové lesy (9150), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy 
(9130), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Karbonátové skalné steny a svahy so 
štrbinovou vegetáciou (8210), Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho 
stupňa (8120), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Nížinné a podhorské kosné 
lúky (6510), Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty (6170), 
Kosodrevina (4070) a druhov európskeho významu: zvonček hrubokoreňový (Cam-
panula serrata), poniklec slovenský (Pulsatilla slavica), klinček lesklý (Dianthus 
nitidus), grimaldia trojtyčinková (Mannia triandra), Boros schneideri, fuzáč alpský 
(Rosalia alpina), kunka žltobruchá (Bombina variegata), podkovár malý (Rhinolophus 
hipposideros), netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier veľkouchý (Myotis bechste-
ini), netopier pobrežný (Myotis dasycneme), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), 
rys ostrovid (Lynx lynx), medveď hnedý (Ursus arctos) a vlk dravý (Canis lupus). 
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13) Zvolen
 
 Identifikačný kód: SKUEV 0198
 
 Katastrálne územie: Okres Banská Bystrica: Donovaly, Motyčky, Staré Hory, Okres 
Ružomberok: Liptovská Osada, Liptovské Revúce
 Výmera lokality: 2766,30 ha
 Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov 
európskeho významu: Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), 
Horské smrekové lesy (9410), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné 
bukové lesy (9150), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté 
lesy (9130), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Nespevnené karbonátové skal-
né sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Suchomilné travinnobylinné 
a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Porasty borievky obyčajnej (5130) 
a druhov európskeho významu: poniklec slovenský (Pulsatilla slavica), klinček lesklý 
(Dianthus nitidus), zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata), cyklámen fatran-
ský (Cyclamen fatrense), Boros schneideri, priadkovec trnkový (Eriogaster catax), fu-
záč alpský (Rosalia alpina), mlok karpatský (Triturus montandoni), kunka žltobruchá 
(Bombina variegata), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), netopier pobrežný 
(Myotis dasycneme), netopier veľkouchý (Myotis bechsteini), netopier obyčajný (Myo-
tis myotis), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), medveď hnedý (Ursus arctos), rys 
ostrovid (Lynx lynx) a vlk dravý (Canis lupus).
 
14) Turková
 
 Identifikačný kód: SKUEV 0296
 
 Katastrálne územie: Okres Liptovský Mikuláš: Východná
 Výmera lokality: 522,56 ha
 Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov 
európskeho významu: Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), 
Vápnomilné bukové lesy (9150), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou 
vegetáciou (8210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho 
významu: črievičník papučkový (Cypripedium calceolus), poniklec slovenský (Pul-
satilla slavica), mlynárik východný (Leptidea morsei), kunka žltobruchá (Bombina 
variegata), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), netopier obyčajný (Myotis my-
otis), netopier veľkouchý (Myotis bechsteini), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), 
medveď hnedý (Ursus arctos), vlk dravý (Canis lupus) a rys ostrovid (Lynx lynx).
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15) Brezinky
 
 Identifikačný kód: SKUEV 0297
 
 Katastrálne územie: Okres Brezno: Telgárt
 Výmera lokality: 8,45 ha
 Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov 
európskeho významu: Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Aktívne vrchoviská 
(7110), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Vresoviská (4030) a druhov európ-
skeho významu: bystruška potočná (Carabus variolosus), ohniváčik veľký (Lycaena 
dispar) a kunka žltobruchá (Bombina variegata).
 
16) Brvnište
 
 Identifikačný kód: SKUEV 0298
 
 Katastrálne územie: Okres Banská Bystrica: Podkonice, Priechod
 Výmera lokality: 74,77 ha
 Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov 
európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy 

Pohľad z Turkovej na VN Čierny Váh
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(9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: cyklá-
men fatranský (Cyclamen fatrense), poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica), kunka 
žltobruchá (Bombina variegata), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), netopier 
obyčajný (Myotis myotis), netopier veľkouchý (Myotis bechsteini), uchaňa čierna (Bar-
bastella barbastellus), rys ostrovid (Lynx lynx) a medveď hnedý (Ursus arctos).
 
17) Baranovo
 
 Identifikačný kód: SKUEV 0299
 
 Katastrálne územie: Okres Banská Bystrica: Sásová, Nemce, Kostiviarska, Špania 
Dolina, Uľanka
 Výmera lokality: 790,56 ha
 Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov 
európskeho významu: Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa 
(8120), Kyslomilné bukové lesy (9110), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lipo-
vo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové 
kvetnaté lesy (9130), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Karbonátové skalné 
steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Suchomilné travinnobylinné a kro-
vinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Po-
rasty borievky obyčajnej (5130) a druhov európskeho významu: bystruška potočná 
(Carabus variolosus), priadkovec trnkový (Eriogaster catax), roháč obyčajný (Lucanus 
cervus), fuzáč alpský (Rosalia alpina), modráčik bahniskový (Maculinea nausithous), 
ohniváčik veľký (Lycaena dispar), spriadač kostihojový (Callimorpha quadripuncta-
ria), kunka žltobruchá (Bombina variegata), podkovár malý (Rhinolophus hipposide-
ros), netopier veľkouchý (Myotis bechsteini), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), 
netopier obyčajný (Myotis myotis), medveď hnedý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx 
lynx).
 

Pohľad z juhuBaranovo
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18) Skribňovo
 
 Identifikačný kód: SKUEV 0300
 
 Katastrálne územie: Okres Liptovský Mikuláš: Malužiná
 Výmera lokality: 221,61 ha
 Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov 
európskeho významu: Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), 
Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápno-
milné bukové lesy (9150), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Nížinné a pod-
horské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: Boros schneideri a fuzáč 
alpský (Rosalia alpina).
 
19) Kopec
 
 Identifikačný kód: SKUEV 0301
 
 Katastrálne územie: Okres Banská Bystrica: Priechod
 Výmera lokality: 3,76 ha
 
 Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov 
európskeho významu: Porasty borievky obyčajnej (5130) a Suchomilné travinnoby-
linné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210).
 
20) Ďumbierske Nízke Tatry
  
 Identifikačný kód: SKUEV 0302
 
 Katastrálne územie: Okres Banská Bystrica: Donovaly, Baláže, Hiadeľ, Brusno, 
Lučatín, Medzibrod, Moštenica, Motyčky, Podkonice, Pohronský Bukovec, Priechod, 
Staré Hory, Brezno: Brezno, Dolná Lehota, Horná Lehota, Jarabá, Jasenie, Bystrá, Ne-
mecká, Ráztoka, Liptovský Mikuláš: Demänovská Dolina, Dúbrava, Iľanovo, Lazisko, 
Liptovská Porúbka, Liptovské Kľačany, Liptovský Ján, Nižná Boca, Partizánska Ľupča, 
Pavčina Lehota, Ploštín, Vyšná Boca, Závažná Poruba, Ružomberok: Liptovská Lúž-
na, Liptovská Osada
 Výmera lokality: 46583,31 ha
 Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov 
európskeho významu: Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Kosodrevina (4070), 
Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty (6170), Suchomilné 
travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Vlhkomilné 
vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho 
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stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Aktívne vrchoviská (7110), 
Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), 
Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni (8110), Vresoviská a spo-
ločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni (4060), Silikátové skalné steny 
a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až 
montánneho stupňa (8120), Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetna-
té lesy (9130), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Vápnomilné bukové lesy (9150), 
Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeli-
niskách (91D0), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Horské 
smrekové lesy (9410), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Alpínske trávin-
nobylinné porasty na silikátovom substráte (6150), Karbonátové skalné steny a svahy 
so štrbinovou vegetáciou (8210) a druhov európskeho významu: ochyrea tatranská 
(Ochyrea tatrensis), črievičník papučkový (Cypripedium calceolus), zvonček hrubo-
koreňový (Campanula serrata), cyklámen fatranský (Cyclamen fatrense), poniklec 
prostredný (Pulsatilla subslavica), poniklec slovenský (Pulsatilla slavica), klinček 
lesklý (Dianthus nitidus), korýtkovec (Scapania massalongi), grimaldia trojtyčinková 
(Mannia triandra), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), fúzač karpatský (Pseudo-
garotina excellens), bystruška potočná (Carabus variolosus), ohniváčik veľký (Lycaena 
dispar), roháč obyčajný (Lucanus cervus), fúzač alpský (Rosalia alpina), spriadač 
kostihojový (Callimorpha quadripunctaria), hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), 
mlok karpatský (Triturus montandoni), kunka žltobruchá (Bombina variegata), kam-
zík vrchovský (Rupicapra rupicapra tatrica), rys ostrovid (Lynx lynx), vydra riečna 
(Lutra lutra), medveď hnedý (Ursus arctos), vlk dravý (Canis lupus), hraboš tatranský 
(Microtus tatricus), svišť vrchovský (Marmota marmota latirostris), netopier obyčajný 
(Myotis myotis), netopier pobrežný (Myotis dasycneme), netopier veľkouchý (Myotis 
bechsteini), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus) a podkovár malý (Rhinolophus 
hipposideros).
 

Severné steny Ďumbiera
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21) Alúvium Hrona
 
 Identifikačný kód: SKUEV 0303
 
 Katastrálne územie: Okres Brezno: Brezno, Bacúch, Beňuš, Heľpa, Pohorelá, Po-
lomka, Šumiac, Telgárt, Vaľkovňa, Závadka nad Hronom
 Výmera lokality: 259,76 ha
 Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov 
európskeho významu: Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranuncu-
lion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 
(91E0), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Prechodné rašeliniská a trasoviská 
(7140), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Vlhkomilné vysokobylinné lemové 
spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430) a druhov 
európskeho významu: plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), hlavátka podunajská 
(Hucho hucho), mihuľa ukrajinská (Eudontomyzon mariae), hlaváč bieloplutvý (Cot-
tus gobio), kunka žltobruchá (Bombina variegata), kunka červenobruchá (Bombina 
bombina), mlok karpatský (Triturus montandoni), vydra riečna (Lutra lutra), netopier 
obyčajný (Myotis myotis) a podkovár malý (Rhinolophus hipposideros).
 
22) Kráľovohoľské Nízke Tatry
 
 Identifikačný kód: SKUEV 0310
 
 Katastrálne územie: Okres Brezno: Braväcovo, Bacúch, Heľpa, Jarabá, Pohorelá, Po-
lomka, Šumiac, Telgárt, Závadka nad Hronom, Liptovský Mikuláš: Kráľova Lehota, 
Malužiná, Nižná Boca, Východná, Vyšná Boca, Poprad: Liptovská Teplička, Vernár, 
Vikartovce.
 Výmera lokality: 35513,27 ha.
 Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov 
európskeho významu: Javorovo-bukové horské lesy (9140), Kosodrevina (4070), Vlh-
komilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpín-
skeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Prechodné rašeliniská 
a trasoviská (7140), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Silikátové skalné steny 
a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), 
Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni (4060), Buko-
vé a jedľové kvetnaté lesy (9130), Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom 
substráte (6150), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy 
(9180), Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0), Lužné vŕbo-
vo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové 
lesy (91Q0), Horské smrekové lesy (9410), Silikátové skalné sutiny v montánnom až 
alpínskom stupni (8110), Kyslomilné bukové lesy (9110) a druhov európskeho význa-



30

mu: jazyčník sibírsky (Ligularia sibirica), zvonček hrubokoreňový (Campanula serra-
ta), kyjanôčka zelená (Buxbaumia viridis), zvonovec ľaliolistý (Adenophora liliifolia), 
plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), bystruška potočná (Carabus variolosus), 
Boros schneideri, pimprlík močiarny (Vertigo geyeri), fuzáč alpský (Rosalia alpina), 
mlynárik východný (Leptidea morsei), mihuľa ukrajinská (Eudontomyzon mariae), 
hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), kunka žltobruchá (Bombina variegata), mlok kar-
patský (Triturus montandoni), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), netopier 
pobrežný (Myotis dasycneme), netopier veľkouchý (Myotis bechsteini), uchaňa čierna 
(Barbastella barbastellus), rys ostrovid (Lynx lynx), vydra riečna (Lutra lutra), med-
veď hnedý (Ursus arctos), vlk dravý (Canis lupus), svišť vrchovský (Marmota marmota 
latirostris) a netopier obyčajný (Myotis myotis).

Zachovalý horský smrekový les pod Veľkou Vápenicou

 Návrh v uvedenom rozsahu bol zaslaný na posúdenie európskej komisií, ktoré má 
na rozhodnutie podľa smernice 3 roky.
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Chránené vtáčie územia v Národom parku Nízke Tatry a jeho ochrannom pásme

 Návrh chránených vtáčích území bol schválený Vládou SR uznesením č. 636 zo dňa 
9. júla 2003 a bol publikovaný vo Vestníku MŽP SR č. XI, čiastka 4.
 
1) Chránené vtáčie územie Nízke Tatry 

  Vymedzenie podľa katastrálnych území: Okres Banská Bystrica: Brusno, Do-
novaly, Hiadeľ, Moštenica, Podkonice, Pohronský Bukovec. Okres Brezno: Bacúch, 
Beňuš, Brezno, Bystrá, Dolná Lehota, Heľpa, Horná Lehota, Jarabá, Jasenie Mýto pod 
Ďumbierom, Polomka, Pohorelá, Šumiac, Telgárt, Vaľkovňa, Závadka nad Hronom. 

ZASTÚPENIE DRUHOV:

druh
priemerný počet 

hniezdiacich 
párov

kritériové 
druhy

splnené 
kritérium

Aquila chrysaetos 10 • K1
Tetrao tetrix 170 • K1
Tetrao urogallus 200 • K1
Picoides tridactylus 250 • K1
Aegolius funereus 300 • K1
Glaucidium passerinum 300 • K1
Bonasa bonasia 1300 • K1
Ciconia nigra 13 >1%
Aquila pomarina 15 >1%
Bubo bubo 15 >1%
Pernis apivorus 15 >1%
Dendrocopos leucotos 60 >1%
Picus canus 70 >1%
Dryocopus martius 150 >1%
Ficedula parva 250 >1%
Ficedula albicollis 1000 >1%
Lanius excubitor 7 >1%
Coturnix coturnix 40 >1%
Phoenicurus phoenicurus 300 >1%
Muscicapa striata 1200 >1%
Caprimulgus europaeus 50 >1%
Falco peregrinus 1
Jynx torquilla 10
Crex crex 20
Saxicola torquata 100
Streptopelia turtur 100
Lanius collurio 300
Alauda arvensis 500
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Okres Liptovský Mikuláš: Bodice, Demänová, Demänovská Dolina, Dúbrava, 
Iľanovo, Kráľova Lehota, Kráľovská Ľubeľa, Lazisko, Liptovská Porúbka, Liptovské 
Kľačany, Liptovský Ján, Malatíny, Malužiná, Nižná Boca, Partizánska Ľupča, Pavčina 
Lehota, Ploštín, Svätý Kríž, Vislavce, Vyšná Boca, Závažná Poruba. Okres Poprad: 
Liptovská Teplička, Vernár, Vikartovce. Okres Ružomberok: Liptovská Osada, Lip-
tovská Lúžna, Liptovské Sliače, Liptovská Štiavnica, Ludrová, Ružomberok.
 Výmera územia: 96 951 ha
 Prekryv chráneného vtáčieho územia Nízke Tatry s NP Nízke Tatry a jeho ochran-
ným pásmom: 99,6 %.
 
 Odôvodnenie návrhu ochrany: Nízke Tatry sú jedným z troch najvýznamnejších 
území na Slovensku pre hniezdenie (kritérium K1) druhov orol skalný (Aquila 
chrysaetos), tetrov hoľniak (Tetrao tetrix), tetrov hlucháň (Tetrao urogallus), ďateľ 
trojprstý (Picoides tridactylus), kuvik kapcavý (Aegolius funereus), kuvik vrabčí 
(Glaucidium passerinum) a jariabok hôrny (Bonasa bonasia). Pravidelne tu hniezdi 
viac ako 1% národnej populácie (kritérium >1%) druhov bocian čierny (Ciconia 
nigra), orol krikľavý (Aquila pomarina), výr skalný (Bubo bubo), včelár lesný (Pernis 
apivorus), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), žlna sivá (Picus canus), ďateľ 
čierny (Dryocopus martius), muchárik červenohrdlý (Ficedula parva), muchárik bie-
lokrký (Ficedula albicollis), strakoš sivý (Lanius excubitor), prepelica poľná (Cotur-
nix coturnix), žltochvost lesný (Phoenicurus phoenicurus), muchár sivý (Muscicapa 
striata) a lelek lesný (Caprimulgus europaeus).

2) Chránené vtáče územie Veľká Fatra 
 
 Vymedzenie podľa katastrálnych území: Okres Banská Bystrica: Donovaly, Dolný 
Harmanec, Harmanec, Kordíky, Motyčky, Staré Hory, Špania Dolina, Turecká. Okres 
Martin: Belá, Blatnica, Dulice, Folkušová, Konské, Necpaly, Nolčovo, Podhradie nad 
Váhom, Sklabinský Podzámok, Sklabiňa, Záborie, Turčianska Štiavnička, Turčianske 
Jaseno. Okres Ružomberok: Hubová, Liptovská Lúžna, Liptovská Osada, Liptovské 
Revúce, Ľubochňa, Ružomberok. Okres Turčianske Teplice: Čremošné, Dolná Štub-
ňa, Háj, Horná Štubňa, Horný Turček, Mošovce, Rakša. 
 Výmera územia: 60 480 ha
 Vtáčie územie Veľká Fatra v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Nízke 
Tatry sa kryje s ochranným pásmom Národného parku Nízke Tatry na 100 %. Do 
ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry zasahuje vtáčie územie v oblasti 
Zvolena, Čiernej hory, Novej hole a Končitej v k.ú. Donovaly, Liptovské Revúce, Lip-
tovská Osada, Motyčky a Staré Hory o výmere cca 4 400 ha.
 
 Odôvodnenie návrhu ochrany: Veľká Fatra je jedným z troch najvýznamnejších 
území na Slovensku pre hniezdenie druhov sokol sťahovavý (Falco peregrinus), ja-
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riabok hôrny (Bonasa bonasia), lelek lesný (Caprimulgus europaeus) a ďateľ trojprstý 
(Picoides tridactylus). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie druhov 
výr skalný (Bubo bubo), sova dlhochvostá (Strix uralensis), bocian čierny (Ciconia 
nigra), včelár lesný (Pernis apivorus), žlna sivá (Picus canus), žltochvost lesný (Phoe-
nicurus phoenicurus), muchár sivý (Muscicapa striata), orol skalný (Aquila chrysae-
tos), tetrov hoľniak (Tetrao tetrix), tetrov hlucháň (Tetrao urogallus), kuvik kapcavý 
(Aegolius funereus), kuvik vrabčí (Glaucidium passerinum), ďateľ čierny (Dryocopus 
martius), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), muchárik červenohrdlý (Fice-
dula parva) a muchárik bielokrký (Ficedula albicollis).
 

ZASTÚPENIE DRUHOV:

Druh
priemerný počet 

hniezdiacich 
párov

kritériové druhy splnené 
kritérium

Falco peregrinus 6 • K1
Bonasa bonasia 1400 • K1
Caprimulgus europaeus 70 • K1
Picoides tridactylus 160 • K1
Bubo bubo 10 >1%
Strix uralensis 17.5 >1%
Ciconia nigra 20 >1%
Pernis apivorus 20 >1%
Picus canus 100 >1%
Phoenicurus phoenicurus 700 >1%
Muscicapa striata 1200 >1%
Aquila chrysaetos 7 >1%
Tetrao tetrix 35 >1%
Tetrao urogallus 107.5 >1%
Glaucidium passerinum 200 >1%
Aegolius funereus 110 >1%
Dryocopus martius 160 >1%
Dendrocopos leucotos 180 >1%
Ficedula parva 1300 >1%
Ficedula albicollis 4000 >1%
Coturnix coturnix 5
Crex crex 20
Jynx torquilla 20
Streptopelia turtur 40
Saxicola torquata 100
Alauda arvensis 200
Lanius collurio 200
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7. Realizácia praktickej starostlivosti o chránené územia a chránené druhy 
rastlín a ich biotopy

 V roku 2004 boli menežmentové opatrenia tak ako po iné roky zamerané na zlep-
šenie stavu ojedinelých typov biotopov a na zlepšenie podmienok existencie ohroze-
ných a vzácnych druhov rastlín Národného parku Nízke Tatry. V podstatnej miere sa 
jednalo o odstraňovanie náletu drevín, ich výmladkov a kosenie na plochách, ktoré 
vlastníci či užívatelia prestali obhospodarovať. Uvedené opatrenia na niektorých plo-
chách vytvorili predpoklad pre ich následné využívanie (napr. pasenie na predtým 
zarastených miestach), na iných plochách zase dúfame, že odstránenie dlhoročnej 
stariny mulčovaním podnieti užívateľa k následnému pravidelnému koseniu. Cieľom 
našich menežmentových aktivít je teda nielen údržba trvale nevyužívaných pozem-
kov cenných z botanického pohľadu, ale aj snaha naštartovať procesy pravidelného 
primeraného využívania takýchto pozemkov, čím by starostlivosť o ne prevzal na 
svoje plecia vlastník (užívateľ).
 V osobitných prípadoch menežmentové opatrenia spočívali v realizácii špecific-
kých zásahov s predpokladaným priaznivým vplyvom na mimoriadne vzácne druhy 
(nap. vyhĺbenie depresie pre hydrofilný druh, selekcia nežiaducich rastlín konkuru-
júcich cieľovému druhu). Ojedinele bolo menežmentové opatrenie zamerané aj na 
ochranu anorganickej zložky prírody - travertínov.
 Výkon menežmentových prác Správa Národného parku Nízke Tatry finančne 
zabezpečovala zo svojho rozpočtu, a to prostredníctvom svojich pracovníkov (na 
34 lokalitách), alebo dodávateľsky (na 30 lokalitách). Mulčovanie jednej plochy pre 
nás realizovali pracovníci Správy CHKO Záhorie svojim špeciálnym strojom, za čo 
sme im nesmierne vďační. Spolu boli menežmentové zásahy uskutočnené na 65 plo-
chách, z nich 17 bolo súčasťou 6 maloplošných chránených území. Kosenie a výrub 
náletových drevín boli vykonávané takmer výlučne ručným spôsobom (kosami, 
krovinorezmi, motorovou pílou), pretože pracovné plochy z dôvodu nepriaznivých 
podmienok (zamokrenie, sklon svahov, nedostupnosť lokalít a pod.) sú pre dokona-
lejšiu techniku (kosačky, malotraktory a pod.) nezvládnuteľné. Menežmentové práce 
boli vykonané približne na ploche 24 ha.
   

Odstraňovanie krídlatkyS krovinorezom
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8. Výskum a monitoring flóry

ČMS Biota
 V rámci dlhodobého monitoringu druhu cyklámen fatranský (Cyclamen fatrense), 
uvedeného v prílohe II Dohovoru CITES, sú získavané údaje o počte kvitnúcich, ste-
rilných a juvenilných jedincoch. Monitorovanie prebieha na 2 monitorovacích plo-
chách. V roku 2004 bolo monitorovanie realizované na ploche založenej pri štátnej 
ceste Banská Bystrica - Ružomberok neďaleko Donovál. Výsledky sumarizované za 
celé Slovensko pre všetky monitorované druhy rastlín sú uvedené na:
http://www.sopsr.sk/index.php?page=infoservis/biota/rastliny 

Mapovanie výskytu nepôvodných a inváznych druhov rastlín
V maloplošných chránených územiach mapovanie prebiehalo v PR Baranovo a CHA 
Jakub. V týchto územiach nebol zaznamenaný výskyt inváznych druhov rastlín.
Mimo maloplošných chránených území boli invázne druhy rastlín sledované pra-
covníkmi z pracovísk Banská Bystrica, Brezno a Červená Skala v južnej časti územia 
Národného parku Nízke Tatry a jeho ochranného pásma. Novo evidované boli loka-
lity pozdĺž Starohorského potoka, Hrona,  pri Balážoch, Selciach a Polomke, kde boli 
zaznamenané druhy pohánkovec japonský (Fallopia japonica), netýkavka žliazkatá 
(Impatiens glandulifera) a boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum).
Na severnej strane Národného parku Nízke Tatry bol výskyt inváznych druhov rastlín 
sledovaný pracovníkmi z pracovísk Liptovský Hrádok a Liptovská Teplička. V okrese 
Ružomberok bola likvidácia druhu boľševník obrovský (Heracleum mantegazzia-
num) v Korytnickej doline a na Donovaloch realizovaná vlastnými silami, v okrese 
Liptovský Mikuláš bola nadviazaná spolupráca s Občianskym združením TATRY, 
ktoré do likvidácie zapojilo aj žiadateľov o aktivačný príspevok. Zaujímavosťou je 
novozistená lokalita druhu pohánkovec japonský (Fallopia japonica) v Malužinskej 
doline v nadmorskej výške cca 1000 m n. m. mimo akejkoľvek komunikácie.

 Ostatné činnosti
 V priebehu roka 2004 boli riešené okrem už spomenutých aj nasledovné:
• dopracovanie programov záchrany vstavača močiarneho a vstavača úhľadného
• organizácia stretnutia gestorskej skupiny pre čeľaď vstavačovitých v Malých Karpa-

toch
• overovanie výskytu kamzičníka podlhovastolistého (Doronicum hungaricum) 

v Krupinskej planine
• priebežné mapovanie flóry a dopĺňanie databáz
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9. Ochrana, výskum a monitoring fauny

Realizácia opatrení na záchranu kriticky ohrozených druhov podľa schválených 
programov záchrany: 

Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
V roku 2004 sme na území Nízkych Tatier zaznamenali výskyt sokola sťahovavého 
v hniezdnom období. Hniezdenie tohto ohrozeného druhu bolo z Nízkych Tatier 
v minulosti popisované Hanzákom v roku 1954, pričom sú známe aj ďalšie údaje 
o jeho nidifikácii v tomto pohorí v 60-tych až 70-tych rokoch minulého storočia. 
Po tomto období populácia sokola sťahovavého na celom Slovensku úplne zanikla. 
Návrat sokola na naše územie sa datuje k r. 1993, kedy na západnom Slovensku zistil 
úspešné hniezdenie 1 páru J. Chavko. Od tohto roku sú postupne hlásené ďalšie ob-
sadené lokality z rôznych horstiev. Je zrejmé, že sokoly sa k nám šíria z juhozápadu, 
vplyvom silnej populácie v Nemecku, Švajčiarsku či Rakúsku. 
Pár sokolov z Nízkych Tatier je určite novovzniknutý, nakoľko lokalitu, kde sa obja-
vil sledujeme pravidelne 10 rokov. V roku 2004 sokoly nevyviedli mláďatá. Lokalitu 
obsadili až v priebehu mája a samica je podľa sfarbenia ešte mladá. S veľkou nádejou 
však hľadíme do budúceho roku a veríme, že „naše“ sokoly sťahovavé úspešne vy-
chovajú prvé mláďatá a budú predzvesťou jeho skorého a trvalého návratu na svoje 
historické hniezdiská v Nízkych Tatrách.

Orol krikľavý (Aquila pomarina)
V roku 2004 bolo na území Nízkych Tatier mapovaných 10 hniezdnych lokalít orla 
krikľavého, z ktorých úspešne vyletelo 8 mláďat. V mimohniezdnom období sme 
pozornosť venovali vyhľadávaniu hniezd vo vytipovaných porastoch. Jedno z okrúž-
kovaných mláďat bolo nájdené koncom augusta uhynuté na polostrove Peloponez 
v južnom Grécku.

Orol skalný (Aquila chrysaetos)
Zo zistených 8 obsadených hniezdnych lokalít bolo v Nízkych Tatrách potvrdené 
úspešné hniezdenie u 2 párov, u 4 párov neúspech hniezdenia spôsobilo pravdepo-
dobne prerušenie počas inkubácie, ďalšie 2 páry v roku 2004 nezahniezdili. V rámci 
opatrení bolo stabilizované 1 hniezdo.

Chrapkáč poľný (Crex crex)
Ťažiskom výskytu chrapkáča v Nízkych Tatrách je predovšetkým juhovýchodná časť 
podhoria v okolí Hrona. Opatrenia na záchranu tohto vzácneho druhu spočívajú 
predovšetkým v ochrane hniezdnych biotopov a v spolupráci s poľnohospodárskymi 
subjektmi, ktorí predmetné plochy obhospodarujú. 
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Vydra riečna (Lutra lutra)
Región Liptova i Horehronia patrí medzi jadrové územia výskytu vydry na Slovensku. 
Kontrolný monitoring zameraný na pobytové znaky vydry prebiehal na rieke Revúca, 
Váh a Hron. Na základe získaných údajov možno konštatovať mierny nárast popu-
lácie vydry na sledovaných tokoch. Pozornosť bola venovaná mapovaniu úhynov na 
cestných komunikáciách (zaevidované 3 úhyny) a následnému odberu vzoriek tkanív 
na preukázanie prítomnosti ťažkých kovov. 

Kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra tatrica)
V zmysle schváleného Programu záchrany boli v roku 2004 odchytené za účelom te-
lemetrického sledovania a označenia 3 jedince kamzíka. Z imobilizovaných jedincov 
boli odobrané vzorky na DNA analýzy a veterinárne vyšetrenia. Jarné a jesenné sčíta-
nie potvrdilo, že populáciu v Nízkych Tatrách v súčasnosti tvorí 95 - 105 jedincov. Aj 
v tomto roku sme v teréne osadili informačné tabule s vyznačeným skialpinistickým 
areálom a organizovali pravidelné kontroly areálu výskytu kamzíka zamerané na 
dodržiavanie návštevného poriadku a zabezpečenie pokoja predovšetkým v období 
rodenia mláďat a kamzičej ruje. 

Vydra riečnaKamzík vrchovský

Svišť vrchovský (Marmota marmota latirostris)
Nízkotatranská populácia svišťa je tvorená 3 subbpopuláciami - Ďumbierska, Praši-
vecká a Kráľovohoľská. Aj pokračujúci monitoring v roku 2004 potvrdil, že populáciu 
v okolí Prašivej možno v súčasnosti považovať za nezvestnú.
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Z ďalších aktivít: 
• v chovnej stanici pri Správe Národného parku Nízke Tatry v Lipt. Hrádku boli 

v roku 2004 krátkodobo rehabilitované 2 jedince chránených živočíchov (1 ex. hýľa 
lesného a 1 ex. jastraba lesného)

• bol vykonaný ichtyologický výskum Hrona v úseku Brezno - prameň (navrhované 
UEV Alúvium Hrona), výskum organizačne zabezpečovala Správa Národného par-
ku Muránska planina

• entomologický prieskum vybraných lokalít (odborníci z ČR)
• v obci Liptovská Osada a Ludrová boli osadené hniezdne podložky pre bociana 

bieleho
• boli realizované asanačné práce na lokalite jasoňa červenookého v okrese Brezno
• osadili sme 4 búdky pre sovu dlhochvostú a 1 búdku pre sokola myšiara
• stabilizovali sme 1 hniezdo bociana čierneho a 1 hniezdo orla skalného
• počas jarnej migrácie obojživelníkov sme na 4 kolíznych úsekoch pozdĺž cestných 

komunikácií inštalovali migračné zábrany v dĺžke 2 300 m a prenášali jedince 
skokana hnedého na reprodukčné lokality, k ochrane obojživelníkov prispelo aj 
čistenie a úpravy 4 liahnísk

Sova dlhochvostáJasoň červenookýBocian čierny

• mapovali a strážili sme vytipované tokaniská lesných kurovitých vtákov (tetrov 
hlucháň, tetrov hoľniak)

• spolupracovali sme pri mapovaní fauny dotknutého územia pripravovanej VN Ga-
rajky

• pre potreby pripravovaných programov záchrany prebiehal v roku 2004 monito-
ring výskytu jasoňa červenookého a obojživelníkov

• pokračoval monitoring vybraných druhov fauny, ktoré sú zaradené do ČMS Biota 
(bocian biely, svišť, kamzík, vydra,...)

• pokračovalo mapovanie nepôvodných živočíchov (norok americký, ondatra piž-
mová, psík medvedíkovitý)
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• pokračovalo mapovanie úhynu živočíchov na cestných komunikáciách
• zapojili sme sa do projektu „LIFE-orol kráľovský“
• spracovali sme za územie NP Nízke Tatry podklady pre program záchrany jasoňa 

červenookého
• bola dopĺňaná zoologická databáza ISTB

Prenášanie obojživelníkovVyvesovanie búdok

10. Prehľad revízií v roku 2004
   
 V roku 2004 boli v Národnom parku Nízke Tatry celkovo vykonané 4 revízie malo-
plošných chránených území a 6 štátnych dozorov v spolupráci so Slovenskou inšpek-
ciou životného prostredia. Revízie maloplošných chránených území Chráneného 
areálu Bodický rybník, Chráneného areálu Jakub, Prírodnej rezervácie Štrosy mali 
charakter okresného stupňa a boli vykonávané na podnet miestne príslušných ob-
vodných úradov životného prostredia. Revízia Národnej prírodnej rezervácie Ďum-
bier mala charakter krajského stupňa revízie a bola vykonaná na podnet Krajského 
úradu životného prostredia Žilina.
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 Záznamy z krajskej a okresných revízií obsahujúce základné charakteristiky území, 
spôsob uloženia a správu dokumentácie predmetného územia, vlastnícke a užívateľ-
ské vzťahy, technické vybavenie a označenie, dodržiavanie ochranných podmienok 
a starostlivosť o územie, plnenie opatrení z predchádzajúcich revízií a návrhy opatre-
ní sú evidované na príslušnom orgáne životného prostredia a v rezervačných knihách 
Správy Národného parku Nízke Tatry. Sú relevantným podkladom pre plánovanie 
a vykonávanie starostlivosti o maloplošné chránené územia v intenciách zachovania 
a podpory zámeru vyhlásenia predmetných plôch za chránené územie.
 Musíme konštatovať, že v rámci revíznych konaní boli zaznamenané aj evidentné 
porušenia ochranných podmienok:
• vchádzanie do chráneného územia motorovými vozidlami, zber lesných plodov 

a zakladanie ohňa (Prírodná rezervácia Štrosy)
• jazda terénnymi motocyklami po území (Chránený areál Jakub)
• nesplnenie povinnosti vyplývajúcich užívateľovi z podmienok starostlivosti o chrá-

nený areál - kosenie a odvoz biomasy a narušenie vodného režimu v kanáli (Chrá-
nený areál Bodický rybník)

 
 Praktické opatrenia vyplývajúce pre Správu Národného parku Nízke Tatry z re-
vízií sú zamerané na monitoring a odstránenie zistených negatívnych javov (všetky 
dotknuté územia), doplnenie obvodového značenia a sledovanie zdravotného stavu 
lesných porastov z dôvodu prípadného ohrozenia podkôrnym hmyzom (Národná 
prírodná rezervácia Ďumbier), kódové označenie a zakreslenie v KN (Prírodná re-
zervácia Štrosy), obnovenie označenia textových tabúľ a inventarizácia spoločenstiev 
formou diplomových prác (Chránený areál Bodický rybník), vykonanie obvodového 
značenia a zosúladenie kódového označenia v KN (Chránený areál Jakub).
 V spolupráci so Slovenskou inšpekciou životného prostredia ako príslušným 
orgánom štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny bol vykonaný štátny 
dozor zameraný na dodržiavanie zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny s dôrazom na hospodárenie a iné aktivity užívateľov územia v pôsobnosti 
Národného parku Nízke Tatry. Kontrolované boli:
• Národná prírodná pamiatka Jaskyňa Mŕtvych netopierov - speleologická vodcov-

ská činnosť
• Poľnohospodárskeho družstvá Beňuš, Liptovský Mikuláš, Asik s.r.o., Emil Saniga 

- Gajdok Liptovský Mikuláš - kontrola vykonávania pastvy
• Melich - Vyšná Boca - kontrola dodržiavania podmienok prevádzky lyžiarskeho 

strediska
 
 Protokoly zo štátnych dozorov a z nich vyplývajúce konkrétne zistenia a opatrenia 
sú evidované na územne príslušnom Inšpektoráte ochrany prírody SIŽP a v spisovej 
evidencii Národného parku Nízke Tatry.
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11. Chránené stromy

 Kultúrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne význam-
né stromy alebo ich skupiny vrátane stromoradí môže krajský úrad vyhlásiť všeobec-
ne záväznou vyhláškou za chránené stromy - CHS ( § 49 zákona NR SR č. 543/2002 
o ochrane prírody a krajiny)
 V Národnom parku Nízke Tatry je evidovaných k 31.12.2004 21 chránených stro-
mov, resp. ich skupín pričom predmetom ochrany je 84 stromov týchto druhov: lipa 
malolistá a lipa veľkolistá (Tilia cordata, T. plathyphyllos), jaseň štíhly (Fraxinus ex-
celsior), dub zimný a dub letný (Quercus petraea, Q. petraea), brest horský (Ulmus 
scabra), hruška planá (Pyrus pyraster). Zoznam chránených stromov je v nasledujú-
cej tabuľke.

č. názov CHS druh stromu kataster

1. Baranovské duby dub zimný - Quercus petraea Špania Dolina

2. Duby pri zámku v Slovenskej Lupči dub letný  - Quercus robur Slovenská Lupča

3. Hruška pod Baranovom hruška planá  - Pyrus pyraster Banská Bystrica

4. Javor v Ružomberku pod Tichým lipa malolistá  - Tilia cordata Ružomberok

5. Korvínova lipa lipa veľkolistá - Tilia platyphyllos Slovenská Lupča

6. Lipa v Motyčkách lipa veľkolistá  - Tilia platyphyllos Motyčky

7. Skupina líp pri kostole v Motyčkách lipa veľkolistá  - Tilia platyphyllos Motyčky

8. Lipy pri kostole v Ľ. Klačanoch lipa veľkolistá - Tilia platyphyllos Liptovské Kľačany

9. Skupina líp vo Svaríne lipa veľkolistá - Tilia platyphyllos Východná

10. Lipy v P. Ľupči lipa veľkolistá  - Tilia platyphyllos Partizánska Ľupča

11. Lipy v P. Ľupči lipa malolistá  - Tilia cordata Partizánska Ľupča

12. Dub pri kaštieli Quercus petraea Demänová

13. Lipy pri kostole v Bodiciach lipa veľkolistá - Tilia platyphyllos Bodice

14. Stromoradie v Magurke lipa veľkolistá - Tilia platyphyllos 
jaseň štíhly - Fraxinus excelsior Partizánska Ľupča

15. Brest v Malužinej Ulmus scabra Malužiná

16. Lipa malolistá v N. Boci lipa malolistá - Tilia cordata Nižná Boca

17. Lipy v L. Osade - na Poľane lipa veľkolistá  - Tilia platyphyllos Liptovská Osada

18. Lipy v L. Osade - za Turňou lipa veľkolistá  - Tilia platyphyllos Liptovská Osada

19. Lipy pri kostole v Ludrovej lipa veľkolistá  - Tilia platyphyllos Ludrová 

20. Lipa pri minerálnom prameni lipa veľkolistá  - Tilia platyphyllos Liptovská Štiavnica

21. Lipy pri jazierku lipa veľkolistá  - Tilia platyphyllos Liptovská Štiavnica
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 Počas predchádzajúcich rokov bol vypracovaný pre každý CHS pasport. Pasport 
CHS je doklad, ktorý obsahuje: názov stromu, potencionálny názov (miestny), kraj 
a okres ,v ktorom sa nachádza, katastrálne územie, podrobnú lokalizáciu (či je súčas-
ťou CHKO, NP alebo OP, či je súčasťou maloplošných chránených území alebo ich 
OP), druh vlastníctva, číslo porastu, resp. parcely. Musí obsahovať meno vlastníka 
(nájomcu, správcu alebo užívateľa), dátum vyhlásenia, orgán a predpis, ktorým bol 
CHS vyhlásený, dôvod vyhlásenia (kultúrny, vedecký, ekologický, krajinotvorný alebo 
estetický), počet stromov, významnosť a zdravotný stav.

Ošetrenie chráneného stromu - Lipa na cintoríne v Nižnej Boci v roku 2004
 Lipa na cintoríne v Nižnej Boci bola vyhlásená OÚ ŽP pod číslom 723/93 Hl. 
  Biónomia stromu: 
• výška 32 m
• priemer koruny 19 m
• obvod kmeňa v 130 cm 460 cm
• zdravotný stav 0 (zo stupnice 0-5)

 V roku 2004 pracovníci Správy Národného parku Nízke Tatry zabezpečili ošetrenie 
stromu orezaním suchých vetiev a odstránením zavesených vetiev, vzdušným prestre-
šením miest možného zatekania do dutín, vyčistením dutiny a následným dezinfi-
kovaním prípravkom FUNDAZOL a odstránením náletových drevín, ktoré vyrastali 
v mieste rozdvojenia hlavného kmeňa. Vyčistili sme okolie lipy od odpadkov a od 
infikovanej hmoty z dutiny stromu. Náklady na ošetrenie lipy v roku 2004 dosiahli 
výšku 6.000 ,- Sk (3.000.- z rozpočtu Obecného úradu v Nižnej Boci, 3.000.- z roz-
počtu ŠOP SR Správy Národného parku Nízke Tatry).
 V roku 2004 bol spracovaný program starostlivosti o CHS Lipa v Motyčkách.

Chránená lipa na Nižnej Boci
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12. Príprava podkladov pre štátnu správu

 Táto oblasť činnosti Správy Národného parku Nízke Tatry patrí medzi jej ťažiskové. 
Tak ako po iné roky vypracovali pracovníci správy odborné stanoviská a podklady 
pre MŽP SR, KÚŽP, ObÚŽP, SIŽP, obce, orgány činné v trestnom konaní a súdy. 
Celkovo bolo vypracovaných cca 700 odborných podkladov v nasledovnom členení:

• lesné hospodárstvo ................................................................................. 45
• poľnohospodárstvo  ................................................................................ 26
• vodné hospodárstvo  .............................................................................. 21
• anorganika  .............................................................................................. 29
• stavebná činnosť a ÚP  .........................................................................215
• RUSES, MUSES  ........................................................................................ 0
• druhová ochrana  .................................................................................... 76
• územná ochrana  ..................................................................................... 64
• výruby stromov, problematika drevín  ...............................................112
• Iné  ..........................................................................................................114
• spracovanie oponentských posudkov .................................................... 4
• spracovanie podkladov OP pre schvaľovanie LHP .................. 12 LHC
• účasť na rokovaniach  ...........................................................................211
• spracovanie stanovísk pre orgány činné v trestnom konaní  ............ 19

 Spracovanie podkladov pre štátnu správu sa najvýraznejšou mierou podieľa na 
čerpaní rozpočtu Správy Národného parku Nízke Tatry.
 Pracovníci Správy Národného parku Nízke Tatry sú členmi viacerých poradných 
orgánov, rozkladovej komisie ministra a podieľali sa na príprave mnohých metodic-
kých, legislatívnych a koncepčných materiálov týkajúcich sa ochrany prírody.

13. Strážna služba

 V roku 2004 sa v Národnom parku Nízke Tatry doplnil celkový stav profesionál-
nych strážcov na 15. Na južnej strane národného parku v súčasnosti pôsobí 8 stráž-
cov, na severe je to 7 strážcov. Pri celkovej rozlohe Národného parku Nízke Tatry 
183 004 ha (vlastné územie národného parku 72 842 ha, ochranné pásmo národného 
parku 110 162 ha) na 1 strážcu pripadá priemerne viac ako 12 000 ha, čo je ešte stále 
priveľká rozloha a pokrytie územia je nepostačujúce. 
 Územie Národného parku Nízke Tatry sa v roku 2004 rozčlenilo na 20 ochranných 
obvodov, kde má každý strážca popri bežnej kontrolnej činnosti aj zodpovednosť za 
označenie územia, monitoring fauny a flóry, menežmenty území, kontakt so staros-
tami jednotlivých obcí, vlastníkmi a užívateľmi atď. Ekonomická situácia zatiaľ neu-
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možnila prijať do pracovného pomeru vyšší počet strážcov a je nevyhnutné do stráž-
nej služby zapájať aj stráž prírody. S členmi stráže prírody Správa Národného parku 
Nízke Tatry organizovala niekoľko spoločných jednodňových kontrolných akcií, na 
ktoré prizýva v rámci spoločnej spolupráce aj políciu. Tá asistuje aj pri náročnejších 
zásahových akciách. K najmenej populárnej činnosti strážcov či už profesionálnych 
alebo dobrovoľných patrí sankčná činnosť. Neteší nás, že okrem niekoľko stoviek 
prípadov priestupkov riešených dohovorom, bolo uložených aj 118 blokových pokút 
a podaných spolu 54 trestných oznámení a oznámení o priestupkoch. Najčastejšími 
priestupkami boli v roku 2004 pohyb mimo vyznačených miest a trás, nepovolený 
zber lesných plodov a vjazd a státie motorových vozidiel.

Ukladanie blokových pokút

Druh priestupku Počet priestupkov Výška blokových 
pokút

Pohyb mimo TZT 42 10 500.-

Táborenie mimo miest na to určených 41  4 700.-

Zber rastlín 21 3 400.-

Vjazd motorového vozidla do OP a NP 10 2 200,-

Paragliding 1 1 100.-

Výrub drevín 1 1 000.-

Pohyb na bicykli mimo vyhradených trás 2   400.-

SPOLU: 118 23 000.-

Podávanie podnetov na riešenie priestupkov alebo trestných činov

Miesto podania podnetu Počet podaní

Slovenská inšpekcia životného prostredia 15

Letecký úrad 1

Obvodný úrad životného prostredia 25

Obecný úrad 9

Obvodný lesný úrad 1

Obvodné odelenie Policajného zboru 1

Ústav justičnej a kriminálnej polície 2

SPOLU: 54
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 Strážcovia sa niekedy dostávajú do zložitých situácií, keď schválená hospodárska 
činnosť v Národnom parku Nízke Tatry zanecháva v prírode oveľa väčšie škody ako 
je samotný priestupok návštevníka národného parku. (napr. je ťažké udeliť blokovú 
pokutu niekomu, kto porušuje návštevný poriadok jazdou na bicykli po zvážni-
ciach vytvorených ťažkými lesnými mechanizmami). Preto celkový stav prírodného 
prostredia Národného parku Nízke Tatry a jeho vnímanie návštevníkmi závisí najmä 
od prístupu vlastníkov (správcov, nájomcov) a užívateľov pozemkov a rozhodnutí 
kompetentných orgánov. 
 V snahe zefektívniť kontrolnú činnosť boli v roku 2004 zorganizované 3 kontrolné 
dni zamerané na celoplošné zisťovanie dodržiavania návštevného poriadku národné-
ho parku. 

14. Návštevný poriadok Národného parku Nízke Tatry

 Rok 2004 bol pre Správu aj rokom prípravy nového návštevného poriadku. Návrh 
bol vypracovaný s cieľom prispieť k únosnému rekreačnému, športovému a turis-
tickému využitiu územia národného parku. Vychádzali sme pri tom zo skúseností 
z uplatňovania súčasného platného návštevného poriadku, zo snahy rozšíriť ponuku 
vyhradených miest a trás pre výkon športových, rekreačných a turistických aktivít 
pri zohľadnení priority ochrany prírody na území národného parku. Počas prípravy 
absolvovali pracovníci Správy množstvo rokovaní a pracovných stretnutí v snahe 
vysvetliť si vzájomné pozície, potreby a požiadavky tak, aby čo možno najviac tu pô-
sobiacich subjektov a návštevníkov národného parku mohlo konštatovať, že je návrh 
pre nich prijateľný. Vyvrcholením tohto úsilia bolo vydanie Vyhlášky Krajského úra-
du životného prostredia v Žiline č. 9/2004 zo 4. októbra 2004 o Návštevnom poriad-
ku Národného parku Nízke Tatry a jeho ochranného pásma, ktorá bola publikovaná 
vo Vestníku vlády SR, ročník 14, čiastka 11 zo dňa 29. októbra 2004 s účinnosťou od 
1.1.2005.

15. Environmentálna výchova

 Správa Národného parku Nízke Tatry sa podieľa na environmentálnej výchove 
prostredníctvom prednášok, besied, výukových programov, výstav, terénnych exkur-
zií v sprievode strážcov a každoročných akcií „envirojari“ pre deti a širokú verejnosť: 
Deň Zeme, Hypericum, Rangerský deň, Európsky deň národných parkov.
 Pracovníci Správy Národného parku Nízke Tatry oslovujú začiatkom školského 
roku miestne školy formou ponukových listov, v ktorých ponúkajú široký výber 
prednášok, programov, exkurzií a výstav zameraných na spoznávanie prírody s cie-
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ľom zvýšiť záujem detí o svoje životné prostredie. V roku 2004 bol najväčší záujem 
o programy na tému Národný park Nízke Tatry, Chránené územia Slovenska a Odpa-
dy.
 Celkový zoznam prednášok a výukových programov pre MŠ, ZŠ a VŠ za rok 2004 
je uvedený v nasledovných tabuľkách:

Spolu prednášky a programy

pred/prog hodín poslucháčov

Materská škola 5 4:00 89

Základná škola 1. stupeň 47 45:00:00 1001

Základná škola 2. stupeň 59 62:30:00 1434

Stredná škola 7 6:45 161

Vysoká škola 2 1:30 60

Učitelia základnej školy 2 5:00 25

Zdrav. postihnutý dospelý 1 1:30 9

celkovo 123 6:15:00 2779

Prednášky a programy - záujem   (podľa ponukových listov)

Juh Sever Spolu

NAPANT 53 18 71

Živočíchy NAPANT-u 11 2 13

Rastlinstvo NAPANT-u 2 2 4

Chránené územia Slovenska 10 3 13

Odpady 12 - 12

Voda a jej význam - 2 2

Globálne problémy - 3 3

Príbehy písané v snehu 2 - 2

Lesné dobrodružstvo 1 - 1

Mokrade 2 - 2

celkovo 93 30 123
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 Deň Zeme sa tento rok konal na Starých Horách. Deti miestnej ZŠ boli rozdelené 
do 3 skupín, podľa veku. Najstarších čakala terénna exkurzia so strážcami zameraná 
na spoznávanie územia. Žiaci 4. - 6. roč. mali v okolí školy pripravenú trasu s 3 sta-
novišťami, zameranými na živočíchy, dreviny a liečivé rastliny, a taktiež si mohli 
vyskúšať výrobu recyklovaného papiera. Pre najmenšie deti boli pripravené ekohry 
a súťaže. Celú akciu spestrilo vystúpenie Ekodivadielka z Banskej Bystrice s rozpráv-
kou „Špiňďúra v kráľovstve čistoty“. 
 Pracovníkom Správy Národného parku Nízke Tatry pomáhali pri akcii študenti 
Univerzity Mateja Bela B. Bystrica.
 
 6. ročník prírodovednej súťaže Hypericum 2004 sa uskutočnil v Brusne, v lokalite 
Hrb nad Sopotnickou dolinou. Zúčastnilo sa 12 súťažných družstiev z 8 základných 
škôl z okresov Banská Bystrica a Brezno. Tento rok bola súťaž zameraná na lesné spo-
ločenstvá, čomu zodpovedali aj súťažné otázky na jednotlivých stanovištiach. Víťazmi 
mladšej kategórie sa stali žiaci ZŠ Podbrezová a v staršej kategórii zvíťazili žiaci ZŠ 
Nemecká. 

Exkurzie

ZŠ Polomka Breznianska skalka celodenná

ZŠ Podbrezová 9. roč. Trangoška - Ďumbier celodenná

ZŠ Podbrezová 5 roč. Trangoška - Príslop celodenná

ZŠ Sv. Kríž 1. roč. (20 detí) Dem. Ľadová Jaskyňa -
- Vrbické pleso celodenná

ZŠ Hradná L. Mikuláš 8. roč. Dem. Dolina - Záhradky celodenná

Podielovo: BB 2/4, BR 1/4, LH 1/4 aktivít

Exkurzia ZŠ Hradná v IC Jedna z aktivít výukového programu 
„lesné spoločenstvá“
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 Rangerský deň vznikol z iniciatívy Správy Národného parku Nízke Tatry priblížiť 
verejnosti prácu strážcov - rangerov v národnom parku. Akcia sa koná každý rok 
poslednú májovú sobotu. 
 V roku 2004 sa Rangerský deň uskutočnil v Ždiarskej doline neďaleko Polomky. 
Okrem pracovníkov Správy Národného parku Nízke Tatry sa na akcii podieľa aj 
SZOPK ZO Nízke Tatry, Občianske združenie Trend z Polomky a učitelia miestnej 
ZŠ. Pre deti bola pripravená „Cesta mladého strážcu“, kde sa hravou formou obozna-
mujú s prácou strážcov národného parku. Podujatie spríjemnilo vystúpenie skupiny 
historického šermu zo Zvolena. Na akcii sa celkovo zúčastnilo okolo 150 detí a 50 
dospelých.

Vyhlásenie výsledkov Boj o body

 Pri príležitosti Európskeho dňa národných parkov, ktorý si pripomíname každo-
ročne 24. mája, organizuje Správa Národného parku Nízke Tatry podujatie pre obyva-
teľov vybranej obce. Cieľom je zvýšiť záujem miestnych obyvateľov o svoje prírodné 
prostredie a rozšíriť možnosti vzájomnej spolupráce. Toto podujatie organizujeme od 
roku 1999.

Učenie hrou Šermiari v akcii
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 Tento rok sa Európsky deň národných parkov uskutočnil v Partizánskej Ľupči. 
Súčasťou akcie bolo slávnostné odhalenie informačného panelu o Národnom parku 
Nízke Tatry a prezentácia činnosti Správy Národného parku Nízke Tatry. Vyhod-
notila sa výtvarná a literárna súťaž detí miestnej ZŠ na tému „Obrázky z Liptova“ 
a „Liptov - krajina môjho srdca“. Pre deti boli pripravené hry a súťaže, pozeral sa aj 
film o ochrane dravcov. Zatiaľ zástupcovia obce a komposesorátu diskutovali s pra-
covníkmi národného parku o problematike ochrany prírody. 

Informačný panel v Partizánskej ĽupčiEkohry

16. Informačné strediská

Správa Národného parku Nízke Tatry v roku 2004 prevádzkovala 3 informačné stre-
diská:
• IS Trangoška - v Bystrej doline, otvorené len v letnej sezóne od 15. 6. - 15. 9.
• IS Liptovský Hrádok - v budove Správy Národného parku Nízke Tatry, Lipt. Hrá-

dok, otvorené celoročne s menšími prestávkami. Pravidelne sú tu vystavované prá-
ce detí z miestnych ZŠ a Centra voľného času. Tento rok sa nám v spolupráci s Mú-
zeom ochrany prírody a jaskyniarstva 
v Lipt. Mikuláši podarilo uskutočniť 
výstavy pre verejnosť: „Národné parky 
Slovenska“ a „Zo života našich operen-
cov“

• IS Jasná - v priestoroch hotela Grand, 
otvorené počas letnej a zimnej sezóny

Pri prevádzkovaní informačných stredísk 
na severe nám vypomáhali absolventi 
vysokých škôl, ktorých sme zamestnali 
v rámci absolventskej praxe. Návštevnosť 
informačných stredísk však oproti ostat-
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ným rokom poklesla, čo s časti súvisí aj s ich sezónnou prevádzkou. Vybavenie IS nie 
je dostačujúce, chýbajú najmä propagačné materiály o Národnom parku Nízke Tatry 
v cudzích jazykoch pre zahraničných turistov. Ale je potrebné aj celkové rozšírenie 
a spestrenie ponúkaných informačných a propagačných materiálov, ktoré by boli 
zaujímavé pre návštevníkov.

17. Náučné chodníky

 Na území národného parku a jeho ochranného pásma je k 31.12.2004 vybudova-
ných a prevádzkovaných 14 náučných chodníkov, z ktorých 6 bolo vybudovaných a je 
prevádzkovaných Správou národného parku. Ide o nasledovné náučné chodníky na 
ktorých bolo v roku 2004 realizované:

• Donovaly - Šachtička - osadenie 1 tabule, priebežná údržba
• Šachtička - Sásová - oprava 2 tabúľ 
• Sásovská dolina - úprava trasy, doplnenie značenia 
• Demänovská dolina - priebežná údržba
• Dolná Lehota
• Jakub - kompletná rekonštrukcia v rámci projektu „Jakub v zrkadle času“

Realizácia projektu „Jakub v zrkadle času“
 Jakub v zrkadle času, tak sme nazvali projekt, ktorého cieľom bola obnova náuč-
ného chodníka na Jakube (mestská časť Banskej Bystrice). Pôvodný náučný chodník 
v tejto lokalite, otvorený v roku 1984, bol výsledkom spoločnej práce Okresného 
výboru Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny a Správy Národného par-
ku Nízke Tatry. Vďaka svojej blízkosti k mestu Banská Bystrica a dobrej dopravnej 
dostupnosti bol často využívaný hlavne školami a obyvateľmi mesta. Vďaka vysokej 
prírodnej hodnote územia bol Jakub v roku 1999 vyhlásený za chránený areál. Vyso-
ká biologická diverzita územia je tiež dôvodom zaradenia chráneného areálu a jeho 
okolia do návrhu sústavy území európskeho významu NATURA 2000 v rámci úze-
mia Baranovo. Z tohto dôvodu bola plánovaná zmena obsahovej náplne náučného 
chodníka, ktorá sa však vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov neusku-
točnila. V roku 2002 bol náučný chodník kvôli neaktuálnosti informácií a zlému 
technickému stavu zrušený.
 
 Myšlienku obnoviť náučný chodník finančne podporilo Britské ministerstvo pre 
životné prostredie, potravinárstvo a záležitosti vidieka (DEFRA, 327 000 Sk). Začali 
sa práce na príprave panelov, úprave chodníka (zabezpečenie voči erózii), oprave 
prístrešku, ako aj kosenie, výrub náletových drevín a ďalšie práce nevyhnutné na 
zabezpečenie priaznivého stavu lokality. 
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 Okrem pracovníkov Správy Národného parku Nízke Tatry sa na týchto činnostiach 
nemalou mierou podieľali tiež členovia Pozemkového spoločenstva - Urbár Svätého 
Jakuba, členovia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Základnej organi-
zácie Nízke Tatry, ako aj ďalší jednotlivci z radov miestnych obyvateľov, študentov, či 
odbornej verejnosti.  

 Spoločné úsilie vyvrcholilo v utorok 21. 9. slávnostným otvorením obnoveného ná-
učného chodníka za účasti všetkých zainteresovaných na projekte, ako aj zástupcov 
štátnej správy, odborných organizácií a verejnosti. Po krátkom uvítaní prítomných 
nasledovala prehliadka náučného chodníka, ktorú viedol riaditeľ Správy Národného 
parku Nízke Tatry Ing. Marián Jasík. Každý účastník obdržal obnoveného textového 
sprievodcu po náučnom chodníku, ktorý je voľne k dispozícii na Správe NAPANT 
v Banskej Bystrici a je možné si ho tiež prezrieť on-line na stránke www.napant.sk. 
Záverečné posedenie pri guláši nielen zahrialo telo v chladnom počasí, ale bolo tiež 
výbornou príležitosťou na diskusiu, obnovenie starých i vytvorenie nových pracov-
ných a priateľských kontaktov.
 
 
 Ďalšie náučné chodníky sú prevádzkované Správou slovenských jaskýň (K Demä-
novskej jaskyni Slobody, K Demänovskej ľadovej jaskyni), Ing. Jakubom Vojtekom 
(Cez NPR Demänovská dolina), A-projektom n.o. (Liptovský Ján - Liptovský Hrá-
dok), Občianskym združením Ramža (Bacúch - Boca, Zlatnica), spoločnosťou Šport 
Tále a.s. (Tále - golfové ihrisko) a Milanom Štécom zo SPELEOKLUBu Slovakia Hro-
nec (Ďumbierskym krasom).
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Náučné a informačné panely
• Trangoška- osadenie nových tabúľ
• Donovaly - rekonštrukcia a osadenie tabule
• Ludrová, Bacúch, Borová Sihoť, Slovenská Ľupča, Liptovské Revúce, Partizánska 

Ľupča, Liptovská Osada, Liptovská Lúžna, Polomka- priebežná údržba
• Telgárt - oprava tabule
• Ďumbier - výroba a osadenie 5 informačných tabúľ o uzávere TCH
• Čertovica - premiestnenie tabule

18. Ostatné úlohy

 Počas roka 2004 sme intenzívne pracovali aj na ďalších nosných úlohách, spomenúť 
možno napríklad :

• komunikácia so zainteresovanými skupinami, neformálne stretnutia, spoznávanie 
problémov našich partnerov

• prvá etapa mapovania stavu turistických chodníkov na území národného parku
• budovanie databáz, vytváranie GIS vrstiev, vytváranie tematických máp a prezen-

tácií
• odborné vzdelávanie sa, účasť na seminároch, odborných konferenciách a sympó-

ziách
• prevádzka a údržba terénnych staníc (Vajskovská, Jasenská, Dúbrava)
• otvorenie nového pracoviska Správy Národného parku Nízke Tatry v Červenej 

Skale a na Liptovskej Tepličke a dobudovanie pracoviska v Brezne
• vypracovanie a predloženie projektov do štrukturálnych fondov: „Zlepšenie in-

fraštruktúry pre plnenie záväzkov súvisiacich so sústavou NATURA 2000 na území 
Národného parku Nízke Tatry“ (pridelené viac ako 1,6 mil. Sk), Program starostli-
vosti o NP Nízke Tatry

19. Poradný a konzultačný zbor Národného parku Nízke Tatry

 V roku 2004 vznikol konzultačný zbor NP Nízke Tatry pre zosúladenie ochrany, 
využívania a rozvoja osobitne chránených častí prírody a krajiny, ktorý má prispieť 
k efektívnejšej komunikácii medzi Správou NP Nízke Tatry a zainteresovanými a do-
tknutými subjektmi a verejnosťou. Prvé zasadnutie sa uskutočnilo dňa 12.10.2004 
v Banskej Bystrici. Členovia poradného zboru, ktorých menoval riaditeľ Správy Ná-
rodného parku Nízke Tatry, prijali na prvom zasadnutí štatút poradného zboru.
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Členovia konzultačného zboru Správy Národného parku Nízke Tatry:

Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, OZ Liptovský Hrádok (Ing. Ivan Podhorec)
Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, OZ Slovenská Ľupča (Ing. Vlastimil Meniar)
Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, OZ Beňuš
Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, OZ Čierny Balog (Ing. Boris Pekarovič)
LRZVL - Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe (Ján Bukovinský, predseda),
LRZVL - Ing. Vladimír Stankoviansky
LRZVL - Ľudovít Míša
LRZVL - Lesný komposesorát PS Partizánska Ľupča (Jozef Chalúpka)
Urbárske pozemkové spoločenstvo Sásová (Ing. Ladislav Roháč)
Lesy Mesta Brezna, s.r.o. (Ing. Ladislav Gašpar)
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada (Ing. Jozef Randús)
Agronemce, a.s. Nemce (Ing. Bonta, predseda)
Mesto Brezno
Obec Šumiac (Ing. Mária Beťáková, starostka obce)
Obec Lazisko (František Púčik, starosta obce)
Obec Jasenie (Ing. Michal Povrazník, starosta obce)
Obec Vyšná Boca (Ivan Zajden, starosta obce)
Obec Demänovská dolina (RNDr. Štefan Šramka, starosta obce)
Slovenský rybársky zväz, MO SRZ Liptovský Hrádok, ul. Fraňa Krála 485/27, 

 033 01 L. Hrádok (Ing. Milan Rybár)
Slovenský rybársky zväz, MO SRZ Banská Bystrica (RNDr. Vladimír Mužík)
Slovenský poľovnícky zväz - PZ Sankt Hubert, a.s. Liptovský Ján, Nová 272 

 (Ing. Pavol Majko)
Slovenský poľovnícky zväz - PZ Torysa Medzibrod (Ing. Pavol Kostúr)
Slovenský poľovnícky zväz - PZ Richtárovo Valaská (MVDr. Rudolf Janto)
Banskobystrický samosprávny kraj (Mgr. Imrich Fekete)
Žilinský samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj (Štefan Hirjak)
Lesoochranárske zoskupenie VLK (Ing. Erik Baláž)
Občianske združenie Tatry (Mgr. Rudolf Pado)

V roku 2005 bude do konzultačného zboru menovaný aj zástupca Mestských lesov 
Ružomberok, s.r.o..
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20. Publikačná činnosť Správy Národného parku Nízke Tatry v roku 2004 
a vydané tituly

RNDr. Peter Bačkor
BAČKOR, P., 2004: Nízke Tatry: Pravidlá ,,hry“, Skialpinizmus pohľadom ochraná-
rov. Jamesák, Hory (príloha Jamesáka) č. 1: 3

BAČKOR, P., 2004: Vyhodnotenie činnosti strážnej služby v Národnom parku Nízke 
Tatry v roku 2003, Chránené územia Slovenska, 60: 21-23

BAČKOR, P., 2004: Predaj lesných plodov verzus legislatíva, Chránené územia Slo-
venska, 61:12-14

BAČKOR, P., 2004: Taxón Rupicapra rupicapra tatrica, Blahout 1971 pre objektívom 
v Nízkych Tatrách, 5 str. In: kol. (Eds): 10. Zoologická konferencia Feriancove dni 
2003, zborník abstraktov (Bratislava 25.-26.11.2004), Slovenské Národné Múzeum 
-Prírodovedecké múzeum, Slovenská Zoologická Spoločnosť, UK PRIF - katedra 
zoológie, Slovenská Ornitologická Spoločnosť, 32 s.

BAČKOR, P., 2004: Niekoľko poznámok k vplyvu antropických negatívnych faktorov 
na behaviorálne prejavy druhu Rupicapra rupicapra tatrica, Blahout 1971 v Nízkych 
Tatrách, In: kol. (eds) Zborník abstraktov seminára ,,Výskumné trendy v živočíšnej 
fyziológii a etológii“, Bratislava 9.dec.2004, 12 s.

Bc. Dan Harťanský
HARŤANSKÝ, D., 2004: Spoločné služby, Chránené územia Slovenska, 59:19

HARŤANSKÝ, D., 2004: Ad. Stretnutie s ochrancami prírody, Krásy Slovenska 11/12:25 

HARŤANSKÝ, D., 2004: Priznal priestupok, denník Pravda, 26.7:24 

Mgr. Peter Drábik
DRÁBIK, P., 2004: Banská činnosť na území NAPANT, Chránené územia Slovenska, 
61:25

Ing. Adalbert Mezei
URBAN, P., KRIŠTÍN, A. & MEZEI, A., 2004: Zo stretnutia prírodovedcov na Čabra-
di, Chránené územia Slovenska, 61:17-21

Ing. Jana Cerovská - Kološtová 
KOLOŠTOVÁ, J., 2004: Jakub v zrkadle času, Chránené územia Slovenka, 62:48
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CEROVSKA, J., 2004: Zahrajme sa, alebo hubárska sezóna, Ochrana prírody Sloven-
ska 2:17

CEROVSKÁ, J., 2004: Deň Zeme 2004 Staré Hory, Ochrana prírody Slovenska 2:18

Ing. Marián Jasík
JASÍK, M., 2004: Prírodné hodnoty Národného parku Nízke Tatry v kontexte progra-
mu NATURA 2000, In: Príroda Nízkych Tatier , Banská Bystrica, 1: 11-32 

DÍTĚ, D., JASÍK, M. & VLČKO, J., 2004: Poznámky k súčasnému rozšíreniu vsta-
vačovitých na území Národného parku Nízke Tatry a jeho ochranného pásma, In: 
Príroda Nízkych Tatier, Banská Bystrica, 1: 35:77

DÍTĚ, D., KOLNÍK M., VLČKO, J. & JASÍK, M. 2004: Orchis palustris JACQ. -Kri-
ticky ohrozený druh slovenskej flóry, In: Ochrana prírody, Banská Bystrica, 22, 1: 
27-33

JASÍK, M. & KOSTÚR, P., 2004: Poznámky k súčasnému rozšíreniu vstavačovitých 
(Orchidaceae) v severnej časti Zvolenskej kotliny a priľahlých častiach Kremnických 
a Starohorských vrchov, In: Turisová I. & Prokešová R. (eds), Ekologická diverzita 
Zvolenskej kotliny, LVÚ Zvolen, 184 str.

RNDr. Peter Turis 
TURIS, P., CHILOVÁ, V. & KANKA, R., 2004: Floristické hodnoty vybraných lokalít 
cyklámenu fatranského, In: Príroda Nízkych Tatier, Banská Bystrica, 1: 33-52

KOCHJAROVÁ J., TURIS P., BLANÁR D., HRIVNÁK R., KLIMENT J. & VLČKO J., 
2004: Cievnaté rastliny Muránskej planiny. Reussia, Revúca, Suppl. 1: 83-182

TURIS P. & TURISOVÁ I., 2004: Náčrt floristických pomerov lesnej cesty v Iliašskej 
doline neďaleko Banskej Bystrice. Str. 114-121. In: Turisová I. & Prokešová R. (eds), 
Ekologická diverzita Zvolenskej kotliny, LVÚ Zvolen, 184 str.

TURISOVÁ I. & TURIS P., 2004: Flóra Národnej prírodnej pamiatky Mičinské tra-
vertíny. Str. 101-106. In: Turisová I. & Prokešová R. (eds), Ekologická diverzita Zvo-
lenskej kotliny, LVÚ Zvolen, 184 str.

TURIS P., 2004: Botanická bibliografia Národného parku Nízke Tatry, 1. časť. Naturae 
tutela, 8: 157-199
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Ing. Stanislav Ondruš
ONDRUŠ, S. & URBAN, P., 2004: Ochrana vydry riečnej (Lutra lutra) v južnej časti 
Národného parku Nízke Tatry, 36-41, In: Urban, P., Adamec, M. & Tomna, A. (eds), 
Buletin vydra 12-13/2004, 49 s.

Ing. Pavel Mathé
KUNCA, V. & MATHÉ, P., 2004: Nie každý hríb patrí do košíka, Ochrana prírody 
Slovenska 3:8-9

Ing. František Kuna, Ing. Zuzana Kaliská, Ing. Zuzana Gálfyová
KUNA, F. & KALISKÁ, Z. & GÁLFYOVÁ, Z., 2004: Chodníky by mali spájať, Ochra-
na prírody 7: 7

KUNA, F., 20004: Tramtária alebo ako zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky, Chráne-
né územia 62/ 2004, 11 s.

 V roku 2004 vydala Správa vyše 400 stranový plnofarebný zborník „Príroda Nízkych 
Tatier 1“ z vedeckej konferencie uskutočnenej pri príležitosti 25. výročia vzniku Národ-
ného parku Nízke Tatry, tradičnú vianočnú pohľadnicu a v spolupráci so ZO SZOPK 
sprievodcu po Náučnom chodníku Jakub v rámci projektu „Jakub v zrkadle času“.

21. Zahraničná spolupráca a spolupráca s mimovládnymi organizáciami

Program BISEL
 V dňoch 2. - 5. septembra 2004 sa v Maďarsku vo vzdelávacom stredisku Tengers-
zem Aggtelekského národného parku uskutočnilo školenie pre pracovníkov environ-
mentálnej výchovy národných parkov Slovenska a Maďarska.
 Hlavnou témou školenia bol program BISEL (Biotic Index at Secondary Education 
Level) zameraný na monitorovanie čistoty vôd pomocou bioindikátorov - určitých 
druhov makrobezstavovcov odobratých vo vzorkách vody.
 Program je určený pre deti, predovšetkým žiakom základných škôl, snaží sa zvýšiť 
ich všímavosť a záujem o svoje životné prostredie. Metóda určovania kvality vody 
pomocou stupňa znečistenia (BISEL - Index) je pomerne jednoduchá a pre deti zá-
bavná, keďže odber vzoriek vody, triedenie a určovanie materiálu prebieha v teréne.
 Program BISEL vznikol v roku 2001, v súčasnosti sa do neho zapojilo viacero krajín 
Európskej únie.

SWS - Slovak Wildlife Society
 SWS - Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou sa zameriava 
najmä na ochranu veľkých šeliem na Slovensku.
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 Naša spolupráca spočíva v oblasti environmentálnej výchovy. Uskutočnili sme via-
cero spoločných prednášok pre základne a stredné školy Liptova zameraných na život 
a ochranu medveďa hnedého na Slovensku. Spoločnosti vypomáhajú dobrovoľníci 
z Veľkej Británie, USA, Kanady, takže prednášky prebiehajú dvojjazyčne, v sloven-
skom a anglickom jazyku, čo veľa škôl privítalo s nadšením. 

Spolupráca s vedeckými ústavmi
 Výskum vysokohorského prostredia v kráľovohoľskej časti Národného parku Nízke 
Tatry prebieha na základe Dohody o spolupráci medzi Správou Národného parku 
Nízke Tatry v Banskej Bystrici a Ústavom krajinnej ekológie SAV v Bratislave.
 V roku 2004 sa uskutočnila počiatočná rekognoskácia terénu začiatkom júna a v let-
ných mesiacoch sa začalo s vykonávaním fytocenologických zápisov v alpínskom 
a subalpínskom pásme. Už prvý rok prác priniesol zaujímavé floristické výsledky.

Ďakujeme aj ďalším organizáciám, ktoré nám v tomto roku pomohli: 

ZO SZOPK Nízke Tatry za pomoc pri
• Realizácii projektu „Jakub v zrkadle času“
• Vedomostnej súťaži Hypericum
• Dni Zeme
• Rangerskom dni
• Akcii „Čistenie Nízkych Tatier“ - Zámostská hoľa - likvidácia salaša
• Strážnej službe
 
UMB Banská Bystrica za pomoc pri:
• prevádzke IS Trangoška
• monitoringu kvality vody v Bystrianskom potoku
• ekovýchovných aktivitách

A-projekt n.o. za prednášku Ing. Jána Pavlíka o histórii baníctva na Boci pre kolegov 
z Krkonošského národného parku. 

OZ TATRY za pomoc pri mapovaní inváznych druhov rastlín v podtatranských 
obciach. 

Jaroslavovi Janovčíkovi za poskytnutie diapozitívov a fotografií, ktoré často využí-
vame na prednáškach. 

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Lipt. Mikuláši poskytlo do 
našich informačných centier viacero tematických výstav. 



58

Pri dohľadávaní hniezd a krúžkovaní mláďat orla krikľavého nám pomohol Ing. Ján 
Kicko. 

Aj v tomto roku nám odbornú pomoc pri ošetrovaní jedincov zranených zvierat v na-
šej chovnej stanici. poskytli MVDr. Žiaran a MVDr. Žiaranová.

Zahraničná pracovná cesta do Krkonošského národného parku
V dňoch 9.-12.9.2004 sa v uskutočnila zahraničná pracovná cesta pracovníkov 
Národného parku Nízke Tatry do Krkonošského národného parku v Českej repub-
like. Hlavným cieľom pobytu bolo oboznámenie sa zo základnými legislatívnymi, 
hospodárskymi a organizačnými princípmi fungovania KRNAP-u ako príspevkovej 
organizácie. Hlavný program bol doplnený paralelne prebiehajúcou botanickou ex-
pedíciou.
Okrem absolvovania prednášok zameraných na základné princípy prevádzky a eko-
nomiky príspevkovej organizácie KRNAP, činnosti odboru štátnej správy, činnosti 
a starostlivosti o les spolu s terénnou službou pracovníci Národného parku Nízke 
Tatry absolvovali terénne poznávacie exkurzie v území KRNAP-u (Špindlerův Mlýn 
- prameň Labe - Labská bouda a Pec pod Sněžkou - Sněžka - Dlouhý důl). Pracovná 
cesta bola zakončená prehliadka expozície múzea KRNAP-u vo Vrchlabí. 

22. Činnosť členov stráže prírody v Národnom parku Nízke Tatry

 V roku 2004 pôsobilo v území Národného parku Nízke Tatry 33 členov stráže 
prírody a 13 čakateľov, pričom v teréne vykonali 276 hliadkových dní. Územie je 
rozdelené na strážne sektory, v každom počas víkendu alebo voľných dní vykonáva 
službu dvojica strážcov podľa dohodnutého rozpisu. Súčasťou hliadky bývajú aj 1-2 
čakatelia.
 Dobrovoľní strážcovia zabezpečujú v koordinácii so Správou Národného parku 
Nízke Tatry strážnu a kontrolnú činnosť zameranú predovšetkým na ochranu prírod-
ného prostredia Nízkych Tatier a dodržiavanie legislatívy na úseku ochrany prírody 
a krajiny. Sústreďujú sa predovšetkým na vlastné územie národného parku, najmä na 
najviac navštevované lokality a to oblasť hlavného hrebeňa v úseku Hiadeľské sedlo 
- Kráľova hoľa, územie NPR a ďalších atakovaných lokalít. Zúčastňujú sa na ekový-
chovných aktivitách a na praktickej starostlivosť o chránené územie. 
 Medzi najčastejšie riešené priestupky v tomto roku patrili: 
• nezákonný zber lesných plodov
• pohyb návštevníkov mimo značkovaných turistických chodníkov
• nerešpektovanie sezónnych uzáverov turistických chodníkov
• voľný pohyb psov predovšetkým v hrebeňovej časti Nízkych Tatier
• nezákonný vjazd a státie motorových vozidiel
• táborenie a zakladanie ohňa mimo miest na to určených
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 V blokovom konaní boli uložené pokuty vo výške 2 500,- Sk (15 prípadov), väčšina 
priestupkov bola riešená pohovorom (107). 
 Praktická starostlivosť o chránené územie a ostatné činnosti členov stráže prírody: 
• kosenie floristicky významnej lokality v Jánskej doline
• úprava chodníka v Demänovskej doline a na Krakovej holi v spolupráci s miestnym 

urbárskym spoločenstvom Vrbica a profesionálnymi strážcami Správy Národného 
parku Nízke Tatry

• každoročne v spolupráci so ZO SZOPK Nízke Tatry realizovaná akcia „Čistenie 
Nízkych Tatier“, bola v roku 2004 zameraná na odstránenie rozpadávajúceho sa, 
nefunkčného salaša na Zámostskej holi

• kontrolné dni v Národnom parku Nízke Tatry spojené so sčítaním kamzíkov,
• spolupráca pri organizovaní „Rangerského dňa“ v Ždiarskej doline nad Polomkou
• mapovanie vzácnych druhov fauny (šelmy, kamzíky, dravce a sovy)
• mapovanie kolíznych úsekov elektrických vedení
• prednáškovú činnosť na školách a v krúžkoch voľného času

Propagácia ochrany prírody na školáchPri kosení v Jánskej doline

23. Financovanie Správy Národného parku Nízke Tatry v roku 2004

 Štátna ochrana prírody je rozpočtová organizácia. Hlavným zdrojom finančných 
prostriedkov je rozpočet Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. 
Správa Národného parku Nízke Tatry ako organizačná zložka ŠOP SR má finančne 
zabezpečené kapitálové a bežné výdavky prostredníctvom finančného limitu vo výške 
schváleného rozpočtu na časové obdobie 1 rok.
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63x BEŽNÉ VÝDAVKY  
63x čerp. BEŽNÉ VÝDAVKY  
631 Cestovné spolu 153
631 001 Cestovné - tuzemské 113
631 002 Cestovné - zahraničné 40
632 Energia, voda, kom... 341
632 001 Elektrická energia 112
632 002 Plyn  
632 003 Teplo  
632 004 Paliva (uhlie)  
632 005 Vodné, stočné 2
632 006 Telefón, fax 200
632 007 Rozhlas a televízia 5
632 008 Poštovné 12
632 016 Odvoz odpadov 5
632 018 Revízie zariadení 5
633 Materiál a dodávky 451
633 001 Nábytok 70
633 002 Výpočtová technika 30
633 003 Telekomunikačná technika 5
633 004 Kancelárske stroje, prístroje a zariad., vybavenie kancelárií  
633 012 Kancelárske potreby a materiál 50
633 013 Papier 6
633 014 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 3
633 015 Tlačivá a tlačiarenské služby 4
633 016 Knihy, časopisy 20
633 017 Bielizeň, súčasti odevov, obuv 40
633 018 Materiál, náhradné diely, nástroje  
633 025 Lieky 1
633 039 Nehmotný majetok  
633 041 Chemikálie 1
633 043 Sadenica, stromky, kríky 1
633 044 Zvieratá (krmivo, lieky pre zvieratá)  
633 047 Palivá ako zdroj energie (nafta) 3
633 049 Upratovanie, čistenie, pranie 3
633 052 Rozmnožovacie a plánografické práce 4
633 054 Stravovanie 170
633 055 Mapy 25
633 056 Rovnošata 15
634 Dopravné spolu 306
634 001 Palivá 240
634 002 Mazivá, oleje 2
634 003 Údržba, servis 53
634 004 Pneumatiky  
634 005 Batérie 3
634 006 ND na opravy 2
634 007 Zákonné poistenie  
634 008 Havarijné poistenie vozidiel  
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634 009 Prepravné  
634 011 Diaľničné známky, parkovné 4
634 013 Emisné kontroly, poplatky za STK 2
635 Údržba a opravy 128
635 001 Údržba nábytku  
635 002 Údržba výpočtovej techniky, SW 45
635 003 Údržba telekomunikačnej techniky 1
635 004 Údržba kancelárskych strojov a zariadení  
635 014 Údržba administratívnych budov 76
635 034 Údržba kotolní  
635 035 Údržba kotlov  
635 076 Udrzba mechanizacnej techniky 5
635 078 Elektrospotrebicov 1
636 Nájomné za: 485
636 001 Administratívne budovy 427
636 005 Ubytovacie zariadenia  
636 006 Garáže 32
636 007 Školiace zariadenia  
636 018 Uzamykateľný priečinok 1
636 029 Radiostanice 25
637 Ostatné tovary a služby 536
637 001 Školenia, kurzy, semináre, konferencie 6
637 002 Notárske služby  
637 003 Reprezentačné ŠOP SR  
637 004 Propagácia, reklama  
637 007 Inzercia 1
637 009 Štúdie, expertízy, posudky 5
637 010 Tlmočnícke a prekladateľské služby  
637 015 Poplatky banke 15
637 018 Poistenie majetku 1
637 019 Vecne dary 5
637 020 Príspevok do sociálneho fondu  
637 021 Výdavky na úhradu daní a ciel  
637 022 Výdavky na úhradu poplatkov a odvodov 2
637 026 Prieskumné a projektové práce  
637 035 Advokátske služby  
637 037 Fotoslužby 2
637 038 Informačné služby  
637 042 Remeselnícke služby (pečiatky, kľúče) 2
637 080 Civilná služba 35
637 085 Starostlivost o chranené casti prirody 412
637 086 Odmeny za dalšie práce výkony mimo p.p 50
 SPOLU : 2400

 Okrem týchto prostriedkov mala správa k dispozícií aj ďalšie mimorozpočtové zdro-
je (ČMS Biota, Programy záchrany živočíchov, grant od Britského ministerstva pre ži-
votné prostredie, potravinárstvo a záležitosti vidieka - DEFRA) vo výške 356 000 Sk.
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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 
veľkosti A4, grafické ná-
vrhy, predaj špeciálnych 
grafických papierov.
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