
Tatry bez bariér  
Štátne lesy TANAPu sú príspevkovou organizáciou, ktorá bola zriadená dňa 1. januára 1995 
Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Spravujú a obhospodarujú lesný 
pôdny fond, stavby a zariadenia slúžiace lesnému hospodárstvu, ktoré sú vo vlastníctve štátu 
na území TANAPu a PIENAPu a v ich ochrannom pásme a zabezpečujú verejnoprospešné 
činnosti. ŠL TANAPu spravujú takmer 600 km turistických chodníkov na území TANAPu 
vrátane Roháčov v Západných Tatrách a PIENAPu. Značkujú trasy aj na neštátnom území, 
čo predstavuje ďalších zhruba 130 km trás.  

Hlavným kooperujúcim partnerom je spoločnosť HARTMANN-RICO, a.s., ktorá patrí medzi 
najvýznamnejších výrobcov a distribútorov zdravotníckych prostriedkov a hygienických 
výrobkov v ČR. Vznikla v roku 1991 vstupom spoločnosti Paul Hartmann AG do vtedajšieho 
podniku Rico Veverská Bítýška (ČR).  

 
Popis aktivity 
Myšlienka projektu ”Tatry bez bariér“ sa zrodila náhodne na stretnutí zástupcov ŠL TANAPu 
a reklamnej agentúry. Tá mala ako klienta aj   spoločnosť HARTMANN-RICO. Po roku už 
bola spolupráca na projekte na priamo, bez agentúry. Agentúra zohrala úlohu 
sprostredkovateľa a vystupuje ako jeden z iniciátorov v tomto projekte. Zámerom bolo 
sprístupniť Tatranský národný park ľuďom so zníženou schopnosťou pohybu. Takéto 
turistické trasy sú vyznačené na Slovensku po prvýkrát v histórii. TANAP je prvý a jediný 
národný park na Slovensku, ktorý bezbariérové turistické chodníky širokej verejnosti ponúka. 
Turistické trasy pre handicapovaných vo Vysokých Tatrách majú vhodnú úpravu povrchu, 
vyznačenie v teréne turistickými značkami s logom vozičkárka, sú tu inštalované informačné 
tabule o území ktorým chodník prechádza. K dispozícii je aj informačná brožúra 
v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku, kde sú základné informácie o turistických 
trasách s ich popisom. Brožúra obsahuje aj informácie o ďalších zariadeniach a miestach, 
ktoré majú bezbariérový prístup a o otváracích hodinách či poplatkoch v týchto zariadeniach. 
 
Chronológia 
Začiatok roka 2007: inicializácia myšlienky projektu so spoločnosťou  HARTMANN-RICO 
Júl 2007: otvorenie prvých 4 trás s celkovou dĺžkou takmer 17 km: zo Starého Smokovca cez 
Hrebienok k Rainerovej chate, z Lysej Poľany do Bielovodskej doliny, z Tatranskej Javoriny 
na Podmuráň a z Červeného Kláštora do Lesnice v PIENAPe. 

Júl 2008: ďalšie štyri trasy pre bezbariérový prístup: chodník na Popradské pleso, trasa 
v Bobroveckej a Tichej doline v Západných Tatrách a lesná cesta na Zverovke vedúca 
Roháčskou dolinou k Ťatliakovej chate.  

 
Aktéri a ich úlohy 
Hlavnými aktérmi sú Štátne lesy TANAPu a spoločnosť HARTMANN-RICO. 
Spoločnosť HARTMANN-RICO hľadala spôsob ako naplniť svoje heslo „Hartmann pomáha 
liečiť“ aj v oblastiach, kam nesiaha jej výrobný program. Viac rokov spolupracuje so 
Slovenským zväzom telesne postihnutých športovcov s cieľom nájsť aktivity, ktoré by slúžili 
ľuďom, ktorí sú telesne postihnutí, ale chcú žiť aktívny život.  
HARTMANN-RICO od začiatku spolupráce financuje prevažne propagačné aktivity 
súvisiace s bezbariérovými chodníkmi. V roku 2007 poskytla firma 50 000 Sk, následne pre 
veľký ohlas v roku 2008 išlo na propagáciu a vybudovanie informačnej siete za viac ako 280 
tis. Sk. V  roku 2009 sa investovalo 100 000 Sk na informačné panely a reedíciu 
informačných brožúr.  



 
V rámci Štátnych lesov TANAPu spolupracuje na projekte Koordinátor vonkajšej 
komunikácie a realizačný aranžér Štátnych lesov TANAPu. Štátne lesy TANAPu na rozdiel 
od spoločnosti HARTMANN-RICO investujú na samotnú výstavbu bezbariérových 
chodníkov. Do projektu Tatry bez bariér vložili približne 18 mil. Sk. 

Ďalšími aktérmi pri spolupráci na projekte sú Vydavateľstvo DANSTA (grafické návrhy, tlač 
propagačných materiálov), Agentúra MY&VY (PR aktivity) a Slovenský zväz telesne 
postihnutých športovcov, ktorý je najaktívnejší, avšak spolupráca s ním neprebieha na 
základe zmluvy, ale len priateľských kontaktov.  
 
Mesto, ani VÚC sa do projektu nezapájajú. Partneri projektu oslovujú na propagáciu zatiaľ 
len médiá, štátna a verejná správa má podľa ich slov sama vyvíjať iniciatívu o zapojenie sa 
do projektu. 
 
Výsledky a výstupy 
Spoločne s chodníkmi z roku 2007 je tak na území Tatranského a Pieninského národného 
parku sprístupnených už viac ako tridsať kilometrov chodníkov pre ľudí so zníženou 
schopnosťou pohybu. Spokojnosť a nadšenie zo strany telesne postihnutých turistov, zvýšená 
návštevnosť národného parku mladými rodinami s detskými kočíkmi a tým položený základ 
budovania kladného vzťahu k prírode TANAPu u najmladšej generácie, dobrý pocit z dobre 
vykonanej práce a v neposlednom rade mediálna publicita prác celospoločenského významu 
Štátnych lesov TANAPu v území Tatranského národného parku doma i v zahraničí (CZ, HU, 
PL). Pri realizácii jednotlivých aktivít projektu, napr. úprava chodníkov a osádzanie tabúl sa 
zapájalo stredisko terénnych služieb ŠL TANAPu a dodávateľsky spolupracujú živnostníci 
z regiónu.  
 

Podporné a brzdiace faktory pri realizácii projektu 
Ako pozitívum možno hodnotiť, že úlohy jednotlivých aktérov boli presne vymedzené podľa 
odbornosti a kooperácia so všetkými zúčastnenými aktérmi bola bezproblémová. 

V rámci realizácie projektu sa nevyskytli žiadne závažnejšie problémy. Jediným je 
poškodenie chodníka v Tatranskej Javorine, ktorého oprava je finančne náročnejšia. 
Financovanie projektu však nebolo problémové, pretože ako Štátne lesy TANAPu, tak aj 
spoločnosť HARTMANN-RICO prispievajú dostatočným množstvom prostriedkov. Partneri 
majú medzi sebou spísanú zmluvu, ktorú každoročne obnovujú dodatkami. V nich si 
stanovujú finančné záväzky pre každú stranu a stanoví sa PR program projektu. 

 

Výzvy 
Do budúcna je tento projekt udržateľný vzhľadom na dobrú spoluprácu partnerov, ktorá sa 
každoročne zmluvne dohodne. Na základe transferu skúseností zo spolupráce existujú nové 
myšlienky na projekty v oblasti ŠL TANAPu, sú však závislé od dostatku času a nájdenia 
vhodných partnerov. Sľubná je nie len spolupráca s HARTMANN-RICO, ale aj so 
Slovenským zväzom telesne postihnutých športovcov, alebo klubom pacientov so sklerózou 
multiplex, ktorým projekt prezentovali v rámci seminára „II. Levočské dni pacientov so 
sklerózou multiplex“. 
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