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ÚVOD 

Jedným z hlavných fenoménov, ktoré ovplyvňujú celosvetovú spoločnosť v súčasnosti je 

globalizácia, tzn. prehĺbená internacionalizácia procesov vyvolaných technológiami a liberalizáciou. 

Inovácie sú základným determinantom ekonomickej prosperity v globalizujúcej sa, na znalostiach 

založenej, ekonomike.  

Inovácie výrazne ovplyvňujú náš život a majú potenciál stať sa hybnou silou budúcich príležitostí 

podniku. Ich viditeľnosť je prítomná v takmer každej ľudskej činnosti. V lokálnom a v globálnom 

kontexte trhu, sa môžu predstavovať ako nástroj k udržaniu správneho vývoja ekonomiky, pričom 

napomáhajú zabezpečovať konkurencieschopnosť podniku. 

V súčasnom období, ktoré sa vyznačuje neustále sa meniacim podnikateľským prostredím, 

ktorého hnacou silou je technologický rozvoj, zvyšujúca sa konkurencia, ako aj stále náročnejšie 

požiadavky zákazníka, predstavujú inovácie ideálny prostriedok na prispôsobenie sa týmto zmenám. 

Realizácia inovačnej činnosti umožňuje podnikom reagovať na tieto ustavične sa meniace podmienky 

na trhu a súčasne stavia firmy, ktoré inovácie dlhodobo zavádzajú, do konkurenčnej výhody oproti 

ostatným účastníkom podnikateľskej súťaže. Zároveň sa inováciám prisudzuje dôležitá úloha 

v teóriách ekonomického rastu a regionálneho rozvoja. Za hlavných nositeľov zmien v podobe 

inovácií možno považovať podnikateľské subjekty, ktoré sa prostredníctvom inovačnej činnosti 

podieľajú na regionálnom rozvoji, pričom súhrn individuálnych inovácií jednotlivých podnikateľských 

subjektov v regióne predstavuje inovatívnosť danej oblasti. 

Rovnako ako v iných odvetviach, aj v lesnom hospodárstve sa vytvorila podnikateľská sféra, 

tvorená podnikmi poskytujúcimi služby v lesníctve. Ide o firmy, na ktoré sa v súčasnosti presúva 

značná časť hlavných výrobných činností lesného hospodárstva, najmä ťažby a dopravy dreva. Mnohé 

tieto subjekty sú pritom stále vybavené fyzicky starými a opotrebovanými strojmi. Vo väčšine 

prípadov, stroje a technologické zariadenia, používané v rámci ťažbovo-dopravného výrobného 

procesu, mechanizačne nezodpovedajú potrebám rozvoja moderných technológií. Práve tieto limity 

otvárajú efektívne možnosti pre progresívne myslenie a snahu zlepšiť existujúci stav využitím nových 

poznatkov, kombináciou a aplikáciou existujúcich možností a skúseností, a následné zavádzanie 

inovácií v sektore lesníckych služieb. Schopnosť inovovať tvorí nevyhnutnú podmienku 

konkurencieschopnosti všetkých podnikov. Inovácie predstavujú krok vpred, možnosť rásť rýchlejšie, 

lepšie a šikovnejšie ako okolitá konkurencia. 

Cieľom vedeckej monografie je zhodnotenie inovačného správania a potenciálu firiem 

poskytujúcich služby v slovenskom lesníctve, predovšetkým v ťažbe a doprave dreva. Zároveň sa 

orientuje na zhodnotenie fungovania inovačného systému v danom sektore, s ohľadom na plnenie jeho 

troch základných funkcií na podporu inovácií. Publikácia je založená na inovačnom výskume, ktorý sa 

uskutočňuje na Katedre ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva Lesníckej fakulty Technickej 

univerzity vo Zvolene. Nadväzuje na podobné prieskumy u majiteľov lesa, pričom riešenie výskumu 

vychádza z priorít projektov INNOFORCE, IPOLES, Centrum excelentnosti II – Dobudovanie centra 

excelentnosti: Adaptívne lesné ekosystémy, ktoré sa zaoberajú vývojom a zlepšením vedy a znalostí, 

potrebných pre zabezpečenie udržateľnosti lesného hospodárstva. Výskum bol podporený Agentúrou 

pre podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-15-0715 „Implementačné a evalvačné 

analýzy nástrojov lesníckej politiky.“ 

Daná problematika nebola doteraz na Slovensku takto riešená, preto výsledky vedeckej publikácie 

môžu prispieť k zdokonaleniu poznania a zlepšeniu inovačnej politiky v sektore lesníckych služieb, 

a to prostredníctvom formulovaných návrhov, odporúčaní a opatrení, ktorých význam a prínos vidíme 

vo vytváraní predpokladov pre zlepšenie inovačnej a podnikateľskej činnosti v lesnom hospodárstve.  
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1 INOVÁCIE 

Termín inovácia je odvodený z latinčiny a znamená „obnovenie“. Rozpracovaním a zavedením 

pojmu inovácia do ekonomickej teórie sa ako prvý širšie zaoberal J. A. Schumpeter. V práci „Teória 

hospodárskeho rozvoja“ z roku 1911 však ešte nehovoril o inováciách, ale o nových kombináciách 

vývojových zmien. Tieto zmeny presahujú obnovovanie výrobného procesu na úrovni jednoduchej 

reprodukcie. Nové kombinácie vychádzajú zo zmien vo výrobe a na trhu. 

SCHUMPETER (1934) za inovácie považoval len prvé uvedenie nového výrobku, suroviny, 

technologického postupu a podobne na trh, tzn. prvú materializáciu určitej invencie. Všetkých 

ostatných výrobcov nazýval imitátormi. Podľa jeho klasifikácie možno rozlíšiť celkovo päť typických 

zmien, ktorými sa prejavuje vývoj (MIŠÍK A KOL. 1992): 

1. používanie novej výrobnej techniky, výrobných procesov, či nové obchodné zabezpečenie výroby, 

2. zavádzanie ešte neexistujúcich výrobkov, nových výrobkov, respektíve výrobkov pôvodných, 

ale s novými vlastnosťami, 

3. využívanie a používanie nových polotovarov a surovín, 

4. zmeny vo výrobnej organizácii a jej zabezpečení, 

5. vytváranie nových trhov. 

V súčasnosti existuje množstvo definícií pojmu inovácia, pričom ich spoločnými znakmi sú 

predovšetkým aplikácia novej idey, zmena, zlepšenie, invencia. V komplexnom poňatí je inovácia 

cieľavedomým, dynamickým, rozvojovým procesom, ktorého výsledkom je pozitívna zmena, 

zameraná na zdokonaľovanie reprodukčného procesu a plnšie uspokojovanie spoločenských potrieb 

(ČIMO, MARIAŠ 1994). 

Chápanie inovácií na európskej úrovni objasňuje Green Paper on Innovation, vydaný Európskou 

komisiou, ktorý definuje inováciu ako: 

 obnovovanie a zvyšovanie sortimentu výrobkov, služieb a relevantných trhov, 

 vznik nových metód výroby, zásobovania a distribúcie, 

 uvádzanie zmien do riadenia, organizácie práce, pracovných podmienok a do know-how pracovnej 

sily. 

Na národnej úrovni Slovenskej republiky (SR) je inovácia definovaná v zmysle zákona 

č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v znení neskorších predpisov ako: 

 nový alebo zdokonalený výrobok, respektíve služba, uplatniteľná na trhu a založená na výsledkoch 

výskumu a vývoja alebo podnikateľskej činnosti, 

 nový alebo zdokonalený výrobný postup, respektíve distribučná metóda, vrátane podstatných 

zmien techniky, zariadenia alebo softvéru, 

 nový spôsob organizácie v podnikateľskej praxi podniku, organizácie pracoviska alebo vonkajších 

vzťahov, 

 prenos poznatkov vedy a techniky do praxe, 

 nákup súhrnu výrobno-technických a obchodných skúseností (know-how), získavanie a prenájom 

práv z licenčných zmlúv, 

 zavedenie moderných metód v predvýrobných etapách a v organizácii práce, 

 zlepšenie kontrolných a skúšobných metód v procese výroby a v službách, 

 zvýšenie kvality práce a bezpečnosti práce, 

 zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie, 

 účinnejšie využívanie prírodných zdrojov a energie. 

S definíciou inovácie sa však stretávame nielen v právnych normách a strategických dokumentoch 

na európskej či národnej úrovni, ale aj v mnohých odborných publikáciách a článkoch.  

ŠVEJDA (2007) uvádza, že inovácie predstavujú sériu vedeckých, technických, organizačných, 

finančných, obchodných a iných činností, ktorých cieľom je vznik nového, alebo podstatne 

zdokonaleného produktu (výrobku, technológie, služby), efektívne umiestneného na trh. Jednou 

z týchto činností je výskum a vývoj. 

VLČEK (2002) považuje za inováciu tvorivú ľudskú aktivitu, vyvolávajúcu pozitívnu zmenu 

v štruktúre podnikateľských subjektov, ktorá má za následok požadovaný a očakávaný pozitívny efekt. 
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DRUCKER (1993) uvádza, že inovácie sú špecifickým nástrojom podnikateľov, prostriedkom, 

pomocou ktorého využívajú zmeny ako príležitosti pre podnikanie v odlišných oblastiach, 

alebo poskytovaní odlišných služieb. Môžu byť prezentované ako teoretická disciplína, ktorú je možné 

sa naučiť a prakticky využívať. Podnikatelia musia cieľavedome hľadať zdroje inovácií, tzn. zmeny 

a ich symptómy, ktoré sú signálom príležitostí k úspešným inováciám. Taktiež musia poznať a vedieť 

aplikovať princípy úspešných inovácií. 

V širšom slova zmysle inovácia definuje kreatívny proces, v rámci ktorého sa kombinujú veci 

novým spôsobom, so zámerom vytvoriť jedinečnú novú vec. Pojem inovácia sa teda používa 

na označenie noviniek, vylepšení, zdokonalení, t. j. celkových zmien pôvodnej podoby prvkov 

v reálnych systémoch na novú zmenenú úroveň. Ale taktiež je to súhrn aktivít od nových myšlienok, 

respektíve ideí, až po ich zavedenie do praxe (DUPAĽ, BARÁNEK, FÜZYOVÁ 1997). 

Inovácie, ako zásadný zdroj ekonomického rastu, sú neoddeliteľnou súčasťou prosperujúcich 

ekonomík, preto je snahou Európskej únie (EÚ) a členských štátov prispievať k vytvoreniu prostredia, 

ktoré by napomáhalo rozvoju inovácií prostredníctvom výskumu a vývoja (SABADKA 2009). 

S inováciu úzko súvisí aj pojem invencia, pričom je však dôležité tieto dva termíny od seba 

odlišovať. Invenciu možno charakterizovať ako vynaliezavosť, predstavujúcu schopnosť nachádzať 

nové poznatky a rozpoznať možnosti užitočných zmien. Invenciou sa rozumie nová myšlienka 

o možnej zmene a o novom riešení. Predstavuje len prvý krok v dlhom procese, v rámci ktorého 

sa dobrý nápad transformuje do podoby široko použiteľného a efektívneho výrobku, služby či procesu. 

Kým invencie predstavujú zmenu v štruktúre poznania, inovácie sú zmenami v reálnych výrobných 

štruktúrach. Nie však všetky nové poznatky prerastú do fázy realizácie, tzn. nie všetky sa stanú 

inováciami. Je teda zrejmé, že inovácia v zásade znamená zmenu, ktorá môže nadobúdať rôzne formy 

(MIŠÍK A KOL. 1992). 

OECD (2005) definuje inovácie v rámci Oslo Manuálu ako „realizáciu nového alebo podstatne 

vylepšeného produktu (tovaru alebo služby), postupu, marketingovej metódy, novej organizačnej 

metódy v obchodnom konaní organizácie na pracovisku, alebo v rámci vonkajších vzťahov.“ 

Minimálnou požiadavkou inovácie je novosť produktu, procesu, marketingovej, respektíve 

organizačnej metódy pre firmu. Charakteristickou črtou inovácie je nutnosť jej implementácie na trhu 

a prijatie zákazníkmi. 

Oslo Manuál rozlišuje štyri typy inovácií – produktové, procesné, marketingové a organizačné. 

Okrem toho identifikuje aj inštitucionálne inovácie ako samostatnú kategóriu (Obrázok 1). Spoločnou 

črtou všetkých týchto prípadov inovácií je, že sa jedná o vylepšenie, respektíve zdokonalenie 

existujúceho stavu. 

Obrázok 1 Typológia inovácií 

Zdroj: OECD 2005 (vlastné spracovanie) 
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Produktové inovácie možno charakterizovať ako uvedenie nového, alebo výrazne vylepšeného 

produktu, respektíve služby s ohľadom na jeho charakteristiku alebo zamýšľané využitie. Hovoríme 

predovšetkým o významnom vylepšení na úrovni technických parametrov, súčastí a materiálu, vrátane 

používaného softvéru, užívateľskej „príjemnosti“ a ďalších funkčných charakteristík (JARSKÝ 2014). 

Procesná inovácia predstavuje zavedenie novej, alebo významne vylepšenej produkčnej, 

respektíve distribučnej metódy. Ide predovšetkým o významné zmeny v technológii, zariadení a/alebo 

softvéru (JARSKÝ 2014). 

Inovácia marketingu predstavuje zavedenie nových marketingových metód, obsahujúcich 

významné zmeny vo vzhľade produktu alebo v balení, jeho umiestnení, podpore produktu či ocenení 

(JARSKÝ 2014). 

Organizačné inovácie možno definovať ako zavedenie nových organizačných metód v už 

zavedených praktikách firmy, na pracovných pozíciách alebo v rámci externých vzťahov, pričom sú 

výsledkom strategického rozhodnutia managementu podniku (JARSKÝ 2014). 

Samostatnú kategóriu tvoria inštitucionálne inovácie. Tie môžu zahŕňať nové alebo zmenené 

organizácie, nové alebo výrazne upravené pravidlá implementované do právneho systému, predpisy 

alebo procesy, týkajúce sa vývoja a zavádzania inovačných politík (JARSKÝ 2014). 

Úlohou inovácii je tvoriť a uvádzať na trh nové tovary a služby, ktoré spĺňajú rastúce požiadavky 

zákazníkov na funkcie produktu, jeho variantnosť, kvalitu, spoľahlivosť, životnosť, obsluhu, dizajn, 

ale aj environmentálnu charakteristiku (ZAUŠKOVÁ 2003). Cieľom inovácie je teda transformácia 

výstupov inovačných aktivít do komerčne úspešných produktov. Inovácie má zmysel realizovať tam, 

kde výstupy inovačných aktivít budú mať pozitívny dopad na zvýšenie efektívnosti podnikových 

procesov, a zároveň prinesú zákazníkom požadovanú hodnotu budúceho úžitku. 

V súčasnosti existujú rôzne úrovne inovácií. Ešte v nedávnej dobe bolo za inováciu považované 

len to, čo bolo použité historicky prvý krát. Dnes inovácia predstavuje širší pojem, kedy minimálnou 

požiadavkou pre inováciu je, že produkt, proces, marketingová, alebo organizačná metóda musí byť 

nová (alebo výrazne vylepšená) pre daný subjekt, no nemusí byť úplne nová. To zahŕňa produkty, 

procesy a metódy, ktoré podniky vytvorili prvý krát, ale aj tie, ktoré boli prevzaté od iných podnikov 

a organizácií. Inovácia teda zahŕňa zmeny, ktoré sú radikálne alebo prírastkové (KRUSS 2005). 

Inovácie však predovšetkým znamenajú systematické opúšťanie včerajška a hľadanie inovačných 

príležitostí v zraniteľných miestach určitej technológie, výrobného procesu či trhu. Znamenajú ochotu 

organizačne zabezpečovať podnikateľského ducha, usilovať sa o vytvorenie nových oblastí 

podnikania, nielen nových produktov, respektíve modifikáciu tých starých (DRUCKER 1994). 

Účinky inovácií priaznivo ovplyvňujú spoločensko-ekonomické procesy, kvalitatívne ich 

vylepšujú, respektíve zefektívňujú. Pôsobnosť inovácií v spoločnosti sa prejavuje v oblasti životnej 

úrovne obyvateľstva, stavu životného prostredia a konkurencieschopnosti ekonomiky (SIVÁK A KOL. 

2011). 

1.1 PODNETY INOVAČNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ 

Väčšina inovácií využíva a vychádza z existujúcich zmien. Systematické skúmanie týchto zmien, 

ktoré môžu byť zdrojom podnikateľských príležitostí, je základom inovačnej činnosti (JÁČ, 

RYDVALOVÁ, ŽIŽKA 2005). 

Podnety inovačného procesu možno nachádzať vo vedecko-technickom rozvoji, ako výsledky 

základného i aplikovaného výskumu, vo vývoji, či prostredníctvom transferu technológií. DRUCKER 

(1993) definuje sedem týchto oblastí – tradičných a overených zdrojov inovačných príležitostí, ktoré 

možno identifikovať tak vo vnútri organizácie, ako i v jej externom prostredí. 

Zdroje inovácií z interného prostredia organizácie 

Inovácie sú v tomto prípade najčastejšie identifikované práve ľuďmi z prostredia organizácie, 

z rovnakého priemyselného odvetvia, či sektora služieb. Vo všeobecnosti môžeme definovať 

nasledujúce štyri zdroje inovačnej príležitosti vo vnútri organizácie (DRUCKER 1993): 

 nečakané udalosti, 

 rozpornosť, 
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 inovácie vychádzajúce z potreby určitého procesu, 

 zmeny štruktúry odvetvia alebo trhovej štruktúry. 

Nečakané udalosti zahŕňajú na jednej strane nečakaný úspech, ale na strane druhej aj nečakaný 

neúspech, a taktiež nečakanú udalosť. Možno konštatovať, že žiadna iná oblasť neposkytuje také 

bohaté príležitosti k úspešným inováciám ako nečakaný úspech, ktorý je najmenej namáhavý 

a najmenej riskantný. Napriek tomu je však pomerne často prehliadaný a nevenuje sa mu pozornosť, 

čo mnohokrát vedie k situácii, kedy ho využije konkurencia. Jedným z dôvodov tejto nevšímavosti 

voči nečakanému úspechu je skutočnosť, že existujúce informačné systémy o ňom obvykle 

neinformujú. Nečakaný úspech je určitým symptómom, ktorý je potrebné vidieť, analyzovať a využiť 

ako príležitosť na inováciu (DRUCKER 1993). 

Nečakaný neúspech je často krát výsledkom nenásytnosti, napodobňovania módnych tendencií, 

respektíve neschopnosti v oblasti plánovania či realizácie. Ak niečo zlyhá napriek starostlivému 

plánovaniu, projektovaniu a realizácii, potom tento neúspech signalizuje zmenu a spolu s ňou 

i príležitosť. Nečakaný neúspech teda vyžaduje nové rozhliadnutie sa okolo, nové načúvanie 

(DRUCKER 1993). 

Nečakaná vonkajšia udalosť predstavuje tú oblasť inovácií, ktorá organizácii poskytuje najväčšiu 

príležitosť, a zároveň hrozí najmenším rizikom. Ide o oblasť, v rámci ktorej najvýznamnejšiu úlohu 

zohrávajú odborné znalosti a schopnosť mobilizovať značné prostriedky (DRUCKER 1993). 

Rozpor predstavuje symptóm príležitosti pre inovovanie. Je ním určitý nesúlad, respektíve 

nezrovnalosť medzi existujúcim stavom a jeho predpokladom. Takýto rozpor prispieva k nestabilite, 

v ktorej i malé úsilie môže viesť k štrukturálnej zmene v ekonomickej či sociálnej oblasti. Do danej 

kategórie zahŕňame jednak rozpory ekonomickej reality, rozpory medzi existujúcou a predpokladanou 

realitou, ako aj rozpory medzi predpokladanými a skutočnými hodnotami a očakávaniami zákazníkov. 

Môže taktiež nastať situácia, kedy nie je pochopená príčina rozporu, respektíve sa ju nepodarí nájsť 

(DRUCKER 1993). 

Potreby procesu, ako zdroj inovačných príležitostí, vychádzajú z predpokladu existencie potreby 

riešiť konkrétne úlohy. Sú teda zamerané na konkrétne úlohy, nie na všeobecnú situáciu. Znamenajú 

nutnosť nájsť riešenie, zdokonaliť proces, nahradiť slabý článok, či preprojektovať existujúci 

zastaraný proces, pričom rozhodujúcim krokom nie je túto príležitosť identifikovať, ale efektívne 

reagovať na vzniknutú potrebu (DRUCKER 1993). 

Odvetvové a trhové štruktúry predstavujú významný zdroj podnikateľských príležitostí, keďže 

odvetvové charakteristiky sú pomerne náchylné na zmeny a priam volajú po inováciách, a to aj 

napriek zdanlivej stabilite trhových štruktúr (DRUCKER 1993). 

Zdroje inovácií z externého prostredia organizácie 

Zdroje inovačných príležitostí z okolia organizácie zahŕňajú zmeny sociálneho, politického 

a intelektuálneho prostredia. Patria sem (DRUCKER 1993): 

 demografické faktory, 

 zmeny v pohľade na svet, 

 nové znalosti. 

Demografické faktory zahŕňajú zmeny obyvateľstva, jeho počtu, vekovej štruktúry, zloženia, 

zamestnanosti, dosiahnutého vzdelania a výšky príjmu. Možno ich predpovedať, pričom vďaka 

poznaniu dôsledkov ich zmien, predstavujú cenný a produktívny zdroj podnikateľských príležitostí 

(DRUCKER 1993). 

V prípade inovácií založených na zmene pohľadu na svet, správne načasovanie predstavuje jeden 

z najkritickejších faktorov. Tu, viac ako v iných oblastiach platí, že inovátori vďačia za úspech 

svojej pružnosti a pohotovým reakciám na príležitosti (DRUCKER 1993). 

Inovácie založené na nových znalostiach sa líšia od všetkých ostatných inovácií svojimi 

základnými charakteristickými rysmi, ktorými sú časové rozdelenie, množstvo neúspešných pokusov, 

predpovedateľnosť, ako aj nároky, kladené na podnikateľa. Len zriedka bývajú založené na jednom 

faktore, predstavujú konvergenciu niekoľkých druhov znalostí technologického i netechnologického 

typu (DRUCKER 1993). 
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1.2 INOVAČNÝ PROCES 

Aj napriek tomu, že sa pomerne často stretávame s vnímaním inovácie ako diela náhody alebo 

ojedinelého nápadu, vo väčšine prípadov je úspešná inovácia výsledkom cieľavedomého riadeného 

procesu. Tento proces tvorby a šírenia inovácií nazývame inovačným procesom. 

V podnikateľských činnostiach inovačné procesy chápeme ako realizáciu jednotlivých inovácií, 

alebo ich súborov, ktoré zabezpečujú kvantitatívnu a kvalitatívnu zmenu v službách, výrobkoch, ale aj 

v štruktúre technicko-výrobnej základne, spolu so všetkými spoločenskými a ekonomickými 

súvislosťami (RAŠNER 2009). 

Inovačný proces možno tiež charakterizovať ako prípravu a postupné uskutočňovanie inovačných 

zmien. Pozostáva z niekoľkých častí, ktoré na seba nadväzujú a tvoria komplexný celok. Daný proces 

však nie je lineárny, tzn. jednotlivé aktivity nenasledujú automaticky za sebou, ale jedná 

sa o komplikovaný systém interakcií, spätných väzieb, prechodov a príchodov medzi rôznymi 

účastníkmi procesu. Významnú úlohu zohrávajú interakcie vo vnútri firmy, ako aj jej vzťahy s okolím 

(KONEČNÝ, SKOKAN, ZAMARSKÝ 2001). 

Výsledkom inovačného procesu, ktorý zahŕňa činnosti od výskumu, cez aplikáciu jeho výsledkov, 

až po ich komerčné využitie, je inovácia v podobe realizovanej a využívanej zmeny. Môže byť 

výsledkom výskumnej činnosti, nákupu licencie alebo know-how, určitej podnikateľskej aktivity 

a iných opatrení, respektíve činností (JÁČ, RYDVALOVÁ, ŽIŽKA 2005). 

Tento dynamický proces sa spravidla delí do troch etáp (KONEČNÝ, SKOKAN, ZAMARSKÝ 2001; 

RAŠNER 2009): 

 invencia – na jej začiatku stojí myšlienka, návrh niečoho nového, alebo nová kombinácia 

existujúcich prvkov, ktorá je buď spontánna alebo plánovaná. Táto etapa zahŕňa všetky aktivity 

spojené so základným, aplikovaným a experimentálnym výskumom, konštrukčným či rutinným 

vývojom, a následným preverením ekonomickej uskutočniteľnosti. Jednotlivé činnosti, najmä 

výskumná časť, sa môžu odohrávať aj mimo podniku, 

 adopcia – znamená prijatie/prevzatie inovácie. Predstavuje prvé komerčné využitie vynálezu, 

tzn. jeho výrobu a uvedenie na trh. Pre túto etapu je nevyhnutné zabezpečenie organizačných, 

finančných a investičných činností, pričom je ukončená až v momente, keď je inovácia skutočne 

prijatá a použitá. Je potrebné brať do úvahy fakt, že inovácia nie je zvyčajne prijatá ihneď po jej 

oznámení, ale často trvá aj niekoľko rokov, kým sa vynález komerčne využije, 

 difúzia – inak povedané aj prenikanie. Ide o etapu, v rámci ktorej dochádza k rozširovaniu už 

využívanej inovácie do okolia, kedy ju preberajú iné subjekty. Difúzia taktiež zahŕňa využívanie 

inovácie v nových podmienkach, prípadne na nových miestach aplikovania. 

Avšak nie každý inovačný proces končí úspechom, a to z rôznych dôvodov. Môže ísť o prerušenie 

procesu tesne pred jeho ukončením, prípadne finálna zmena nie je dostatočne uspokojivá. Inovačné 

procesy končia úspechom len v desatine prípadov aj v mnohých priemyselne vyspelých krajinách 

(ČIMO, MARIAŠ 1993). Vo všeobecnosti možno konštatovať, že čím lepšie organizácia rozumie 

inovačnému procesu, tým efektívnejšou sa stáva v realizácii inovácií, ktoré jej zabezpečia trvalo 

udržateľný rast.  

1.3 INOVÁCIE V SEKTORE SLUŽIEB 

Sektor služieb zaznamenal v 21. storočí veľmi rýchly rozvoj, výrazné štrukturálne zmeny, 

dynamickú expanziu v oblasti zamestnanosti, akceleráciu výkonnosti, ako aj rast produktivity práce. 

V súčasnosti predstavuje jednu z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí vo vyspelých ekonomikách 

založených na znalostiach. Z tohto dôvodu má mapovanie inovačných postupov a typových aktivít 

v službách opodstatnený význam, a to najmä z hľadiska rôznorodosti špecifických atribútov služieb 

(KOVÁČ A KOL. 2011). 

Z pohľadu intenzity záujmu o inovácie v sektore služieb, zaznamenal výskum v oblasti inovácií 

rozvoj najmä od druhej polovice 80. rokov minulého storočia. Do tej doby bol segment služieb 

považovaný za sektor, v ktorom nedochádza k inovačným aktivitám, pričom výskum sa zameriaval 

takmer výhradne na sektor spracovateľského priemyslu. V nasledujúcich rokoch však dochádzalo 

k postupným zmenám pohľadu na inovácie v danom sektore. To sa odrážalo vo zvyšujúcom záujme 
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výskumu a v snahe o zahrnutie inovácií v službách do existujúcich koncepčných rámcov pre inovácie. 

V súčasnosti služby začínajú predstavovať podstatnú časť výdavkov domácností, ale aj podnikov 

(ĎAĎO, PETROVIČOVÁ, KOSTKOVÁ 2006). 

V oblasti definícií pojmu služba existuje terminologická rôznorodosť. Služby možno definovať 

ako akékoľvek aktivity alebo výhody, ktoré môže jedna strana ponúknuť druhej. Je v zásade nehmotná 

a neprináša vlastníctvo (KOTLER ET AL. 2007). 

KASPER, HELSDINGEN a VRIES (2000) uvádzajú, že služby sú všetky ekonomické aktivity, 

výsledkom ktorých nie je hmotný produkt, ale nehmotný produkt v rôznych formách, ktorý je 

spotrebúvaný prvým kupujúcim v čase ich produkcie a tvorby pridanej hodnoty. Služby majú určité 

vlastnosti, ktorými sa odlišujú od výrobkov, pričom možno definovať ich štyri hlavné charakteristiky 

ako je nehmotnosť, premenlivosť, neoddeliteľnosť a neskladovateľnosť (KOTLER ET AL. 2007). 

Inovačná úloha služieb sa prejavuje zreteľnejšie, keď inováciu služby zaradíme do jednej z piatich 

základných kategórií (DEN, HERTOG, BILDERBEEK 1999): 

1. inovácie vyvolané zo strany dodávateľov, implementované podnikom služieb, ktorý 

prostredníctvom nich uspokojuje potreby svojich zákazníkov, pričom ide prevažne o inovácie 

technologického charakteru, 

2. inovácie v rámci služieb (inovačná aktivita samotných služieb), 

3. inovácie, ktoré iniciuje a vedie zákazník, ktoré sú reálnym odrazom jeho jasne vyslovených potrieb 

a želaní, 

4. inovácie prostredníctvom služieb, tzn. také, ktoré sú výsledkom ovplyvňovania inovačného procesu 

poskytovaním služieb v klientskom podniku, 

5. paradigmatické inovácie, ktorými sa rozumejú komplexné inovácie ovplyvňujúce všetkých aktérov 

v hodnotovom reťazci. 

KUBIČKOVÁ (2009) rozlišuje nasledujúce štyri typy inovácií v službách: 

1. inovácie produktov, predstavujúce zmeny služieb, ktoré organizácia ponúka, 

2. inovácie procesov, znamenajúce zmeny v spôsobe, ktorým sú služby uvádzané na trh, 

3. inovácie pozícií, teda zmeny v kontexte, v ktorom sú služby uvádzané na trh, 

4. inovácie foriem, charakterizujúce zmeny v modeloch, v rámci ktorých organizácia funguje. 

V súvislosti s problematikou inovácií v rámci sektora služieb pomerne často dochádza k mylnému 

zamieňaniu pojmov inovácia v podnikoch služieb a inovácia služby, respektíve dochádza k stieraniu 

rozdielov medzi týmito dvoma termínmi. Inováciou v podniku služieb sa rozumie akúkoľvek zmena  

v štruktúre podniku služieb, ktorú tvoria všetky podnikové prvky i vzťahy medzi nimi, ako aj vzťahy 

medzi prvkami podniku a jeho okolím. Výsledkom danej zmeny je kvalitatívne nový podnikový prvok 

(produkt, pracovná sila, firemná kultúra, organizačná štruktúra a podobne), respektíve pôvodný prvok 

vylepšený minimálne v jednom zo svojich parametrov. Zmeny môžu mať pritom technický alebo 

netechnický charakter (SIVÁK A KOL. 2011). 

Na druhej strane, inovácia služby predstavuje nový, respektíve zmenený nehmotný produkt. Táto 

zmena je identifikovaná zmenou úžitkovej hodnoty produktu pre klienta, pre ktorého musí byť 

rozpoznateľná a akceptovateľná. Logickou požiadavkou je, aby bola pre podnik efektívna, teda 

podnikateľsky „prínosná“ (SIVÁK A KOL. 2011). 

Pre tento výskum je dôležitá prvá definícia pojmu – inovácia v podnikoch služieb, nakoľko 

vedecká monografia sa venuje inováciám v podnikoch poskytujúcich služby v lesníctve. 

1.4 INOVAČNÉ SPRÁVANIE A INOVAČNÝ POTENCIÁL 

Inovačné správanie je chápané ako súbor podnikateľských aktivít špecializujúcich sa na sústavnú 

realizáciu inovácií. Za inovačné správanie sa považuje spôsob, ako podnikateľ prijme, aplikuje, alebo 

zdokonalí nové poznatky a nápady (ŠULEK 2002). Vo vzťahu k výskumu a vývoju je predmetom 

podnikania uvádzanie výsledkov vedy a výskumu do komerčnej zrelosti, tzn. na trh. Významným 

nástrojom k tomu je transfer technológií. Medzi inovačné firmy spravidla patria malé a stredné 

podniky, ktorých hlavným predmetom podnikania je realizácia projektu nového produktu do fázy 

trhového umiestnenia (JÁČ, RYDVALOVÁ, ŽIŽKA 2005). 
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Inovačná schopnosť je v súčasnosti považovaná za zásadnú podmienku konkurencieschopnosti 

všetkých podnikov. Inovačný potenciál považujeme za vhodnú charakteristiku existujúceho 

inovačného prostredia v podniku. Hovoríme o prostredí, kde inovácie vznikajú, rozvíjajú 

sa a realizujú. Termínom inovačný potenciál označujeme určitú schopnosť podniku, ako využiť 

vedomosti a odborné skúsenosti zamestnancov, k dosiahnutiu vyššej konkurencieschopnosti 

v podmienkach trhu. 

PITTNER a ŠVEJDA (2004) definujú inovačný potenciál ako schopnosť podniku, za daných 

okolností, efektívne využívať vlastné vnútorné zdroje, s cieľom skvalitniť, zhospodárniť alebo 

zefektívniť určitý produkt, respektíve proces. Predstavuje celkovú spôsobilosť podniku (vrátane jeho 

útvarov a zložiek) k úspešnému, permanentnému uskutočňovaniu vízie. Zároveň mu umožňuje 

flexibilne reagovať na podnety, vytvárať a rozvíjať aktivity s vyššou pridanou hodnotou. 

Možno konštatovať, že inovačný potenciál existuje v každom podniku. Za predpokladu, že ho 

chceme využívať a rozvíjať, je dôležité vedieť rozpoznať jeho veľkosť, ako aj  faktory, ktoré ju určujú. 

Pre jeho systematický rozvoj je nevyhnutná identifikácia kritických miest podniku a rozvíjanie 

konkurenčných výhod. 

Inovačný potenciál organizácie vo všeobecnosti odhadujeme na základe hodnotenia štyroch 

charakteristík existujúceho inovačného prostredia podniku (HRAŠKOVÁ 2010): 

 miera poznania inovačných potrieb, 

 miera existencie inovačných príležitostí podniku, 

 stupeň inovatívnej kultúry v organizácii, 

 miera motivácie zamestnancov k inováciám. 

Existujúci inovačný potenciál možno vyjadriť kvantitatívne v percentách. Dosiahnutá hodnota 

indikuje percentuálnu úroveň skutočného inovačného potenciálu oproti ideálnemu, t. j. maximálnemu, 

ktorý dosahuje úroveň 100 %. Výsledky odhadu napomáhajú odhaliť, a následne zlepšiť, slabé stránky 

existujúceho inovačného prostredia. Zároveň umožňujú zhodnotiť a predpovedať inovačnú aktivitu 

pracovníkov (ZAUŠKOVÁ, DOMOVÁ 2010). 

Podnik a jeho inovačný potenciál predstavuje určitú mieru inovatívnosti. Tú je možné dosiahnuť 

pri optimálnom využívaní jednotlivých súčastí inovačnej kapacity, pričom je možné použiť viac, alebo 

menej zložité systémy riadenia inovačného procesu. Je však veľmi dôležité, aby zložitosť daného 

systému priamo zodpovedala úrovni inovačného potenciálu a internej podnikovej kultúry pracovníkov 

podniku. 

Realizácia projektu využitia inovačného potenciálu predstavuje projekt s vysokou pridanou 

hodnotou, ktorý (DICOVÁ 2007): 

 zvyšuje konkurencieschopnosť podniku, 

 urýchľuje inovačný proces výrobkov a služieb, 

 prináša pozitívnu zmenu v kultúre podniku, 

 minimalizuje straty vznikajúce nevyužitím existujúceho inovačného potenciálu pracovníkov 

podniku, 

 umožňuje do inovačného procesu zapojiť zákazníkov, ako aj obchodných partnerov podniku, 

s ktorými zároveň zlepšuje obchodné vzťahy, 

 zvyšuje pozitívny image podniku. 

Proces formovania efektívneho systému inovačného riadenia závisí od úrovne inovačného 

potenciálu podniku, tzn. od jeho možností dosiahnutia vytýčených inovačných cieľov. Ich realizácia 

predstavuje cestu k dosiahnutiu vysokého zisku v dlhodobom časovom horizonte, upevneniu 

a zvýšeniu konkurenčných možností na trhu, ako aj riešeniu krízových situácií a problémov existencie 

podniku ako celku. Možno konštatovať, že čím je úroveň inovačného potenciálu podniku vyššia, tým 

úspešnejšie čelí nástrahám spomínaných kritických okolností (KLINČEKOVÁ, ŠALGOVIČOVÁ 2013). 
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2 INOVAČNÉ SYSTÉMY  

V posledných 20-tich rokoch sa v inovačnej ekonómii a politike presadil poznatok, že inovácia 

nie je jednosmerný lineárny proces od myšlienky až po zavedenie produktu, alebo služby na trhu 

(NELSON, WINTER 1977), ale komplexný proces, opísateľný teóriou inovačných systémov, ktorý 

pozostáva z informácií, vytvárania nových poznatkov, kolektívneho učenia, kooperácie rôznych 

subjektov a je poznačený veľmi vysokou mierou rizika a neistoty, ktoré možno eliminovať 

prostredníctvom výmeny informácií a vedomostí (DOSI 1998). 

Rozvoj a šírenie inovácií v súčasnom období značne podporujú a zabezpečujú práve inovačné 

systémy (IS), ktoré zahŕňajú rad rôznych subjektov a inštitúcií, predstavujúci súbor vzájomne 

prepojených aktérov, ktorého výkon je určený na jednej strane individuálnym výkonom každého 

subjektu a na strane druhej tým, ako vzájomne pôsobia ako prvky tohto kolektívneho systému, tzn. nie 

len samotný podnikateľ je zodpovedný za inovačnú aktivitu firmy, nevyhnutné je začlenenie podniku 

do systému inštitúcií, ktoré ho môžu podporiť, pričom základnou funkciou IS je vytváranie nových 

inovácií na trhu, ich šírenie a používanie (KUBECZKO, RAMETSTEINER, WEISS 2006). 

RAMETSTEINER, WEISS a KUBECZKO (2006) definujú inovačný systém ako skupinu rôznych 

inštitúcií, ktoré individuálne alebo spoločne prispievajú k vývoju a rozširovaniu nových technológií 

a vytvárajú rámce, s ktorými exekutíva formuje a implementuje politiku ovplyvňovania inovačného 

procesu. Je to systém, ktorý tvoria prepojené inštitúcie na vytváranie, registrovanie a transfer nových 

poznatkov, skúseností a ľudských výtvorov definovaných ako inovácie. 

Účastníkmi inovačného systému môžu byť súkromné firmy s vlastným výskumom, verejné 

a súkromné výskumné inštitúcie, vysoké školy, vládne programy, agentúry podporujúce transfer 

technológií, podnikateľské subjekty, trhy práce, rôzne fondy a podobne. 

2.1 FUNKCIE INOVAČNÉHO SYSTÉMU  

EDQUIST a JOHNSON (1997) zhrnuli funkcie poskytované inovačným systémom na podporu 

inovačných aktivít do troch kategórií: 

1. poskytovanie informácií s cieľom zníženia neistoty, 

2. riadenie konfliktov, rizika a spolupráce, 

3. poskytovanie peňažných a nepeňažných stimulov. 

Inovačný systém ovplyvňuje súťaž a spoluprácu, ktorá je nevyhnutná pre priateľské inovačné 

prostredie. To sa realizuje napríklad podporovaním inovačných sietí a kooperácie, ponukou vedomostí 

a informácií pre podniky, aby sa znížili neistoty v ekonomických činnostiach podniku, poskytovaním 

štruktúry stimulov, ktoré zabezpečia rentabilnosť inovácií z dlhodobého hľadiska (ZAUŠKOVÁ A KOL. 

2009). Jednotlivé komponenty inovačných systémov, a ich vzájomné interakcie, zabezpečujú spoločné 

plnenie daných troch základných funkcií, a to viac či menej dobre, čo následne vplýva na kvalitu 

a kvantitu inovácií v danej oblasti, ktorú tento systém pokrýva (RAMETSTEINER, WEISS 2006). 

Od inovačných systémov sa očakáva vytvorenie takých systémov inovácií, ktoré si vyžadujú nové 

postupy v oblasti politiky, riadenia a koordinácie medzi rôznymi úrovňami a stupňami realizácie 

politiky (WEBER, HEMMELSKAMP 2005). Dynamiku inovačných systémov pritom ovplyvňujú viaceré 

faktory: 

 inovačná výkonnosť závisí na ochote firiem a inštitúcií vzájomne reagovať, zdieľať a vymieňať 

si informácie a znalosti, 

 existencia interakcie rôznych trhov – práce, kapitálu, výrobkov, ktoré ovplyvňujú inovačné 

procesy, 

 toky znalostí prebiehajú v interakcii trhových a netrhových mechanizmov. 

Kategorizácia inovačných systémov sa vykonáva rôznymi spôsobmi, prostredníctvom 

teritoriálneho alebo sektorového vymedzenia. Jeden zo spôsobov definuje národnú úroveň inovačného 

systému, pričom využíva vymedzenie za pomoci teritoriálnych hraníc, čo odôvodňuje spoločnou 

kultúrou, jazykom a právnymi predpismi daného územia. Ďalšou možnosťou, ktorá kladie dôraz 

na dôležitosť priestorovej blízkosti inovačných procesov, je vymedzenie pomocou zemepisných hraníc 

jednotlivých regiónov. Tretí spôsob reprezentuje spôsob založený na odvetvovom vymedzení, ktorý 

vychádza z osobitostí daného sektora, týkajúcich sa znalostí, technologickej základne, kľúčových 
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interakcií a vzájomného doplňovania (KUBECZKO, RAMETSTEINER, WEISS 2006). Na základe vyššie 

uvedeného možno inovačné systémy rozdeliť podľa úrovne, ktorú opisujú na (ZAUŠKOVÁ A KOL. 

2009): 

 národné inovačné systémy (NIS), ktoré sa zameriavajú na celé národné hospodárstvo, 

 regionálne inovačné systémy (RIS), ktoré sa zaoberajú regiónmi, 

 sektorové inovačné systémy (SIS), ktoré sa zameriavajú na odvetvia a sektory. 

2.2 NÁRODNÝ INOVAČNÝ SYSTÉM 

Národný inovačný systém sa vyvinul ako jedna z najdôležitejších revízií pre podporu inovačných 

perspektív v rámci vnútroštátnych systémov inovácií (COOKE ET AL. 1998). NIS je primárne 

definovaný podľa národných hraníc, v ktorých sa analyzuje súhra aktérov na národnej úrovni. 

Je zameraný na oblasť národných hraníc, a skôr na nepodnikateľské organizácie a inštitúcie 

(SABADKA 2009). 

FREEMAN (1997) ho definuje ako sieť inštitúcií vo verejnom a súkromnom sektore, ktorých 

aktivity a interakcie iniciujú, importujú, modifikujú a šíria nové technológie, a taktiež uvádza, že NIS 

je súbor inštitúcií, ktorého interakcie determinujú inovačnú výkonnosť národných firiem. 

LUNDVALL (1992) používa širšiu definíciu a zahŕňa do NIS všetky časti a aspekty ekonomickej 

štruktúry aj inštitucionálneho usporiadania, ktoré ovplyvňujú učenie, hľadanie a skúmanie, výrobné, 

marketingové a finančné systémy, ktoré sú prezentované ako subsystémy, v ktorých prebieha učenie. 

Za NIS teda možno považovať všetky činitele a aktivity nevyhnutné pre existenciu priemyselných 

inovácií a podporu ekonomického rozvoja v danej ekonomike. SKOKAN (2004) taktiež uvádza, 

že ekonomický blahobyt je založený na dobre fungujúcom národnom inovačnom systéme, v ktorom 

správne a výkonne účinkujú nielen jednotlivé subjekty, ale dobre fungujú tiež väzby medzi nimi. 

2.3 REGIONÁLNY INOVAČNÝ SYSTÉM 

RIS možno definovať ako regionálny systém, v ktorom sa firmy a ďalšie organizácie systematicky 

zapájajú do interaktívneho vzdelávania sa prostredníctvom inštitucionálneho prostredia (COOKE ET AL. 

1998). Za najoptimálnejšiu úroveň pre inovácie sa považuje región, a to vzhľadom na to, že územná 

blízkosť medzi ekonomickými aktérmi a spoločný spoločensko-inštitucionálny priestor, ktoré 

zdieľajú, a ktoré umožňujú rýchlu cirkuláciu znalostí, podporujú vznik inovácií (EARL, GAULT 2006). 

Regionálny inovačný systém sa uskutočňuje na centrálnej a regionálnej úrovni. Centrálnu úroveň 

zabezpečujú príslušné ústredné orgány štátnej správy, pričom jej charakter je predovšetkým 

selektívny. Pre regionálnu úroveň je príznačný celoplošný charakter, so zameraním 

na vnútroregionálnu problematiku, spoluprácu medzi regiónmi a cezhraničnú spoluprácu (ZAUŠKOVÁ 

A KOL. 2009). 

Regionálny inovačný systém zahrňuje obe strany inovačného procesu. Pozostáva  na jednej strane 

z inštitúcií vytvárajúcich znalosti, ktoré reprezentujú ponukovú stranu a z firiem, ktoré využívajú tieto 

znalosti na tvorbu a marketing inovačných produktov a procesov, t. j. strana dopytu. Medzi týmito 

stranami vzniká medzera, ktorú pomáhajú zaplniť rôzne organizácie podporujúce inovácie. Skutočná 

vzdialenosť medzi oboma stranami tohto procesu je pritom veľmi podstatná, pretože vedie 

k tzv. prelievaniu znalostí. Firmy umiestnené blízko znalostných centier majú z toho výrazný prospech 

v podobe (ZAUŠKOVÁ A KOL. 2009): 

 zásoby vedomostí a ich intenzívnejšieho hromadenia, 

 kvalifikovaných a preškolených absolventov vysokých škôl, 

 nových vedeckých vybavení, 

 formovania sietí a podpory sociálnych interakcií, 

 zvýšených možností pre vedecké riešenie problémov, 

 tvorby nových firiem. 

Najpodstatnejšou súčasťou regionálneho inovačného systému sú regionálne inovačné siete, 

skladajúce sa zo zoskupenia väčšieho počtu rôznorodých aktérov, s čím súvisí kvalita vzájomných 

vzťahov vo vnútri sietí, atmosféra dôvery, spoločenská súdržnosť, ktorá sa následne premieta 
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do pozitívnych externalít v interaktívnom a vzdelávacom procese. Inovačné siete sa zameriavajú 

na zvýšenie inovačnej schopnosti a potenciálu systému (LUNDVALL, BORRÁS 1999). 

Regionálna inovačná stratégia by mala byť konsenzuálnym plánom, ako zabezpečiť základné 

predpoklady a podmienky pre rozvoj znalostnej spoločnosti. Účelom nie je podporovať len dielčie 

inovačné projekty komerčného charakteru, ale celkovo prispieť k odstráneniu prekážok hospodárskeho 

rastu a rozvoja v regióne. Cieľom je vytvorenie regionálneho inovačného systému, ktorého podstatou 

bude podnikateľské prostredie orientované na podporu výskumu a vývoja, a na neho nadväzujúce 

inovačné podnikanie (SABADKA 2009). 

2.4 SEKTOROVÝ INOVAČNÝ SYSTÉM 

BRESCHI a MALERBA (1997) definujú sektorové inovačné systémy (SIS) ako systémy firiem, 

aktívnych vo vyvíjaní a vytváraní sektorových produktov a v generovaní a používaní sektorových 

technológií. Prístup SIS je zameraný na firemnú úroveň, úroveň medzifiremných aspektov, ako aj 

na aspekty inštitucionálnej úrovne, či už trhových alebo mimotrhových vzťahov v rámci skupiny 

aktérov, ktorí produkujú a vyvíjajú súbor tovarov a služieb, charakteristických pre daný sektor 

(KUBECZKO, RAMETSTEINER, WEISS 2006). 

Sektorový inovačný systém predstavuje sadu nových a zavedených produktov pre konkrétne 

využitie a skupinu agentov zabezpečujúcich trhové a netrhové interakcie pre tvorbu, výrobu a predaj 

daných produktov. Podniky v tomto systéme sú prepojené dvomi samostatnými cestami: v interakcii 

a kolaborácii, ktorá definuje dlhodobý vývoj sektoru ako takého, taktiež konkurencia, sortiment 

a marketing inovácií (ZAUŠKOVÁ A KOL. 2009). 

Sektorové inovačné systémy môžu mať rôzne geografické ohraničenia, pričom prístupy SIS sa 

zameriavajú taktiež na zákaznícke vzťahy medzi firmami, nie len na siete vertikálne a horizontálne 

prepojených aktérov (BRESCHI, MALERBA 1997). 

Základnými prvkami SIS sú produkty, jednotlivci, firmy a nefiremné organizácie (napríklad 

univerzity, finančné inštitúcie, vláda, miestne orgány a podobne), znalosti a procesy učenia, základné 

technológie, vstupy, dopyt, súvisiace a doplnkové väzby (vzájomné závislosti medzi horizontálne 

a vertikálne súvisiacimi odvetviami), mechanizmy interakcií v rámci podniku a medzi podnikom 

a vonkajším prostredím, ako aj procesy hospodárskej súťaže a výberu (BRESCHI, MALERBA 1997). 

2.5 PODNIKOVÁ A PERSONÁLNA ÚROVEŇ INOVAČNÉHO SYSTÉMU 

ZAUŠKOVÁ (2004) uvádza, že inovačná aktivita podniku je taktiež podmienená charakteristikami 

na podnikovej úrovni, ktoré určujú jeho inovačný potenciál. Charakteristikou inovačného potenciálu 

sa bližšie zaoberá podkapitola 1.4. Možno teda konštatovať, že fungovanie inovačného systému je 

ovplyvnené taktiež inovačnými iniciatívami, aktivitami, rozhodnutiami a postojmi na personálnej 

úrovni. 
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3 INOVAČNÁ POLITIKA V LESNOM HOSPODÁRSTVE  

Z pohľadu Európskej komisie je lesné hospodárstvo (LH) neoddeliteľnou súčasťou vidieckeho 

priestoru, ktorý pokrýva viac než 80 % celkovej plochy Európskej únie. Tieto oblasti sú osídlené 

obyvateľmi približne na 56 %. Poľnohospodárstvo a lesníctvo má dôležitý význam najmä 

vo vidieckych oblastiach, kde v súčasnosti dochádza k poklesu ekonomickej vitality (JARSKÝ 2014). 

Taktiež na Slovensku je lesníctvo považované za dôležitú časť týchto oblastí, nakoľko lesy 

predstavujú zhruba 41 % celkovej rozlohy. 

Formulácia stratégie inovačnej politiky v lesnom hospodárstve môže vychádzať zo získaných 

výsledkov projektu „Inovácie a podnikanie v lesnom hospodárstve a rozvoj vidieka“, ktorý zistil 

základné determinanty podnikateľského a inovačného správania v LH SR. Inovačná politika lesného 

hospodárstva musí rešpektovať národohospodárske programy hospodárskej politiky a jej opatrenia 

musia byť v súlade so stratégiou hospodárskej politiky v Slovenskej republike a Európskej únii 

(ŠÁLKA 2004). 

Možno konštatovať, že osobitné programy inovačnej politiky len pre lesné hospodárstvo 

na úrovni Slovenskej republiky a Európskej únie, môžeme považovať za veľmi nereálne, nakoľko 

podpora inovácií v lesnom hospodárstve je a bude prierezovou politikou iných okruhov hospodárskej 

politiky. Zabezpečenie cieľov hospodárskej politiky v SR a postupné splnenie Maastrichtských kritérií 

programovo upravuje Predvstupový ekonomický program Slovenskej republiky do roku 2005, 

Národný rozvojový plán, ktorého prioritou je využívanie fondov Európskej únie v regionálnej politike 

a ostatné odvetvové a sektorálne strategické dokumenty (ŠÁLKA 2004): 

 politika zásad trhového hospodárstva, pričom k významným prvkom inovačného správania lesných 

podnikov patrí najmä usporiadanie vlastníckych vzťahov k pôde, zlepšenie uplatnenia záväznosti 

obchodných vzťahov a vymožiteľnosť práva, 

 národohospodárska stabilizačná politika, kde najväčších vplyv na lesné hospodárstvo má fiškálna 

politika štátu, ktorá na jednej strane vytvára nátlak na verejné inštitúcie výskumu a vzdelávania, 

a na strane druhej pôsobí na lesné podniky podporujúco, prostredníctvom zníženia dane 

a zjednodušenia zákonodarstva, 

 štrukturálna politika, pričom z pohľadu inovačnej politiky LH má rozhodujúci význam deregulačná 

politika v energetickom priemysle, vytváranie trhového prostredia a podpora využívania 

alternatívnych zdrojov energie, 

 regionálna politika a politika rozvoja vidieka, pričom v rámci inovačnej politiky lesného 

hospodárstva je najdôležitejší Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorý definuje 

použitie prostriedkov v lesnom hospodárstve zo štrukturálnych fondov Európskej únie, 

 politika zamestnanosti, ktorej opatrenia smerujú k zabezpečeniu rozvoja ľudských zdrojov 

(kvalifikácie pracovnej sily), ako aj k oživeniu a zabezpečeniu ekonomického rastu SR, 

 politika ochrany prírody a životného prostredia, kde sa k inovačnej politike LH vytvára vzťah 

cez postupné zavádzanie verejnoprospešných funkcií lesov na trh a využívaním trhových nástrojov 

politiky životného prostredia, 

 poľnohospodárska politika, ktorá si k inovačnej politike LH vytvára vzťah prostredníctvom 

programu podpory investícií v LH na nákup novej techniky a technológie, 

 vedná a technologická politika, ktorá v rámci inovačnej politiky LH definuje dôležitosť prepojenia 

štátneho sektora, sektora vysokých škôl a podnikateľského sektora pri inovačnom rozvoji 

výrobných a nevýrobných odvetví, 

 lesnícka politika, ktorá prostredníctvom strategických dokumentov stanovuje tri základné ciele 

lesníckej politiky, a to trvalá udržateľnosť obhospodarovania lesov a funkčne integrované lesné 

hospodárstvo, posilnenie úlohy lesného hospodárstva v krajine v rámci regionálnej politiky 

a rozvoja vidieka, ako aj zlepšenie konkurencieschopnosti a ekonomickej efektívnosti lesných 

podnikov. 

Inovačná politika v LH SR, opierajúca sa o regionálnu stratégiu, zahŕňa (ŠÁLKA 2004): 

 regulatívne nástroje, predstavujúce najtvrdšie zásahy, ktorými sa zakazuje, respektíve dovoľuje 

určité konanie. Majú prevažne brzdiaci charakter za účelom zastavenia neželaného vývoja. 

Na druhej strane, v hospodársky slabých regiónoch, nie sú schopné stimulovať, oživiť a zvyšovať 

úroveň ich rozvoja. Vysoká miera ovplyvňovania LH pomocou týchto opatrení, však môže 
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vytvárať na lesné podniky tlak k inováciám. Z pohľadu lesného hospodárstva je dôležité vytvorenie 

regulatívneho rámca pre združovanie v danom sektore, 

 ekonomické nástroje, vo forme dotácií, daňových zvýhodnení, zlacnených úverov, prémií 

a podobne. Okrem finančnej motivácie, určenej na mobilitu mimoregionálnym podnikom, zohráva 

významnú úlohu aj finančná motivácia už regionálne existujúcich podnikov, a to za účelom 

expanzie výroby, rozšírenia investícií a vytvorenia nových pracovných miest. Rastúci význam má 

tiež finančná motivácia zameraná na inovácie a kooperácie podnikov, kde sa podporujú kooperačné 

a inovačné projekty pri zavádzaní nových technológií, inovácií a medzipodnikovej spolupráci, 

 informačné nástroje a poradenstvo, ktoré má v porovnaní s ostatnými nástrojmi najmenší 

intervenčný vplyv. Adresátom štátnych opatrení sa prenecháva voľnosť vo svojom konaní 

a rozhodovaní. Na druhej strane sa regionálna politika pomocou informácií, objasňovania 

a poradenstva pokúša ovplyvniť postoje a konanie jednotlivých adresátov, tzn. podniky môžu 

na základe informácií o výhodách a nevýhodách v jednotlivých regiónoch, lokalizovať svoje 

aktivity, 

 opatrenia v infraštruktúre ovplyvňujú atraktívnosť lokality pri lokalizácii podnikov a zároveň 

vplývajú na manévrovací priestor podnikov a domácností. V posledných rokoch dominujú 

z infraštruktúrnych nástrojov opatrenia zamerané na inovácie, tvorbu inovačných sietí, akými 

sú vzdelávanie, výskum a transfer technológie. 

Inovačný výskum v sektore LH v krajinách strednej Európy 

Problematika inovácií v lesnom hospodárstve je v európskych štátoch riešená už viac ako 

10 rokov. Iniciátorom výskumu tohto druhu bol Európsky lesnícky inštitút (EFI), v rámci ktorého 

v roku 2001 vo Viedni vzniklo výskumné pracovisko Regional Project Centre Vienna (EFI RPC 

Vienna), so zásadným projektom INNOFORCE „Innovation and Entrepreneurship in Forestry 

in Central Europe“ zameraným na výskum inovácií a nových podnikateľských aktivít v lesníctve 

strednej Európy. Pôvodne bolo do projektu zapojených 6 štátov: Slovenská republika, Česká 

republika, Taliansko, Maďarsko, Nemecko a Rakúsko, ku ktorým sa neskôr pripojili zástupcovia 

z Fínska, Nórska, Slovinska a Švajčiarska. Od roku 2004 prebieha druhá fáza výskumu INNOFORCE 

II, do ktorej sa okrem uvedených štátov zapojilo celkovo 16 európskych krajín, čím sa výskum 

výrazne rozšíril. Ďalšie rozšírenie výskumu nastalo v roku 2006 zahájením projektu COST E51 

„Integration Innovation and Development Policies for the Forest Sector” s aktívnymi riešiteľmi 

z 20 krajín. Ďalší COST projekt s názvom Forest Land Ownership Change in Europe: Significance for 

Management and Policy, je zameraný na výskum inovácií súvisiaci s vlastníctvom lesa a jeho 

zmenami (JARSKÝ 2014). 

Problematikou a výskumom inovácií v lesnom hospodárstve Slovenskej republiky, sa od roku 

2001 zaoberá Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav (NLC – LVÚ), v spolupráci 

s Lesníckou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene, v rámci riešenia projektu APVT-20-13702 

„Výskum inovácií v lesníctve a ich vplyv na rozvoj vidieka“. 

Výskum bol realizovaný dva krát, v priebehu rokov 2002 a 2010, s cieľom identifikovať 

a porovnať odlišnosti v inovačnom správaní lesných podnikov v daných obdobiach. Bol zameraný 

na analýzu inovačného správania lesných podnikov v SR a jeho hlavné determinanty (SARVAŠOVÁ ET 

AL. 2014). 
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4 TRH S LESNÍCKYMI SLUŽBAMI 

Lesníctvo je tradične vnímané v prvom rade ako hospodárska aktivita, ktorej cieľom je zakladať 

a pestovať les za účelom produkcie dreva. V posledných rokoch vystupuje do popredia úloha lesníctva 

spojená s poskytovaním širokého spektra služieb. Tak ako v iných odvetviach, aj v LH sa vytvorila 

podnikateľská sféra, ktorú tvoria podniky poskytujúce služby v lesníctve. Lesnícke služby 

sú poskytované malými a strednými podnikmi, ktoré lesné pozemky nevlastnia ani nevyužívajú, 

ale poskytujú a zabezpečujú celú škálu lesníckych služieb, pričom v súčasnosti je prevažná časť ťažby 

a dopravy dreva zabezpečovaná práve týmito podnikateľskými subjektmi (BOURIAUD ET AL. 2011). 

PALUŠ A KOL. (2011) uvádza, že trh s lesníckymi službami je úzko spätý so špecifikami lesného 

hospodárstva, ktoré sú dané vnútornými podmienkami hospodárenia a vonkajšími obmedzeniami, 

respektíve špecifikami vplývajúcimi na realizáciu služieb. Vonkajšie špecifiká sú vyvodené 

od regulatívnych alebo podporných opatrení štátu, koncepcie lesníckej politiky, podnikateľského 

prostredia, ale i celospoločensky akceptovaných princípov. Trh služieb (ako aj statkov) je zväčša 

utváraný kontúrami voľného alebo regulovaného trhového prostredia, čo v rôznej miere deformuje 

alebo harmonizuje ponuku a dopyt. Liberalizácia či regulácia trhového prostredia s prírodnými 

zdrojmi (čiastočná alebo úplná) je spravidla mandátom štátnych orgánov, alebo verejných inštitúcií 

a vyplýva najmä z prístupov k riešeniu problematiky externalít. 

Spôsob, akým podnik zabezpečí služby, spočíva v jeho základnom rozhodnutí medzi 

internalizáciou a externalizáciou poskytovania služieb, respektíve v zhodnotení výhodnosti 

poskytovania služby vo vlastnej réžii, alebo presunu jej poskytovania na iný subjekt. Hlavný cieľ 

externalizácie poskytovania služieb, označovanej aj pojmom outsourcing, spočíva vo zvýšení 

efektívnosti zavedením konkurenčného prostredia pre poskytovanie služieb. K dôležitým kritériám 

rozhodovania medzi spomínanými dvoma alternatívami pritom patria výrobné náklady a výrobná 

efektívnosť (PALUŠ A KOL. 2011). 

Ako konštatuje PALUŠ A KOL. (2011), špecifikom na trhu s lesníckymi službami je skutočnosť, 

že na externé subjekty sa presúvajú hlavné výrobné činnosti (pestovné práce, ťažba dreva) a nie 

vedľajšie činnosti, ktoré sa bežne v iných sektoroch outsourcujú. Na inovačné aktivity preto významne 

vplývajú zvláštnosti výroby v lesnom hospodárstve, ako napríklad sezónnosť pestovnej činnosti, 

náhodnosť kalamitných ťažieb a podobne. Zavádzanie inovácií zároveň ovplyvňuje veľkosť 

špecifických investícií a podmienky, za ktorých by sa tieto investície realizovali. Z prieskumov 

vyplýva, že takéto špecifické investície sú podniky ochotné realizovať len za určitých podmienok, 

ktoré znižujú mieru ich rizika. Tieto podmienky sa týkajú najmä istoty, že pomerná časť investície 

(50 – 80%) bude splatená zákazkou, pričom podstatnú úlohu zohráva aj dĺžka uzatváraného kontraktu. 

Možno konštatovať, že je oveľa ziskovejšie realizovať nákup lesníckych služieb v LH 

prostredníctvom dodávateľov, ako vlastniť stroje a dávať ich do prenájmu. Na Slovensku však mnohé 

podniky stále vykonávajú hlavné lesné činnosti manuálne. Subjekty poskytujúce služby sú vybavené 

fyzicky starými a opotrebovanými strojmi. Vo väčšine prípadov stroje a technologické zariadenia, 

používané v ťažbe a doprave dreva, mechanizačne nezodpovedajú potrebám rozvoja moderných 

technológií. Ako hlavnú príčinu tejto nepriaznivej situácie možno označiť nedostatok finančných 

prostriedkov na nákup moderných technológií, ako aj závislosť na dovoze strojových zariadení 

zo zahraničia. Okrem toho, tiež nedostatočná hustota a nekvalitná sieť lesných ciest spôsobujú značné 

problémy. Práve tieto limity otvárajú efektívne možnosti mnohým inovačným príležitostiam 

(AMBRUŠOVÁ, MARTTILA 2012) 

Ďalším typickým javom trhu s lesníckymi službami je prevaha ponuky nad dopytom, 

čo spôsobuje slabé postavenie poskytovateľov týchto služieb pri vyjednávaní kontraktných 

podmienok, čoho následkom je čiastočné oportunistické správanie objednávateľov služieb. Vzhľadom 

na tieto nepriaznivé charakteristiky daného trhu, nie sú inovácie v podnikoch poskytujúcich služby 

v lesníctve častým javom. Zväčša ide len o menšie úpravy používanej techniky a technológie, ktoré 

sú vyvolané špecifickými podmienkami každého objednávateľa, respektíve špecifickými pracovnými 

podmienkami (PALUŠ A KOL. 2011). 

Vo všeobecnosti však možno povedať, že dôraz pri poskytovaní služieb v lesníctve sa kladie 

na ich kvalitu. Základom úspechu sú preto inovácie, ktoré vedú k využívaniu špecifických technológií, 

a ktoré poskytovatelia chápu ako svoju konkurenčnú výhodu. Silná konkurencia na strane 
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poskytovateľov lesníckych služieb čiastočne núti podnikateľov investovať do nových moderných 

technológií. Je pritom zrejmé, že podnikom disponujúcim takýmito technológiami sa darí získavať 

pracovné zákazky. Trhové vzťahy sú totiž založené na dlhodobých rámcových zmluvných vzťahoch 

so špecifikáciou konkrétnych prác v lese v určitom časovom období (PALUŠ A KOL. 2011). 

4.1 INOVAČNÝ SYSTÉM V SEKTORE LESNÍCKYCH SLUŽIEB 

Inovačný systém v sektore lesníckych služieb predstavuje sieť vzájomne prepojených aktérov, 

inštitúcií, faktorov a ich väzieb na mikro a makro úrovni, ktorého správne fungovanie vedie k plneniu 

troch základných funkcií inovačného systému, čo následne zabezpečuje úspešné zavádzanie a šírenie 

inovácií v praxi (Obrázok 2): 

Obrázok 2 Úrovne inovačného systému 

Zdroj: RAMETSTEINER, WEISS, KUBECZKO 2006 (vlastné spracovanie) 

Medzi základné funkcie, ktoré systém inovácií v sektore lesníckych služieb plní, patrí 

zabezpečovanie výmeny informácií a spolupráce medzi jednotlivými aktérmi, za účelom znižovania 

neistoty, riadenia konfliktov a rizika, ako aj poskytovanie inovačných stimulov s cieľom vytvárania 

nových inovácií na trhu, ich šírenia a používania. 

4.1.1 Informácie na trhu s lesníckymi službami 

Prvú funkciu IS v sektore lesníckych služieb, ktorej cieľom je znižovanie neistoty, predstavuje 

poskytovanie a výmena informácií medzi jeho jednotlivými aktérmi.  

Informácia reprezentuje slovo s mnohými interpretáciami, ktoré závisia na kontexte, pričom 

vo všeobecnosti ju možno definovať ako predpis blízky pojmom význam, poznatok, signál, inštrukcia, 

komunikácia, reprezentácia a mentálny podnet. Informácia je správa o tom, že nastal jeden z možných 

javov z množiny existujúcich javov, čo u prijímateľa zníži neznalosť o tomto jave. Je to myšlienka 

vyjadrená v danom jazyku, prejavujúca stav určitého objektu, jeho chovanie. Informácia v sebe zahŕňa 

správu spolu s jej významom pre príjemcu. Správa sa stáva informáciou buď v dôsledku ľudskej 

interpretácie alebo tým, že ju spracujú algoritmy, respektíve že je uložená v súboroch. Má dve 

základné charakteristiky, je merateľná a má svojho adresáta, pre ktorého môže, ale nemusí mať 

význam. 

Vzhľadom na chápanie inovácií ako niečoho nového pre príslušnú jednotku, sa stretávame 

s určitým stupňom neistoty v rámci inovačného procesu, vyplývajúcim práve z novosti danej 

myšlienky. Neistota existuje vtedy, keď detaily situácie sú nejednoznačné a zložité, informácie nie sú 

konzistentné, alebo nie sú k dispozícií a vtedy, keď ľudia pociťujú určitú neistotu v súvislosti 

s vlastnými znalosťami, respektíve stavom znalostí vo všeobecnosti (BRASHERS 2001). Neistotu 

si nemožno zamieňať s pojmom riziko, pretože zatiaľ čo situácia zahŕňa riziko v prípade, kedy sú 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A1va
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rôzne možné výsledky prístupné na základe pravdepodobnostných analýz, neistota predstavuje 

situáciu, kedy tieto výpočty nemožno vykonať (BULLEN ET AL. 2006). 

Možno konštatovať, že inovačný proces sa vždy spája s určitou mierou neistoty vyplývajúcou 

z faktu, že budúcnosť znamená neistotu. Základné hľadisko neistoty spájajúcej sa s inováciami súvisí 

s tým, či sa potenciálna hodnota obsiahnutá v inovácií v budúcnosti zhmotní, alebo nie. Vyplýva 

pritom zo skutočnosti, že na jednej strane udalosti v budúcnosti nebudú sledovať priebeh udalostí 

v minulosti, a na strane druhej zo znalosti, že budúcnosť je vždy nekompletná (JALONEN, LEHTONEN 

2011). 

Dôležitým krokom úspešnej realizácie inovácií je identifikovať, a následne sa vyhnúť prekážkam 

v rámci inovačného procesu. JALONEN a LEHTONEN (2011) definujú osem faktorov, vzťahujúcich 

sa k zlyhaniu v oblasti inovácií, spôsobujúcich neistotu: 

1. technologická neistota, vzťahujúca sa tak na špecifikáciu produktu, ako aj výrobných procesov, 

vyplývajúca z faktu, že technická uskutočniteľnosť, užitočnosť, funkčnosť a kvalita v oblasti 

inovácií je aspoň čiastočne neznáma, 

2. trhová neistota, vyplývajúca z pochybností ohľadom dopytu po inováciách, z neznámeho správania 

zákazníkov a z nejasnosti ich potrieb, ako aj z obtiažnosti predpovedania ceny substituujúcich 

komodít, 

3. regulačná neistota, vyplývajúca z právnych predpisov a naradení, vyvinutých s cieľom podporiť, 

respektíve obmedziť inovačné aktivity tak, aby inovácie nepredstavovali hrozbu pre človeka 

a spoločnosť, 

4. sociálna a politická neistota, vzťahujúca sa k faktu, že úspešné inovácie sa nevyskytujú izolovane, 

ale v interakcii s rôznymi zainteresovanými stranami, pričom daný druh neistoty inovácií sa spája 

s potenciálnymi škodlivými vedľajšími účinkami pre tieto zainteresované osoby,  

5. prijatie a legitimita neistoty, pričom je potrebné si uvedomiť, že inovácia môže narúšať nielen 

spoločenský poriadok organizácie, ale taktiež individuálne osoby v organizácii môžu pociťovať 

určitú disharmóniu v prípade, že inovácia je v rozpore s ich súčasnými názormi a úvahami. Preto je 

dôležité stotožnenie sa s inováciou, nakoľko inovácia, ktorá je vnímaná ako hrozba, spôsobuje 

neistotu ohľadom jej prijatia alebo zamietnutia, 

6. manažérska neistota, vyplývajúca z obáv z prípadných zmien členov v tímoch, požadovaných 

zdrojov, kompetencií, vzťahov v organizácii a spolupráce s partnermi, 

7. neistota vyplývajúca z načasovania inovácie, ktoré možno považovať za kritický krok v rámci 

každej inovácie, nakoľko v mnohých prípadoch ovplyvňuje jej ziskovosť viac než jej samotný 

rozpočet. Čas je taktiež považovaný z dôležitý vzhľadom na získanie konkurenčnej výhody, 

tzn. kľúčovou úlohou je inovovať v predstihu pred konkurentmi, ale nie príliš skoro, 

8. dôsledky inovácie, spôsobujúce neistotou, pretože ich nemožno predvídať dopredu. Táto neistota je 

tu prítomná z toho dôvodu, že potrebné vstupy a možné výstupy nemožno presne určiť. 

Možno konštatovať, že neistota je vlastná každému inovačnému procesu, sektor lesníckych 

služieb nevynímajúc. Pre úspešnú realizáciu inovačnej činnosti je nevyhnutné, vedieť správne 

identifikovať determinanty a faktory spôsobujúce neistotu v oblasti inovácií a následne o nich získať 

čo najviac informácií. Dôležité je preto správne fungovanie inovačného systému v sektore, ktorý 

zabezpečí výmenu týchto podstatných informácií medzi jeho jednotlivými aktérmi, čím sa prispieva 

k znižovaniu miery tejto neistoty. 

4.1.2 Manažment spolupráce, konfliktov a rizika 

Zabezpečenie spolupráce a následné riadenie konfliktov a rizika, predstavuje druhú z funkcií 

poskytovaných inovačným systémom na podporu inovačných aktivít. 

V súčasnom období stáleho napätia a chaotických zmien, nie je účelné strácať sily vzájomným 

bojom. Je vhodné, pokiaľ možno, obísť ostré spory s konkurentmi a spojiť sily integráciou podnikov 

v klastroch – zhlukoch. Účelom môže byť nie len vyhnutie sa „krvácaniu v konkurenčnom boji“, ale aj 

posilnenie vlastnej pozície oproti ďalším konkurentom, a to spoluprácou, ako aj intenzívnym 

procesom učenia sa od dnešných partnerov, ale zajtra možno zase konkurentov. Zo systémového 
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hľadiska moderného manažmentu ide o umenie nahradiť „negatívnu kooperáciu“ (boj, súperenie, 

konkurenciu) jej protipólom, t. j. „pozitívnou kooperáciou“ (spoluprácou, alianciou, klastrom), 

poprípade sa aspoň konkurenčnému boju vyhnúť (neutrálna kooperácia). Pritom sa pragmaticky 

predpokladá, že i pri spolupráci s konkurenciou naďalej môže časť boja zostať, poprípade vzťahy 

„pozitívnej kooperácie“ sa môžu v časovom priebehu meniť na „negatívnu kooperáciu“ a naopak 

(TRNKA 2004). 

Na trhu s lesníckymi službami je v súčasnosti klastrovanie v začiatkoch, pričom podniky 

sa združujú a spolupracujú predovšetkým na neformálnej úrovni. Neformálne organizované 

kooperácie umožňujú pri rôznom stupni inštitucionalizácie rôznu výmenu informácií. Vo všeobecnosti 

sa rozlišujú nasledovné formy inovačnej kooperácie (ŠTĚRBOVÁ ET AL. 2014): 

 kooperácia s dodávateľmi a odberateľmi v rámci jedného reťazca tvorby pridanej hodnoty, 

 kooperácia so štátnymi a verejnými inštitúciami, 

 kooperácia s vedeckými a vzdelávacími inštitúciami, 

 transferové systémy verejných výskumných zariadení, 

 technologické centrá a inkubátory, 

 prevádzkovatelia masových akcií ako výstavy, konferencie a semináre, 

 vytváranie komplexných inovačných sietí. 

4.1.3 Motivácia a stimuly k inováciám 

Trojicu funkcií inovačného systému uzatvára poskytovanie peňažných a nepeňažných stimulov. 

Značný motivačný význam majú mnohé spoločenské, osobnostné, organizačné a ďalšie iné faktory, 

avšak pravdepodobne najvýznamnejšiu úlohu zohrávajú ekonomické faktory, uplatňujúce sa ako 

finančná motivácia vo forme dotácií, daňových zvýhodnení, zlacnených úverov, prémií a podobne. 

Vzhľadom na fakt, že pre inovačný proces je charakteristický vysoký stupeň neistoty, vzťahujúci 

sa k dosiahnutiu očakávaných výsledkov inovačných projektov a návratnosti investícií, peňažné 

stimuly poskytované jednotlivými inštitúciami nemusia byť dostatočné na to, aby podnietili 

podnikateľov k inovačnej činnosti. Zatiaľ čo veľké spoločnosti sú vo všeobecnosti schopné financovať 

inovácie z vlastných zdrojov, malé a stredné podniky majú obmedzené interné zdroje. Zároveň veľmi 

často čelia problémom so získaním bankových úverov, preto práve podporné programy môžu zohrávať 

kľúčovú úlohu pri zavádzaní inovácií (WEISS, BAUER, RAMETSTEINER 2005). Z tohto dôvodu je 

potrebný zásah zo strany štátu vo forme podporných mechanizmov (HAJDÚCHOVÁ ET AL. 2014). 

Získanie finančnej podpory na realizáciu inovácií má totiž pozitívny vplyv na znižovanie neistoty 

a rizika, spájajúceho sa s inovačným procesom. 

Programy finančnej podpory sú politické opatrenia štátu, ktoré motivujú pomocou peňažného 

príspevku decentrálne hospodárske subjekty k aktivitám vo verejnom záujme (HUCKE 1983). 

Poskytovanie peňažných stimulov na podporu inovácií v LH sa realizuje predovšetkým pomocou siete 

inštitúcií vo verejnom sektore. Jej cieľom je zabezpečiť prílev nových investícií, vytvoriť nové 

pracovné miesta, podporiť zavádzanie inovácií v oblasti produktov, služieb a technológií a ich 

uplatnenie na trhu (PALUŠ 2001). V súčasnosti finančná podpora z verejných zdrojov pozostáva 

z dvoch častí: z národnej podpory poskytovanej zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 

a z podpory poskytovanej prostredníctvom štrukturálnych fondov z rozpočtu Európskej únie (ŠULEK 

2004). V rámci podpory lesného hospodárstva v SR z finančných prostriedkov EÚ, od roku 2007, 

dominuje Program rozvoja vidieka (PRV). Nakoľko, ako konštatujú PUDIVÍTROVÁ a JARSKÝ (2011), 

na úrovni európskych dotácii neexistuje žiadne priame opatrenie na podporu zavádzania inovácií, 

dôležitú úlohu zohrávajú práve opatrenia z PRV, ktoré podporujú implementáciu inovácií nepriamo. 

Program rozvoja vidieka je programovým dokumentom na čerpanie finančných prostriedkov 

z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). Bol vypracovaný na základe 

schváleného Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR na roky 2007 – 2013, pričom 

vychádza z hlavých strategických priorít EÚ pre dané programovacie obdobie vo väzbe na Lisabonskú 

a Göteborskú stratégiu (HRBÁĽ A KOL. 2010). 

Zemepisne sa PRV 2007 – 2013 vzťahuje na celé územie SR, pričom vymedzuje regióny, 

ktoré patria do cieľa Konvergencia. Ide o regióny západného, stredného a východného Slovenska. 

Bratislavský kraj je podporovaný v rámci ostatných oblastí. Rozdiel podpory činností v oblastiach 
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konvergenčného cieľa a v ostatných oblastiach spočíva v odlišnom podiele financovania oprávnených 

výdavkov z verejných zdrojov. 

Globálnym cieľom programu je zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravinárstva 

a lesníctva, zlepšiť životné prostredie zavádzaním vhodných poľnohospodárskych a lesníckych 

postupov a kvalitu života na vidieku, s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj. 

Uvedený hlavný cieľ bol sformulovaný za základe výsledkov Analýz ekonomickej, sociálnej 

a environmentálnej situácie vidieka SR, z ktorých vyplynulo, že za účelom zvyšovania 

konkurencieschopnosti slovenských podnikov v sektore lesníctva, je potrebné najväčšiu pozornosť 

venovať modernizácii a inovácii strojového parku a budov, využívaniu prírodných zdrojov na výrobu 

energie, rozšíreniu a skvalitneniu lesnej cestnej siete, ale i zvyšovaniu odbornosti a informovanosti 

vidieckeho obyvateľstva, vrátane farmárov a lesníkov (HRBÁĽ A KOL. 2010). 

Na zabezpečenie globálneho, ako aj jednotlivých čiastkových cieľov programu, Slovensko 

implementovalo deväť opatrení súvisiacich s LH. Z hľadiska podporovateľných činností, ako aj 

z pohľadu objemu alokovaných finančných prostriedkov pre odvetvie LH, sa ako ťažiskové javia: 

 Opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov, 

 Podpatrenie 2.2.4 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení. 

Základným programovým dokumentom využitia Európskeho poľnohospodárskeho fondu, 

pre rozvoj vidieka v programovom období 2014 – 2020 v SR, schváleným 13. februára 2015 

Európskou komisiou, je Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, platný na obdobie od 1. januára 

2014 do 31. decembra 2020. Ide o strategický dokument národného charakteru, postavený na princípe 

partnerstva a udržateľného rozvoja, pričom pri návrhu jednotlivých činností, ktoré by mali byť 

podporené v programovom období 2014 – 2020, sa vychádzalo aj zo skúseností z implementácie 

Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (PRV 2014). 

Z hľadiska finančnej podpory inovácií v sektore lesníckych služieb, sa ako ťažiskové javia 

predovšetkým: 

 Opatrenie 8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov: 

- Podopatrenie 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie 

lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh, 

 Opatrenie 16 Spolupráca: 

- Podopatrenie 16.1 Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných 

na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva, 

- Podopatrenie 16.2 Podpora na pilotné projekty a na vývoj nových výrobkov, postupov, procesov 

a technológií, 

- Podopatrenie 16.3 Podpora spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi. 

V súvislosti so zavádzaním inovácií u poskytovateľov služieb v lesníctve, môže významnú 

podpornú úlohu zohrať aj nefinančná pomoc zabezpečená prostredníctvom Opatrenia 1 Prenos znalostí 

a informačné činnosti a konkrétnym Podopatrením 1.1 Podpora odborného vzdelávania a získavania 

zručností (PRV 2014). 

4.1.4 Model inovačného systému na trhu s lesníckymi službami 

Inovácie v rámci sektora lesníckych služieb sú teda výsledkom inštitucionálneho procesu, z čoho 

vyplýva, že nie len samotný podnikateľ je zodpovedný za inovačnú aktivitu firmy. Nevyhnutné je 

začlenenie podniku do systému inštitúcií, ktoré ho môžu podporiť, pričom úspešnosť zavádzania 

inovácii do praxe je závislá na spolupôsobení v rámci tohto systému. Za najvýznamnejšie prvky 

systému možno označiť verejné inštitúcie na lokálnych, regionálnych a národných úrovniach, výskum 

a vzdelávanie, aktérov finančného systému a dodávateľov. Dôležitú úlohu však zohrávajú aj aktéri 

z iných sektorov (ZAUŠKOVÁ A KOL. 2009). Spravidla sa rozdeľuje do štyroch úrovní: inštitucionálna, 

medzipodniková, podniková a personálna úroveň (Obrázok 3). 
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Inštitucionálna úroveň  

Možno konštatovať, že štátna správa v SR je prevažne orientovaná na kontrolu dodržiavania 

legislatívnych predpisov, než na poradenstvo pri zavádzaní inovatívnych projektov (VINCA 2004). 

V rámci štátnej správy sú podporné aktivity v inovačnej politike, pri zavádzaní inovatívnych 

projektov, zabezpečované subjektmi na národnej a regionálnej úrovni: 

a) na národnej úrovni zaisťuje plnenie funkcií inovačného systému v sektore lesníckych služieb 

predovšetkým Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorého cieľom je 

zabezpečovanie zlepšenia konkurencieschopnosti LH práve prostredníctvom podpory inovácií. 

V rámci zabezpečovania finančnej podpory a administratívnych činností v LH taktiež pôsobí 

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA). Významnú podpornú a poradenskú úlohu majú taktiež 

Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo školstva SR, ktoré za účelom podpory inovácií, ako aj 

rozvoja malých a stredných podnikov, zriadili jednotlivé agentúry (ŠTĚRBOVÁ, ŠÁLKA, PALUŠ 2014): 

 Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, ktorá plní funkciu komplexného 

informačného centra pre podnikateľov, organizátora vzdelávacích a poradenských programov 

a realizátora širokého spektra finančných podporných programov, 

 Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorej úlohou je získavanie, spracovanie 

a umiestňovanie informácií o činnosti PO a FO v energetike, o hospodárení s energiou 

a racionálnom využívaní zdrojov energie, 

 Agentúra na podporu výskumu a vývoja, ktorej úlohou je vytvoriť základ nového trendu podpory 

rozvoja vedy a techniky, kompatibilný s pravidlami krajín EÚ. Cieľom agentúry je účelovo 

finančne podporovať výskum a vývoj, v súlade so štátnou vedeckou a technickou politikou SR, 

 Agentúra ministerstva školstva pre štrukturálne fondy EÚ, ktorej cieľom je zabezpečiť kontinuálny 

proces prijímania, hodnotenia, finančného riadenia a monitorovania projektov tak, aby ich 

realizácia prebiehala v súlade s harmonogramom a aby sa určené finančné prostriedky vyčerpali 

v maximálnej možnej miere, 

b) na regionálnej úrovni sa za účelom podpory inovácií realizuje spolupráca a výmena informácií 

s Krajskými a obvodnými úradmi pôsobiacimi v jednotlivých regiónoch. Jedným zo základných 

inštitucionálnych nástrojov podpory inovačnej aktivity je v súčasnosti aj sieť inovačných centier 

pre podnikateľov na Slovensku, ktorú tvoria (ŠTĚRBOVÁ, ŠÁLKA, PALUŠ 2014): 

 Regionálne poradenské a informačné centrá, centralizujúce komplexné poradenské, informačné 

a vzdelávacie služby najmä pre začínajúcich podnikateľov, ale aj pre existujúce malé a stredné 

podniky, ktoré majú záujem riešiť svoje podnikateľské problémy, 

 Podnikateľské a inovačné centrá, orientujúce sa na vytváranie podnikateľského prostredia pre firmy 

prinášajúce inovatívny podnikateľský zámer, pričom poskytujú taktiež materiálnu podporu, 

 Centrá prvého kontaktu, ktoré zabezpečujú ľahký prístup podnikateľov k potrebným poradenským 

a informačným službám, 

 Podnikateľské inkubátory, ktoré sa zameriavajú na aktívnu podporu vybraných podnikateľských 

zámerov, vzhľadom na preferencie daného regiónu a poskytovanie dlhodobej starostlivosti, 

 Klastre, predstavujúce miestne koncentrácie vzájomne prepojených podnikov a inštitúcií 

v konkrétom odbore, respektíve sektore. Cieľom zoskupovania podnikov do klastrov je zvyšovanie 

konkurencieschopnosti, čo vedie k zlepšovaniu výkonnosti podnikania. Charakterovo funkciu 

klastra v sektore lesníckych služieb plní Združenie podnikateľov a živnostníkov pracujúcich 

v lesnom hospodárstve Slovenskej republiky (ZpžLH), ktorého cieľom je vytváranie čo najlepších 

podmienok pre rozvoj malého a stredného podnikania v LH pre každý región SR. Združenie 

sa pritom usiluje o presadzovanie odborných a ekonomických záujmov svojich členov pri výkone 

ich povolania, ako aj zabezpečovanie korektnej hospodárskej súťaže medzi jednotlivými 

ekonomickými subjektmi. 

Školstvo, veda a výskum, ako aktér pri inovačnom správaní firiem poskytujúcich služby 

v lesníctve, zohráva taktiež dôležitú úlohu. Spoluprácu s výskumnými a vzdelávacími inštitúciami 

pri zavádzaní inovácií možno hodnotiť významne. V sektore lesníckych služieb ide predovšetkým 
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o vzájomnú spoluprácu s Národným lesníckym centrom, Technickou univerzitou vo Zvolene 

a strednými lesníckymi školami a odbornými učilištiami (ŠTĚRBOVÁ, ŠÁLKA, PALUŠ 2014). 

Pri získavaní podnetov na inovácie zohrávajú svoju úlohu aj stavovské organizácie LH, ako 

Slovenská lesnícka komora a Oblastné lesnícke komory. Na inštitucionálnej úrovni inovačného 

systému v sektore lesníckych služieb pôsobia aj ostatné záujmové organizácie, napríklad Slovenská 

poľovnícka komora a združenia vlastníkov neštátnych lesov (ŠTĚRBOVÁ, ŠÁLKA, PALUŠ 2014). 

Medzipodniková úroveň 

Pre inovačný proces však majú veľký význam aj vzťahy medzi jednotlivými podnikmi 

pôsobiacimi v sektore lesníckych služieb, ktoré sa na jednej strane vyznačujú obojstrannou 

spoluprácou, no na strane druhej vzájomnou konkurenciou. Je podstatné uvedomiť si, že pre úspešné 

zavádzanie inovácií je nevyhnutná spolupráca, výmena informácií a skúseností medzi firmami 

poskytujúcimi služby v lesníctve. Jedným z výsledkov takejto spolupráce v rámci sektoru lesníckych 

služieb je vznik už spomínaného ZpžLH (ŠTĚRBOVÁ, ŠÁLKA, PALUŠ 2014). 

Na tejto úrovni je taktiež dôležité pri zavádzaní inovácií získavanie a výmena technických, 

technologických, ekonomických a administratívnych informácií od podnikov z iných odvetví, 

respektíve od zahraničných podnikov. Ide predovšetkým o subjekty z drevospracujúceho priemyslu, 

poľnohospodárstva, energetiky, ochrany prírody, poľovníctva a podobne. Taktiež spolupráca 

s dodávateľmi investičných celkov, materiálov a servisných služieb je pri zavádzaní inovácií 

nevyhnutná (ŠTĚRBOVÁ, ŠÁLKA, PALUŠ 2014). 

Pri inováciách služieb je podstatným podporujúcim faktorom spolupráca a výmena informácií 

s hlavnými odberateľmi, ktorých v prípade podniku poskytujúceho služby v lesníctve predstavujú 

vlastníci a obhospodarovatelia lesa. Kľúčovými odberateľmi teda môžu byť štát, spoločenstevné lesy, 

súkromní vlastníci lesa, obce, cirkev, družstvá. Za predpokladu ich zapojenia do inovačného procesu 

sa inovačné aktivity uskutočňujú plynulejšie, keďže spolupráca s odberateľom znižuje prípadné 

obchodné riziká zo zavedenia inovácie (ŠTĚRBOVÁ, ŠÁLKA, PALUŠ 2014). 

Podniková úroveň 

Možno tvrdiť, že väčší inovačný potenciál je vo väčších firmách, ktoré disponujú potrebnými 

predpokladmi pre zavádzanie inovácií do praxe. Špecifikom sektora lesníckych služieb je však fakt, 

že služby pre vlastníkov a obhospodarovateľov lesov poskytujú predovšetkým malé a stredné podniky, 

respektíve  mikropodniky, s menej ako desiatimi zamestnancami (ŠTĚRBOVÁ, ŠÁLKA, PALUŠ 2014). 

Inovačné iniciatívy a aktivity firiem poskytujúcich služby v lesníctve sú závislé od inovačného 

potenciálu toho ktorého subjektu, pričom dôležitosť inovácií podčiarkuje zložité hospodárske 

prostredie, v ktorom sa v súčasnosti pohybujú. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú realizáciu inovačných 

aktivít týchto subjektov, pritom možno zaradiť stupeň poznania inovačných príležitostí a dostupnosť 

informácií o inovačných možnostiach, celkovú motiváciu podnikov a zamestnancov k zmenám, 

dostatok kvalifikovaných odborníkov, istotu respektíve neistotu uzatvorenia pracovných kontraktov 

s odberateľmi, ako aj jeho celkovú dĺžku, úroveň cien služieb, a taktiež možnosti financovania 

inovácií. Možno tiež konštatovať, že podstatnou výhodou týchto malých a stredných podnikov 

je skutočnosť, že dokážu inovovať vďaka jednoduchej organizačnej štruktúre, lepšej schopnosti 

a vyššej ochote znášať riziko (ŠTĚRBOVÁ, ŠÁLKA, PALUŠ 2014). 

Personálna úroveň 

Na personálnej úrovni je inovačné správanie závislé od podnikateľskej a inovačnej iniciatívy 

predstaviteľov podniku poskytujúceho služby v lesníctve. Možno identifikovať tesnú závislosť 

realizácie inovácie s osobnými vlastnosťami inovátora, ktorým môže byť vlastník alebo manažér 

firmy, respektíve inovátor môže pochádzať z radov zamestnancov. Medzi tieto vlastnosti je možné 

zaradiť celkový postoj k inováciám a zmenám, skúsenosti, vedomosti, ochotu podstúpiť riziko, 

neustály odborný rozvoj, ako aj schopnosť vyjednávania s kľúčovými aktérmi (štátna správa, 

vrcholový manažment, podriadení pracovníci) (ŠTĚRBOVÁ, ŠÁLKA, PALUŠ 2014). 
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5 MATERIÁL A METÓDY 

Cieľom vedeckej monografie je zhodnotenie inovačného správania a potenciálu firiem 

poskytujúcich služby v slovenskom lesníctve, predovšetkým v ťažbe a doprave dreva. Zároveň 

sa publikácia orientuje na zhodnotenie fungovania inovačného systému v danom sektore, s ohľadom 

na plnenie jeho troch základných funkcií na podporu inovácií. Výskum bol zameraný na dosiahnutie 

nasledujúcich čiastkových cieľov: 

 analýza odbornej literatúry za účelom spracovania problematiky teórií inovácií, inovačných 

systémov, inovačnej politiky, ako aj trhu s lesníckymi službami, 

 analýza a zhodnotenie inovačného správania firiem v sektore služieb v lesníctve SR, 

 analýza a zhodnotenie inovačného potenciálu firiem poskytujúcich služby v slovenskom lesníctve, 

 analýza a zhodnotenie fungovania inovačného systému v sektore lesníckych služieb SR, 

 formulovanie odporúčaní a opatrení pre inovačnú politiku firiem pôsobiacich na trhu s lesníckymi 

službami v SR, s dôrazom na ťažbovú a dopravnú činnosť. 

Na základe teoretických východísk danej problematiky a stanovených cieľov výskumu, 

boli formulované nasledujúce základné výskumné otázky: 

1. Aké je inovačné správanie podnikov poskytujúcich služby v lesníctve? 

2. Aký je inovačný potenciál podnikov poskytujúcich služby v lesníctve? 

3. Ako funguje inovačný systém v sektore lesníckych služieb s ohľadom na plnenie troch základných 

funkcií IS na podporu inovácií? 

5.1 METODICKÝ POSTUP 

Metodicky publikácia pozostával z niekoľkých krokov, v rámci ktorých boli využité kombinácie 

viacerých vedeckých metód a prístupov. Štruktúru metodického postupu zachytáva Tabuľka 1: 

Tabuľka 1 Štruktúra metodického postupu 

Etapa Krok Metóda 

I. 

ANALÝZA TEÓRIÍ Prehľad literatúry – deskriptívna metóda 

MODEL INOVAČNÉHO SYSTÉMU  

V SEKTORE LESNÍCKYCH SLUŽIEB 

Analýza zhlukov 

Analyticko - syntetická metóda 

Deskriptívna metóda 

II. 

INOVAČNÉ SPRÁVANIE PODNIKOV 

POSKYTUJÚCICH SLUŽBY V 

SLOVENSKOM LESNÍCTVE 

Metóda dopytovania 

Metóda pološtuktúrovaného rozhovoru 

Deskriptívna metóda 

INOVAČNÝ POTENCIÁL PODNIKOV 

POSKYTUJÚCICH SLUŽBY V 

SLOVENSKOM LESNÍCTVE 

Metóda kolektívnej prípadovej štúdie 

Metóda pološtuktúrovaného rozhovoru 

Analýza dokumentov 

FUNGOVANIE INOVAČNÉHO SYSTÉMU 

V SEKTORE LESNÍCKYCH SLUŽIEB   

- výmena informácií a manažment spolupráce, 

s cieľom zníženia neistoty konfliktov a rizika 

Modifikovaný koeficient lokalizácie LQ 

Základné matematické operácie 

Komparatívna metóda 

Integrálny ukazovateľ pragmatickej hodnoty 

Deskriptívna metóda 

- motivácia a stimuly k inováciám 

Analýza dokumentov 

Hodnotiace kritériá vhodnosti, účelnosti 

a efektívnosti finančnej podpory inovácií 

Expertné odhady 

Metóda rozhovoru 

III. 

OPATRENIA A ODPORÚČANIA 

PRE INOVAČNÚ POLITIKU V SEKTORE 

LESNÍCKYCH SLUŽIEB 

Komparatívna metóda 

Metóda indukcie 

Metóda dedukcie 

 
- voľba vhodnej inovačnej stratégie podnikov 

v sektore lesníckych služieb 

SWOT analýza 

TOWS matica 
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5.1.1 Etapa I. 

Prvá etapa výskumu bola zameraná na deskriptívnu analýzu teórií opisujúcich inovácie, inovačné 

správanie a inovačný potenciál firiem. Popisuje taktiež inovačnú politiku v lesnom hospodárstve, 

so zameraním na inovačný výskum v európskom kontexte, ako aj v prostredí LH SR. Ďalšou dôležitou 

časťou výskumu bola deskriptívna charakteristika trhu s lesníckymi službami, s dôrazom 

na zavádzanie inovácií predovšetkým v ťažbovo-dopravnom výrobnom procese dreva. Ťažisko tejto 

časti, na ktorej sa zakladá empíria s analytickou časťou výskumu, tvoria odborné literárne zdroje 

a publikované práce, týkajúce sa danej problematiky. 

Analyzoval sa taktiež inovačný systém v sektore podnikov poskytujúcich služby v slovenskom 

lesníctve, na čo sa využíva niekoľko metód. Východiskom tohto výskumu bol prístup opierajúci 

sa o teóriu inštitúcií a systémov. Využila sa metóda analýzy zhlukov, v rámci ktorej sa analyzovali 

špecifické skupiny podnikateľských subjektov, ich vzájomné interakcie a vzťah s vonkajším 

prostredím. Predmetom analýzy boli tiež interné (organizačné, personálne) a externé (charakteristiky 

trhového prostredia, legislatíva, inštitúcie a inštitucionálne siete, podporné programy) faktory, 

vplývajúce na inovačné správanie týchto subjektov. Využila sa analyticko-syntetická metóda, ktorá 

na základe rozdelenia celku na časti skúma podstatné vzťahy takým spôsobom, aby ich bolo možné 

zhrnúť do všeobecného pojmu. V tejto časti výskumu sa spojili prístupy k problematike inovačných 

systémov v sektore lesníckych služieb, následne sa prostredníctvom analýzy skúmaných javov 

a procesov rozobrala daná problematika na jednotlivé časti, pričom ich vzájomné vzťahy 

sa analyzovali pomocou deskriptívnej metódy. Výsledkom tejto etapy bolo vytvorenie modelu 

inovačného systému v sektore lesníckych služieb, ako prostriedku pre zabezpečenie úspešného 

zavádzania a šírenia inovácií v praxi. 

5.1.2 Etapa II. 

V prvom kroku druhej etapy výskumu bolo zhodnotené inovačné správanie firiem poskytujúcich 

služby v slovenskom lesníctve. Pre zber a interpretáciu informácií boli použité kvalitatívne empirické 

metódy sociologického výskumu. Pre získanie kvalitatívnych údajov sa použila metóda 

štandardizovaného dopytovania, prostredníctvom dotazníkovej metódy.  

Dopytovaním rozumieme zber informácií na základe odpovedí skúmaných osôb na rôzne 

skutkové podstaty. Prostredníctvom danej metódy možno získať široký okruh informácií, pričom 

sa vyznačuje komplexnosťou získaných údajov (KULČÁKOVÁ 1994). Dotazník je ekonomický, 

výskumný, vývojový a vyhodnocovací nástroj na hromadné a pomerne rýchle zisťovanie informácií. 

Tvorí ho štruktúrovaný súbor otázok, navrhnutých na zisťovanie názorov a faktov, a následného 

zaznamenávania týchto údajov. Potrebné informácie sa získajú pomocou písomného systému otázok, 

pričom komunikačný tok medzi výskumníkom a respondentom bude sprostredkovaný sériami otázok, 

ktoré pokryjú skúmanú oblasť problému (GAVORA 2001). Detailnejšiu teoretickou charakteristiku 

metódy dopytovania a dotazníkovej metódy sa v odbornej literatúre zaoberá napríklad aj PŘIBOVÁ 

(1996); VYMĚTAL (2008); RICHTEROVÁ A KOL. (2004). 

V rámci výskumu inovačného správania firiem poskytujúcich služby v LH SR, sa pre zber 

primárnych údajov využil pološtruktúrovaný dotazník, obsahujúci otvorené, polootvorené, ako aj 

uzavreté otázky. Výskumný model a dizajn dotazníka nadväzoval na vzorové dotazníky, zostavené 

ako podkladové nástroje prieskumov inovácií a podnikateľského správania majiteľov a manažérov 

lesných podnikov, pričom pozostával zo siedmych na seba nadväzujúcich častí, zameraných na: 

1. vlastníka, respektíve manažéra podniku, s cieľom zistiť základné informácie o danom 

podnikateľskom subjekte, 

2. súčasné technologické vybavenie podniku, 

3. environmentálny aspekt podnikateľskej činnosti, 

4. inovačné správanie daného subjektu v období posledných troch rokov, 

5. podporné, obmedzujúce a zamedzujúce faktory inovačnej činnosti, 

6. prípadné založenie podnikania v súvislosti s poskytovaním služieb v lesníctve, 

7. osobné hodnotenie a postoje k inováciám v ťažbovo-dopravnom výrobnom procese. 
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Po zostavení prvého modelu dotazníka, ešte pred samotným dopytovaním, sa realizovala 

tzv. pilotáž, ktorej cieľom bolo otestovať zrozumiteľnosť, jednoznačnosť a funkčnosť dotazníka. Bolo 

dôležité, aby sa toto testovanie uskutočnilo na malej vzorke respondentov, ktorí nie sú do problému 

vtiahnutí, ale zároveň musia mať odborné znalosti z oblasti lesného hospodárstva, ťažby a dopravy 

dreva. Z tohto dôvodu bol pilotný test dotazníka realizovaný na Katedre lesnej ťažby, logistiky 

a meliorácií (KLŤLM) a Katedre ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva (KERLH) Technickej 

univerzity vo Zvolene. Respondentmi boli jednotliví pracovníci katedier, v celkovom počte 13 (piati 

respondenti z KLŤLM a ôsmi respondenti z KERLH), pričom ich úlohou bolo vyjadriť sa k štruktúre 

dotazníka, tzn. poskytnúť pripomienky, komentáre a návrhy na jeho následné zlepšenie. Zmyslom 

pilotáže bolo nájsť prípadné nedostatky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť získané údaje a následne 

uskutočniť korekciu dotazníka, s cieľom ich odstránenia. Finálnu podobu dotazníka po korekciách 

dokumentuje Príloha A. 

Následne bol realizovaný samotný prieskum inovačného správania v podnikoch poskytujúcich 

služby v lesníctve. V tomto prípade boli v odvetví lesného hospodárstva predmetom výskumu podniky 

poskytujúce služby v lesnom hospodárstve, pričom informačné zdroje poskytli osoby zodpovedné 

za ich vedenie, prostredníctvom pološtandardizovaných rozhovorov, ktorým boli ponúknuté 

alternatívne odpovede, avšak položené boli aj ďalšie doplňujúce a usmerňujúce otázky (ZEĽOVÁ 2002; 

DENZIN, LINCOLN 1994; GAVORA 2001). Respondenti boli kontaktovaní taktiež telefonicky, 

prostredníctvom pošty a elektronickej pošty. Zámerom bolo realizovať daný prieskum 

na reprezentatívnej vzorke respondentov. Pri výbere podnikov bol uplatnený stratifikovaný výber, 

pričom pomocou stratifikačného kritéria „veľkosť podniku podľa počtu zamestnancov“ bol základný 

súbor rozdelený na menšie časti, tzv. strata: 

 mikro podniky (do 10 zamestnancov), 

 malé podniky (11 – 50 zamestnancov), 

 stredné podniky (viac než 50 zamestnancov). 

Z každej z týchto skupín sa vybrali štatistické jednotky náhodným spôsobom. V každom strate bol 

rozsah výberu nj úmerný veľkosti strata Wj, tzn. použil sa proporcionálny oblastný výber. Vzhľadom 

na to, že veľkosť základného súboru pre jednotlivé strata bola známa, veľkosť výberového súboru 

pre jednotlivé časti sa určili podľa vzťahu: 
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kde: 

n – minimálny počet vyplnených dotazníkov od respondentov, 

z – hodnota zodpovedajúca zvolenej hladine významnosti (v tomto prípade z0,05 = 1,96), 

p – relatívna početnosť v % táto hodnota sa odhaduje, ak nie je odhad možný, volí sa p = 50 

(v tomto prípade p = 50), 

e – prípustná chyba merania – vyjadruje o koľko percent sa zistená hodnota môže odlišovať 

od skutočnej hodnoty základného súboru (v tomto prípade 10 %), 

N – veľkosť základného súboru. 

Informácie získané pomocou dotazníkovej metódy sa štatisticky vyhodnotili pomocou popisných 

(deskriptívnych) metód, tzn. pri jednotlivých otázkach v dotazníku sa zistila početnosť výskytu 

jednotlivých odpovedí a vytvoril sa prehľad o získaných údajoch pomocou popisných charakteristík – 

textu. Text predstavuje najčastejší komunikačný prostriedok vo všetkých druhoch výskumu. Text 

pomohli objasniť tabuľky, tzn. údaje sa spracovali do základných, resp. triediacich tabuliek. Ich 

prednosťou je, že umožňujú zobraziť veľké množstvo dôležitých informácií na relatívne malom 

priestore. Pre lepšie porozumenie a interpretáciu výsledkov sa získané údaje ďalej spracovali 

a vyhodnotili pomocou rôznych typov grafov, ktorých použitie záviselo od typu a počtu konkrétnych 

analyzovaných údajov. 
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Pre analýzu a zhodnotenie inovačného potenciálu firiem poskytujúcich služby v lesníctve, 

predovšetkým v ťažbe a doprave dreva, ako podklad slúžili prípadové štúdie, respektíve vzorové 

inovácie služieb v lesníctve. Nejde teda o zavádzanie úplne nových inovácií, ale o rýchle zavedenie 

tzv. „best practice technology“, čiže o technologický transfer a radikálne výrobkové, technologické 

a organizačné inovácie. Predstavujú osvedčené postupy a metódy, ktoré spoľahlivo vedú k najlepším 

výsledkom spomedzi možných alternatív. 

Prípadová štúdia predstavuje podrobné štúdium jedného prípadu v kontexte určitých špecifických 

podmienok, s cieľom hlbšieho pochopenia situácií a ich významu pre zainteresované osoby. 

Podrobnejšou klasifikáciou prípadovej štúdie sa v odbornej literatúre zaoberá napríklad HENDL (2005) 

a YIN (2009). 

V rámci tohto výskumu bola použitá metóda kolektívnej prípadovej štúdie s viacerými prípadmi. 

Cieľom realizácie prípadových štúdií inovácií bolo nadviazať na predchádzajúci dotazníkový výskum 

úrovne inovačného správania podnikov a overiť zistené informácie na konkrétnych príkladoch z praxe. 

Pre získanie informácií a spracovanie jednotlivých prípadov bola použitá metóda pološtruktúrovaného 

rozhovoru s inovátormi a predmetom rozhovoru bola konkrétna inovácia realizovaná v danom 

podniku. Detailnú štruktúru rozhovoru zachytáva Príloha B, pričom sa týkal nasledujúcich tém: 

 charakteristika podniku a predmetu jeho činnosti, 

 vzťah podniku k inováciám a inovačnej činnosti, 

 priebeh inovačného procesu pri zavádzaní predmetnej inovácie, 

 budúcnosť podniku s ohľadom na zavádzanie inovácií. 

Výsledkom riadených rozhovorov sú prípadové štúdie zavádzania inovácií v podnikoch 

poskytujúcich služby v lesníctve. Metodológia spracovania prípadových štúdií sa orientovala 

na pochopenie inovačného procesu a inovačného systému. Získané informácie slúžia k obšírnejšiemu 

opísaniu príkladov inovácií v lesnom hospodárstve, pričom dôležité bolo zachovať štruktúru interview 

kvôli možnosti porovnania jednotlivých prípadových štúdií. Interpretácia získaných údajov 

sa zamerala na inovačný systém, do ktorého bol konkrétny príklad inovácie zapracovaný. Výber 

príkladov bol orientovaný hlavne na úspešné inovácie so sľubným trhovým uplatnením. 

V druhej etape výskumu bolo tiež analyzované a zhodnotené fungovanie inovačného systému 

v sektore lesníckych služieb, s dôrazom na plnenie jeho troch základných funkcií: 

I. v rámci zhodnotenia procesu výmeny informácií a manažmentu spolupráce, s cieľom znižovania 

neistoty, konfliktov a rizika na trhu s lesníckymi službami, sa pomocou analýzy štatistických 

údajov, detailne popísaných v kapitole 6 Charakteristika podnikov poskytujúcich služby v lesníctve 

SR (počet podnikov, poskytujúcich služby v lesníctve v regiónoch a v SR, celkový počet podnikov 

v regiónoch a SR), vypočítal koeficient lokalizácie LQ, ktorý udáva, koľkokrát je podiel podnikov 

odvetvia pôsobiacich v regióne vyšší než priemer štátu, pre identifikáciu kľúčových regiónov 

zoskupovania podnikov poskytujúcich lesnícke služby. Výpočet LQ bol vykonaný na základe 

vzorca definovaného PORTEROM (1998), ktorý bol modifikovaný na počet podnikov: 
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kde: 

LQ – koeficient lokalizácie v regióne, 

xi – počet podnikov, podnikajúcich v odvetví v danom regióne, 

X – celkový počet podnikov v regióne, 

yi – počet podnikov, podnikajúcich v danom odvetví v SR, 

Y – celkový počet podnikov v SR. 

Regionálne klastre potenciálne existujú tam, kde existujú skupiny prepojených odvetví s LQ 

vyšším ako jeden. Koeficient lokalizácie ukáže, kde má klaster, alebo priemyselný sektor obzvlášť 

veľké zastúpenie. Čím je koeficient lokalizácie klastra väčší ako jeden, tým je dané umiestnenie 

(lokalita) viac špecializované na dané odvetvia v rámci krajiny, čo však môže byť aj vo viacerých 
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lokalitách krajiny súčasne. Následne boli identifikované kľúčové regióny, vhodné pre klaster 

v sektore lesníckych služieb. 

Ďalší krok bol zameraný aj na zmapovanie inovačnej aktivity podnikov poskytujúcich služby 

v lesníctve pod právnou formou spoločnosti s ručením obmedzeným v účtovnom období 2012 

a identifikáciu regiónov s najvyššou a najnižšou inovačnou aktivitou v oblasti hmotných inovácií 

v danom období. Pri hodnotení inovačnej aktivity sa vychádzalo z predpokladu a z teoretických 

východísk inovácií, kde inovácie sú definované ako kvantitatívne alebo kvalitatívne účelové zmeny 

vo fungovaní podnikového systému, vzťahujúce sa na akúkoľvek oblasť jeho činnosti, ktorá 

prinesie úžitok, vychádzajúc z predpokladu, že podnikatelia neinvestujú finančné prostriedky 

do hmotného vybavenia podniku bez následného úžitku, čím teda každé investované EURO 

predstavuje investíciu do inovácií. Informácie o takto chápaných inováciách s investíciami boli 

získané prostredníctvom analýzy dokumentov z Registra účtovných závierok Ministerstva financií 

SR. Zo súvah zverejnených jednotlivými účtovnými jednotkami boli zistené hodnoty položky 

majetku za účtovné obdobia 2012 a 2011, a následne bol vyčíslený medziročný rozdiel (tzn. nárast 

respektíve pokles) v tejto položke v daných spoločnostiach, ktorý vypovedal o inovačnej aktivite 

v kategórii hmotných inovácií týchto subjektov vo vybranom období. Pri interpretácii dosiahnutých 

výsledkov sa vychádzalo z konštatovania, že kladná hodnota tohto rozdielu vypovedá o pozitívnej 

inovačnej aktivite podniku. Naopak, v prípade dosiahnutia negatívneho rozdielu, tzn. položka 

majetku dosahovala vyššie hodnoty v účtovnom období 2011 v porovnaní s účtovným obdobím 

2012, suma oprávok presiahla sumu investičného kapitálu do hmotných inovácií, tzn. možno 

predpokladať, že dané subjekty inovácie nerealizovali. 

Ďalej bola použitá metóda porovnávania hodnoty investícií do inovácií v rámci krajov hodnotených 

spoločností s ručením obmedzeným a koncentrácie týchto spoločností v rámci sektora, a to 

za účelom identifikovania regionálnych paradoxov v rámci podnikov lesníckeho sektora na úrovni 

regiónov Slovenskej republiky v oblasti potenciálnych klastrov. Samotná hodnota synergického 

efektu inovačných sietí – klastrov, predstavujúcich efektívny systém pre podporu inovácií, bola 

sledovaná integrálnym ukazovateľom pragmatickej hodnoty inovačnej aktivity v rámci krajov 

hodnotených spoločností a koncentrácie týchto spoločností v rámci sektora, ako aj lesnatosťou 

samotných krajov, ako súčtu poradí dosahovaných hodnôt sledovaných kritérií. 

Prieskum v oblasti manažmentu rizika v rámci inovačného procesu poskytovateľov služieb 

v slovenskom lesníctve sa taktiež opieral a vychádzal z výsledkov výskumu PALUŠA, LOUČANOVEJ 

a KAPUTU (2015). 

II. v súvislosti s motiváciou a stimulmi k inováciám bol výskum orientovaný predovšetkým 

na poskytovanie peňažných stimulov k inováciám, so zameraním na hodnotenie tzv. „policy 

output“, tzn. na hodnotenie formulácie cieľov a vlastností vybraných opatrení projektovej podpory 

Program rozvoja vidieka 2007 – 2013 a 2014 – 2020, s ohľadom  na podporu zavádzania inovácií 

v podnikoch poskytujúcich služby v lesníctve. Pri skúmaní miery tejto inštitucionálnej podpory 

inovácií bola využitá metóda analýzy dokumentov. Tá patrí k štandardným aktivitám ako 

v kvalitatívnom, tak aj v kvantitatívnom výskume. Ide o metódu zberu dát, ktorá predstavuje 

vyhľadávanie vhodných dokumentov, z ktorých chceme získať potrebné informácie o určitom jave 

(HENDL 2005; FRÜH 1991). 

Analýza dokumentov bola použitá s cieľom vyčleniť a zhodnotiť tie informácie, ktoré súvisia 

s problematikou inštitucionálnej podpory zavádzania inovácií a plnením základnej funkcie IS – 

poskytovanie peňažných stimulov. Hodnotenie štátnych intervencií spočíva v stanovení cieľov 

a nástrojov hospodárskej politiky tak, aby zodpovedali podmienke ekonomickej a systémovej 

racionality (STREIT 1991; ŠÁLKA 2004). ŠÁLKA (2004); DAHME, GRUNOW, HEGNER (1980); 

WEISS, BAUER, RAMETSTEINER (2005) uvádzajú, že ak má štátny zásah vo forme finančnej 

podpory podporovať inovácie v sektore lesníckych služieb, musí byť vhodný a účelný a zároveň 

účinný. Na základe teórie intervenčných pravidiel, vychádzajúc z uvedenej podmienky vhodnosti 

a účelnosti, ako aj účinnosti štátneho zásahu, bolo stanovených deväť hodnotiacich kritérií, 

ktoré musí finančná podpora spĺňať, ak má podporovať inovácie v sektore lesníckych služieb 

(ŠTĚRBOVÁ, ŠÁLKA 2016): 
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A) vhodnosť a účelnosť finančnej podpory: 

1. výber druhu finančnej podpory musí zabezpečiť, podľa jej očakávaného účinku, riešenie 

stanovených cieľov. Podľa spôsobu a formy účinku rozlišujeme finančnú podporu v užšom zmysle, 

založenú na poskytnutí peňažnej platby bez zadlženia adresáta a finančnú podporu v širšom 

zmysle, ktorá predstavuje peňažnú platbu vyžadujúcu zadlženie jej adresáta, 

2. štátna intervencia musí byť riskantne orientovaná, čo zahŕňa dotovanie tzv. "pioneer" inovácií 

a mnohých rizikových projektov, pričom prichádza do úvahy, že len niekoľko z nich dopadne 

úspešne, 

3. dotácia musí byť určená na rozvoj myšlienok, ktoré sú nové pre daný sektor, tzn. že musí byť 

poskytnutá už pre počiatočné fázy inovačných projektov, hľadanie a testovanie nových nápadov 

a realizáciu pilotných projektov, 

4. finančná podpora musí byť zameraná na podporu interakcií, čo zahŕňa výmenu a šírenie informácií 

v rámci inovačného systému, interakcie podnikov s výskumnými a verejnými inštitúciami, ako aj 

horizontálnu a vertikálnu spoluprácu v rámci sektora, 

5. štátna intervencia musí byť zameraná na rozvoj ľudských zdrojov, nakoľko vedomosti a výmena 

informácií, predstavujú kľúčové faktory rozvoja a implementácie inovácií, 

6. finančná podpora musí byť administratívne nenáročná a nezaťažujúca žiadateľa, tzn. v súvislosti 

s poskytnutím dotácie je nevyhnutné minimalizovať byrokraciu, 

7. štátna intervencia musí zabezpečiť splnenie očakávaného účinku, tzn. ciele, vlastnosti a podmienky 

získania finančnej podpory, musia byť zamerané na podporu podnikov pôsobiacich v sektore 

lesníckych služieb. 

B) účinnosť finančnej podpory: 

8. finančná podpora musí byť formulovaná tak, aby plnila funkciu regulatívneho komponentu. Ten 

vyjadruje predpoklady, podmienky a požadované správanie, za ktorých je možné poskytnúť 

peňažný príspevok, 

9. finančná podpora musí byť formulovaná tak, aby sa zabezpečil čo možno najvyšší stupeň motivácie 

podnikov k žiadosti o dotáciu. Motivačným komponentom rozumieme motivačný podnet, väčšinou 

peňažný príspevok, ktorý je poskytnutý za požadované správanie. V súvislosti zo zabezpečením 

jeho optimálnej úrovne je nevyhnutné minimalizovať vynaložené finančné prostriedky tak, aby boli 

akceptovateľné pre adresáta finančnej podpory, pri súčasnom zabezpečení eliminácie tzv. efektov 

finančnej spoluúčasti. 

Pomocou stanovených kritérií bolo posúdené, či formulácia pravidiel finančnej podpory, ktorú 

možno získať z jednotlivých opatrení spĺňa, respektíve nespĺňa tieto kritériá. 

V súvislosti s projektovou podporou Program rozvoja vidieka 2007 – 2013 sa výskum zameral 

aj na hodnotenie implementácie, tzn. na oblasti tzv. „policy impact“ a „policy outcome“. Rozdiel 

medzi formuláciou programu a implementačnými outputmi sa vyznačuje často veľkými rozdielmi 

spôsobenými deficitmi programu, alebo deficitmi realizácie (ŠÁLKA 2012). Impacts dávajú 

informácie o tom, aké účinky na adresátov má program a aké reakcie vyvolávajú. Outcomes 

opisujú celkové účinky programu na riešený problém (ŠÁLKA 2006). V tomto kroku bola využitá 

metóda analýzy dokumentov, expertné odhady a metóda rozhovoru.  

5.1.3 Etapa III. 

V rámci tretej etapy riešenia práce, boli získané výsledky výskumu premietnuté do súboru 

opatrení a odporúčaní pre inovačnú politiku v sektore služieb v lesníctve SR, predovšetkým v oblasti 

ťažbovo-dopravného výrobného procesu. Pri formulovaní záverov a odporúčaní bola použitá 

komparatívna metóda, ako aj metódy indukcie a dedukcie. Metóda indukcie ponúka priestor 

pre vytváranie obecných záverov na základe zistených špecifických poznatkov jednotlivých objektov. 

Metóda dedukcie vyvodzuje konkrétne individuálne poznatky z obecnejších a na základe pravidiel 

logiky dochádza k novému tvrdeniu. Dané návrhy by mali viesť k zlepšeniu inovačnej 

a podnikateľskej činnosti v lesnom hospodárstve SR, ako aj k zlepšeniu konkurencieschopnosti 

a ekonomickej efektívnosti týchto podnikov. 
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Syntézou dosiahnutých výsledkov, vychádzajúc z identifikovaných podporných faktorov 

inovačnej činnosti, ku ktorým sa vyjadrili podniky s inovačnou skúsenosťou a zamedzujúcich 

faktorov, ktoré zabránili podnikom v inovačnej činnosti, sa pristúpilo k voľbe vhodnej stratégie 

podnikov poskytujúcich služby v slovenskom lesníctve v oblasti inovácií. Respondenti mali možnosť 

označiť viac než jednu možnosť, pričom počet označení jednotlivých odpovedí indikoval ich 

dôležitosť v rámci inovačného procesu. Pre spracovanie prehľadu o strategickej situácií týchto 

podnikov sa použila SWOT analýza, ktorá ako uvádza LESÁKOVÁ (2004), kompletizuje silné a slabé 

stránky a príležitosti a riziká, t. j. vnútorné a vonkajšie prostredie poskytovateľov lesníckych služieb 

a zoraďuje ich podľa dôležitosti. SWOT analýzou sa v odbornej literatúre zaoberá množstvo autorov, 

napríklad KOTLER (2001); KOONTZ,WEIHRICH (1993); JAKUBÍKOVÁ (2008); SAKÁL A KOL. (2007). 

Pre túto systematickú analýzu východisko predstavovali kvantitatívne vyhodnotené údaje 

z databázy, zameriavajúce sa na charakteristiku kľúčových faktorov, ovplyvňujúcich strategické 

postavenie týchto podnikov. Syntézou získaných faktorov SWOT analýzy sa charakterizovali 

možnosti a identifikovali reálne predpoklady pre budúci vývoj. Priradením kvantitatívnych hodnôt 

získaných dopytovaním u poskytovateľov lesníckych služieb k získaným faktorom, SWOT analýza 

predstavuje prehľadný nástroj orientácie pre vnímanie strategickej pozície tohto odvetvia. Následne 

sa získané a kvantitatívne ohodnotené faktory v SWOT analýze vyhodnotili do TOWS matice. 

Tá určila zaradenie podnikov poskytujúcich služby v lesníctve do jedného zo štyroch kvadrantov, a to 

podľa toho, ktoré vlastnosti prevládali. Na základe tohto umiestnenia im určila vhodnú voľbu stratégie 

(Obrázok 4): 

 Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 
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Stratégia SO 

Ofenzívna – rozvojová 

Využiť príležitosti aplikovaním 

silných stránok 

Ofenzívny prístup. 

Stratégia WO 

Stratégia spojenectva 

Prekoná slabé stránky využitím 

príležitostí 

Opatrný prístup. 
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(T
) 

Stratégia ST 

Defenzívna – obranná 

Vyhnúť sa rizikám využitím 

silných stránok 

Ukázať silu. 

Stratégia WT 

Deinvestičná – útlmová 

Minimalizovať slabé stránky a 

vyhýbať sa rizikám 

Ústup, kompromisy, respektíve 

likvidácia. 

Obrázok 4 TOWS matica – strategické alternatívy 

Zdroj: LESÁKOVÁ 2004 
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6 CHARAKTERISTIKA PODNIKOV POSKYTUJÚCICH SLUŽBY V SLOVENSKOM 

LESNÍCTVE  

Vo všeobecnosti možno podniky poskytujúce služby v slovenskom lesníctve triediť podľa 

štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE. Ide o štandardizovaný klasifikačný systém 

v európskom priemysle, ktorý je v Európskej únii záväzný. Štatistická klasifikácia podľa SK NACE 

delí ekonomické činnosti na základe číselných kódov do jednotlivých sekcií, divízií, skupín, tried 

a podtried. Poskytovatelia služieb v lesníctve patria do Sekcie A – Poľnohospodárstvo, lesníctvo 

a rybolov, a možno ich začleniť do 5 podtried (ŠTĚRBOVÁ ET AL. 2014): 

 02200 Ťažba dreva, 

 02401 Služby súvisiace s lesníctvom, 

 02402 Služby súvisiace s ťažbou dreva, 

 02409 Ostatné služby poskytované v lesníctve, 

 02100 Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve. 

Na území Slovenska evidujeme celkovo 21 694 firiem poskytujúcich služby v lesníctve. Najviac 

z nich, v počte 12 744, spadá do kategórie 02409 Ostatné služby v lesníctve. Druhou najpočetnejšou je 

kategória 02401 Služby súvisiace s lesníctvom, nasledujú podtriedy 02100, 02200 a najmenej firiem je 

klasifikovaných v rámci podtriedy 02402 Služby súvisiace s ťažbou dreva. Podrobné rozdelenie, 

s konkrétnymi počtami podnikov spadajúcich do jednotlivých podtried, zachytáva Obrázok 5: 

Obrázok 5 Klasifikácia firiem poskytujúcich služby v lesníctve podľa podtried SK NACE 

Zdroj: ŠTĚRBOVÁ ET AL. 2014 

SK NACE umožňuje taktiež klasifikáciu firiem podnikajúcich v danom sektore podľa 

jednotlivých krajov SR. To prináša možnosť sledovať, v ktorých krajoch sa tieto firmy koncentrujú 

najviac, a naopak, ktoré kraje evidujú menší počet týchto podnikateľských subjektov (ŠTĚRBOVÁ ET 

AL. 2014). 

Na území Slovenskej republiky pôsobí najviac firiem poskytujúcich služby v lesníctve 

v Prešovskom a Banskobystrickom kraji, čo vyplýva z faktu, že práve tieto regióny sa vyznačujú 

najväčšou výmerou lesných pozemkov v SR. Pomerne veľký počet firiem možno zaznamenať taktiež 

v Košickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. Menej podnikov má sídlo v rámci Nitrianskeho, 

Trnavského, či Bratislavského kraja, čo možno taktiež pripísať celkovej výmere lesných pozemkov, 

ktorá je práve v týchto územiach krajiny najmenšia (Obrázok 6). 
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Obrázok 6 Klasifikácia firiem poskytujúcich služby v lesníctve podľa krajov 

Zdroj: ŠTĚRBOVÁ ET AL. 2014 

Podniky poskytujúce služby v lesníctve podľa právnej formy 

Z celkového počtu podnikov, pôsobiacich na území Slovenska, až 96 % tvoria mikropodniky. 

Ide o podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 10 osôb a ich ročný obrat, respektíve celková ročná 

bilančná suma, nepresiahne dva milióny EUR. Malé a stredné podniky sa na celkovom počte 

podieľajú mierou 3,9 % a iba 0,1 % predstavujú veľké podniky. Z tohto všeobecného rozdelenia 

podnikov sa odvíja aj zloženie trhu s lesníckymi službami. Z pohľadu veľkosti podnikov, a s tým 

súvisiacej právnej formy, je pre daný trh charakteristické, že väčšina podnikov poskytujúcich služby 

v lesníctve sa radí do kategórie mikropodnikov, tzn. práve mikropodniky majú väčšinové zastúpenie. 

V menšej miere tu pôsobia taktiež malé a stredné podniky (Tabuľka 2). 

Tabuľka 2 Klasifikácia podnikov podľa právnej formy 

Právna forma 
Kraj 

BB BA KE NR PO TN TT ZA 

Živnostník 4 932 226 2 311 562 4 950 1 483 451 1 908 

Živnostník v OR 1 0 0 1 3 3 0 2 

Živnostník a SHR  109 12 45 18 106 28 12 62 

Živnostník a SHR v OR 0 0 2 0 0 0 0 0 

Živnostník a slobodné povolanie 0 0 2 0 5 0 0 8 

SHR 59 13 296 10 180 9 15 134 

SHR roľník 104 20 87 8 60 11 20 182 

SHR roľník v OR 0 0 0 0 1 0 0 0 

FO slobodné povolanie 3 1 2 2 7 7 1 17 

Spoločenstvá vlastníkov 319 34 267 142 577 343 59 400 

Štátny podnik  2 1 0 0 1 0 0 0 

Zahraničná osoba fyzická 0 0 0 0 0 4 0 1 

Zahraničná osoba právnická  2 0 0 0 0 1 0 1 

Príspevková organizácia 1 1 3 0 3 0 0 0 

Spoločnosť s ručením obmedzeným 230 67 118 57 189 82 49 151 

Akciová spoločnosť 1 2 2 0 2 0 0 1 

Verejná obchodná spoločnosť 0 1 0 0 1 0 0 1 

Komanditná spoločnosť 0 1 0 0 0 0 0 0 

Družstvo 0 1 3 0 20 2 2 2 

Zdroj: ŠTĚRBOVÁ ET AL. 2014 

Na základe uvedených údajov možno konštatovať, že na trhu s lesníckymi službami prevažuje 

práva forma podnikania Živnostník. Tento status podnikania využíva celkovo 16 832 podnikateľov, 

čo predstavuje až 77 % z celkového počtu podnikov poskytujúcich služby v lesníctve. Preferovanie 
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práve danej formy podnikania možno pripísať najmä jednoduchosti, voľnosti a flexibilite, ktoré 

podnikanie na základe živnostenského oprávnenia prináša. Ďalej možno zaznamenať väčší počet 

podnikov spadajúcich do kategórií Samostatne hospodáriaci roľník a Spoločenstvá vlastníkov
1
. 

Z obchodných spoločností je najviac uprednostňovaná právna forma Spoločnosti s ručením 

obmedzeným, pod ktorou v danom sektore podniká celkovo 943 subjektov. Výskyt ostatných 

právnych foriem je skôr ojedinelý (ŠTĚRBOVÁ ET AL. 2014). 

                                                      
1
 V kategórii môžu byť zaradené taktiež podniky majiteľov lesa, pri ktorých nie je možné jednoznačne určiť, 

či uvedené ekonomické aktivity v rámci služieb v lesníctve vykonávajú, alebo nie, čo však na dosiahnuté 

výsledky nemá zásadný vplyv. 
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7 INOVAČNÉ SPRÁVANIE FIRIEM 

Táto časť vedeckej monografie sa zameriava na zhodnotenie inovačného správania firiem 

poskytujúcich služby v slovenskom lesníctve. Za týmto účelom bola využitá metóda dopytovania, 

za pomoci dotazníkovej metódy. 

Na základe výsledkov pilotného testu dotazníka možno konštatovať, že pripomienky jednotlivých 

respondentov sa v značnej miere zhodovali, tzn. opakovali sa. Väčšina respondentov negatívne 

hodnotila fakt, že dotazník je pomerne rozsiahly. Zhrnutie konkrétnych pripomienok, ako aj 

následných úprav dotazníka, sumarizuje Tabuľka 3.  

Tabuľka 3 Výsledky pilotného testovania dotazníka 

Č. Pripomienky k dotazníku Úpravy dotazníka 

1. 

a) priveľa možností foriem podnikania 

+ skratky nemusia byť zrozumiteľné 

a) zúženie možností foriem podnikania na 7 

+ nepoužívanie skratiek 

b) chýbajúca otázka týkajúca sa pracovnej pozície 

respondenta 

b) doplnenie otázky týkajúcej sa identifikácie 

pracovnej pozície respondenta 

c) nejasná informácia o spolupracovníkovi c) vysvetlenie pojmu "spolupracovník" 

d) neúplný zoznam poskytovaných služieb 

+ nesprávna terminológia 

d) doplnenie služby "manipulácia s drevom" 

+ nahradenie pojmu "približovanie" pojmom 

"sústreďovanie“ 

e) vymenovanie všetkých cieľov, ktoré má podnik 

záujem dosiahnuť 

e) nahradenie uzavretej otázky otvorenou – 

vymenovať 3 najpodstatnejšie ciele podniku 

f) pri možnostiach dosiahnutia cieľa možné 

zavádzanie na nedodržiavanie právnych noriem 

+ chýbajúce slovo "ponuka" v jednej z možností 

f) v otázke č. 1.9 vylúčenie možnosti č. 10 

+ doplnenie slova "ponuka" v možnosti č. 3 

2. 

a) chybné označenie animálnej sily za techniku 
a) zaradenie samostatnej otázky týkajúcej sa 

využívania animálnej sily  

b) nesprávna lesnícka terminológia b) nahradenie pojmu "lesný" pojmom "lesnícky" 

c) nekompletný zoznam používanej technológie c) doplnenie zoznamu  

d) nesprávne skratky pri označení technológií d) nahradenie skratiek celým pojmom 

3.  
respondentom nemusia byť známe 

environmentálne technológie 

doplnenie otázky o znalosti environmentálnej 

technológie 

4.  

a) neúplný zoznam možností pôvodu inovačnej 

myšlienky 

a) v otázke č. 4.5 doplnenie možnosti č. 6 "Tlak 

verejnosti" 

b) chýbajúca otázka na vlastníctvo patentov 
b) doplnenie otázky týkajúcej sa vlastníctva 

patentov v oblasti inovácií 

5.  posudzovanie vplyvu faktorov je subjektívne bez úprav 

6.   
otázka týkajúca sa objemu tržieb z nového 

podnikania je ťažko zistiteľný údaj 
bez úprav 

7.  bez pripomienok bez úprav 

Je nevyhnutné poznamenať, že piata a šiesta časť dotazníka, aj napriek pripomienkam 

respondentov, zostala v pôvodnej forme. V piatej časti dotazníka korektúry neboli vykonané 

vzhľadom na to, že subjektivitu názorov na vplyv jednotlivých faktorov nie je možné ovplyvniť, 

ani žiadnym spôsobom znížiť, respektíve eliminovať. Je zrejmé, že odpovede na otázky tohto druhu, 

budú vždy ovplyvnené subjektívnym názorom respondenta. V súvislosti so šiestou častou dotazníka 

sa nepristúpilo k úprave dotazníka, nakoľko nemožno súhlasiť s pripomienkou, že zistiť daný údaj je 

zložité. Predpokladalo sa, že pre podnik je ukazovateľ tohto druhu dôležitý, preto ho sleduje 

a disponuje ním. Siedma časť dotazníka nebola nijakým spôsobom upravená, pretože respondenti k nej 

nemali žiadne pripomienky. 

Následne bol realizovaný samotný prieskum inovačného správania v podnikoch poskytujúcich 

služby v lesníctve. Veľkosť výberového súboru, ako aj skutočne dosiahnutý počet vyplnených 

dotazníkov od respondentov, zachytáva Tabuľka 4. 
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Tabuľka 4 Veľkosť vzorky a skutočný počet vyplnených dotazníkov pre jednotlivé strata 

Veľkosť podniku Základný súbor Veľkosť vzorky Počet vyplnených dotazníkov 

Mikro podniky 21 553 96 144 

Malé podniky 133 56 57 

Stredné podniky 8 7 3 

Spolu 21 694 159  204 

Aj napriek tomu, že pre zber dát bola využitá kombinácia priameho kontaktu s respondentom 

formou štandardizovaného rozhovoru, so zasielaním dotazníka poštou, respektíve elektronicky, pričom 

respondenti boli kontaktovaní taktiež telefonicky, zaznamenaná bola pomerne veľká neochota 

zo strany týchto podnikateľských subjektov spolupracovať. Vzhľadom na to, úroveň reprezentatívnej 

vzorky sa podarilo dosiahnuť len v rámci dvoch skupín podnikov, t. j. mikro a malé podniky. 

Za účelom participácie v dotazníkovom prieskume bolo oslovených všetkých osem subjektov, 

spadajúcich do skupiny stredných podnikov, avšak len tri z nich pristúpili k vyplneniu dotazníka. 

Možno však konštatovať, že výsledky v danej skupine ovplyvnila v značnej miere veľkosť základného 

súboru, ktorá je veľmi malá a pre dosiahnutie reprezentatívnej vzorky by muselo byť sedem z ôsmych 

subjektov ochotných spolupracovať, tzn. prieskum by sa musel uskutočniť takmer v rozsahu celého 

základného súboru. Za týchto podmienok možno tri vyplnené dotazníky považovať za relatívne dobrý 

výsledok. 

7.1 CHARAKTERISTIKA RESPONDENTOV 

Prieskumu sa celkovo zúčastnilo 204 podnikov poskytujúcich služby v lesníctve, pričom postup 

a kritériá výberu respondentov detailne popisuje  kapitola 5 Materiál a metódy. Štruktúru 

respondentov, podľa typu vlastníctva podniku, zachytáva Obrázok 7. 

Obrázok 7 Štruktúra respondentov podľa typu vlastníctva podniku 

Ako vyplýva z uvedeného obrázku, najviac (143) respondentov bolo z radov podnikateľov – 

jednotlivcov. Celkovo 28 respondentov figurovalo v rámci rodinného podniku a ďalších 27 bolo 

spoluvlastníkom podniku. V prípade štyroch podnikov bol vlastníkom štát, prípadne obec 

a v zvyšných dvoch prípadoch boli vlastníkom podielnici pozemkového spoločenstva. Z hľadiska 

právnej formy v prieskume dominovali respondenti podnikajúci na základe živnostenského oprávnenia 

(124 – 60,8 %). Prieskumu sa ďalej zúčastnilo 76 (37,3 %) obchodných spoločností, tri pozemkové 

spoločenstvá (1,6 %) a jeden štátny podnik (1 %). 

Najväčší počet respondentov spadal do kategórie mikro podnikov (144 – 70,6 %). Ďalej 

sa prieskumu zúčastnilo 57 (28,5 %) malých podnikov a tri stredné podniky (1 %). 

Najväčší počet respondentov, celkovo 31 %, pracuje v podniku na pracovnej pozícii riadiaceho 

pracovníka, respektíve manažéra. 28,6 % respondentov figuruje ako majiteľ, respektíve konateľ firmy. 

15,5 % pracuje na pracovnej pozícii pilčíka, 14,3 % ako traktorista a 6 % respondentov vykonáva 

prácu šoféra, respektíve vodička LKT. Zvyšných 4,8 % respondentov zastáva pracovné pozície 
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lesných robotníkov, respektíve obstarávateľov prác. Najbližší spolupracovníci respondentov pracujú 

prevažne ako pilčíci (31,4 %), robotníci (28,7 %), ekonómovia (11,2 %), riadiaci pracovníci (7,4 %). 

16,7 % respondentov uviedlo, že nespolupracuje s nikým, koho by v zmysle definície použitej 

na účely tohto výskumu (Príloha A – otázka 1.4) mohol označiť za najbližšieho spolupracovníka. 

Zvyšných 4,6 % najbližších spolupracovníkov zastáva pracovné pozície asistentov, vodičov, ťažbárov, 

respektíve operátorov lanovky. Štruktúru respondentov, ako aj ich najbližších spolupracovníkov, 

podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania, zachytáva Tabuľka 5. 

Tabuľka 5 Štruktúra respondentov a spolupracovníkov podľa dosiahnutého vzdelania 

Stupeň vzdelania 
Respondent 

Najbližší 

spolupracovník 

Počet % Počet % 

Základné vzdelanie 1 0,5 5 2,5 

Nižšie odborné vzdelanie bez maturity, 

potrebné k lesnému hospodáreniu 
15 7,4 12 5,9 

Iné nižšie odborné vzdelanie bez maturity 22 10,8 28 13,7 

Stredné odborné vzdelanie s maturitou, 

potrebné k lesnému hospodáreniu 
64 31,4 51 25,0 

Iné stredné odborné vzdelanie s maturitou 51 25,0 51 25,0 

Vysokoškolské vzdelanie lesníckeho smeru 40 19,6 12 5,9 

Iné vysokoškolské vzdelanie 11 5,4 11 5,4 

Iné 0 0,0 34 16,7 

Najväčším odberateľom daných subjektov je štát, ktorému služby poskytuje viac než 70 % týchto 

podnikov. Pomerne veľkú skupinu odberateľov tvoria taktiež súkromní vlastníci lesov, ktorých lesy 

obhospodaruje 67,4 % respondentov. 3,4 % respondentov, ktorí uviedli možnosť „iné“ predstavuje 

subjekty, poskytujúce služby taktiež v zahraničí, predovšetkým v Českej republike. Štruktúru 

odberateľov týchto podnikov, podľa objemu poskytovaných služieb, zachytáva Obrázok 8. 

Obrázok 8 Štruktúra odberateľov služieb v lesníctve 

V súvislosti s ťažbovo-dopravným výrobným procesom, prevažná väčšina respondentov 

vykonáva ťažbu (86,3 %) a sústreďovanie dreva (76,5 %). 48,5 % vykonáva manipuláciu s drevom, 

33,3 % zabezpečuje dopravu dreva a 29,4 % zabezpečuje pestovanie a ochranu lesa. Celkovo 7,4 % 

respondentov, ktorí v súvislosti s typom poskytovaných služieb označili možnosť „iné“ uviedlo, 

že realizuje taktiež obchod s drevom. 

Najpodstatnejšie ciele podniku, vytýčené v súvislosti s výkonom poskytovania služieb  v lesníctve 

na obdobie nasledujúcich 10 rokov, možno podľa frekvencie ich výskytu v jednotlivých odpovediach 

respondentov, zhrnúť do niekoľkých skupín (Tabuľka 6). 
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Tabuľka 6 Najpodstatnejšie ciele poskytovateľov služieb v lesníctve 

Zameranie cieľov Konkretizácia 

1. Ekonomické ukazovatele 

dosahovanie kladného výsledku hospodárenia 

dosahovanie vyššieho zisku 

dosahovanie nižších nákladov 

zabezpečenie likvidity podniku 

zvýšenie efektivity práce 

2. Pracovné príležitosti 

paušálny príjem zákaziek 

dlhodobá istota a stabilita 

zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku 

vytváranie nových pracovných miest 

3. Štruktúra poskytovaných služieb  

rozšírenie ponuky služieb 

poskytovanie komplexných služieb 

zvyšovanie kvality poskytovaných služieb 

špecializácia 

4. Existencia podniku a postavenie 

na trhu  

prežitie na trhu 

dlhodobý rast podniku 

dlhodobé udržanie a zlepšovanie trhovej pozície 

rozšírenie pôsobnosti podniku v rámci SR 

expanzia do zahraničia  

5. Spolupráca 

zlepšenie spolupráce s odberateľmi 

zabezpečenie korektných obchodných vzťahov 

získavanie nových kontaktov a zákazníkov 

Z odpovedí respondentov vyplýva, že v zmysle dosiahnutia vytýčených cieľov, chcú 

predovšetkým rozšíriť ponuku poskytovaných služieb, zvyšovať produktivitu práce a tržby, 

pri súčasnej racionalizácii nákladov, pracovať podľa princípov trvalo udržateľného rozvoja, a taktiež 

realizovať inovačnú činnosť. 

7.2 STROJOVÉ/TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE PODNIKOV 

Pri výkone služieb v lesníctve, ktoré v rámci svojej činnosti podniky poskytujú, používajú rôznu 

lesnú techniku, respektíve ťažbovo-dopravné technológie. Jednotlivé počty podnikov, podľa toho, 

či disponujú alebo nedisponujú konkrétnym typom technológie, sumarizuje nasledujúca Tabuľka 7. 

Tabuľka 7 Strojové/technologické vybavenie podnikov 

Lesná technika 
Počet podnikov 

Disponuje  Nedisponuje 

Prenosná reťazová píla 188 16 

UKT (univerzálny kolesový traktor)  127 77 

LKT (lesnícky kolesový traktor)  110 94 

Pásový traktor 4 200 

Harvester 13 191 

Forvarder 18 186 

Lesnícka lanovka 44 160 

Nákladné auto na odvoz dreva 63 141 

Odvozné súpravy na odvoz dreva 45 159 

Horský procesor 0 204 

Iné 10 194 

Z uvedenej Tabuľky 7 vyplýva, že poskytovatelia služieb v lesníctve disponujú a využívajú 

pri svojej činnosti predovšetkým klasické technológie, ako prenosné reťazové píly, UKT a LKT. 

Z moderných a šetrnejších technológií sa v čoraz väčšej miere začínajú uplatňovať lesnícke lanovky. 

Harvester, forvarder, pásový traktor vlastní len malá časť respondentov, pričom ani jeden nedisponuje 

horským procesorom. Na zabezpečenie prepravy dreva využívajú najmä nákladné automobily. 

V súčasnosti až 52,9 %, tzn. celkovo 108 podnikov, stále využíva v rámci ťažbovo-dopravného 

procesu animálnu silu, najmä kone, ktoré sa uplatňujú hlavne v rámci výkonu sústreďovania dreva. 
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Viac ako jedna tretina, presne 34,8 % t. j. 71 respondentov uviedla, že disponuje fyzicky výrazne 

opotrebovanou, respektíve starou lesnou technikou. Viac ako polovica respondentov vníma túto 

situáciu ako výzvu, ktorú je potrebné prekonať. 36,6 % respondentov uviedlo, že disponovanie fyzicky 

opotrebovanou lesnou technikou žiadnym spôsobom neovplyvňuje ich činnosť. 11,3 % respondentom 

spôsobuje táto situácia existenčné problémy.  

7.3 ENVIRONMENTÁLNY ASPEKT PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI 

Celkovo až 179, t. j. 87,7 % respondentov uviedlo, že sú im známe nejaké environmentálne 

technológie, respektíve technológie šetrné k životnému prostrediu. Iba 25, t. j. 12,3 % podnikateľov, 

nedisponuje vedomosťami z tejto oblasti. 

V rámci podnikateľskej činnosti 119 (58,3 %) respondentov, zohráva určitú úlohu vplyv 

používanej technológie na životné prostredie. Dané podniky sa pri svojej činnosti snažia využívať 

postupy a technológie, ktoré sú v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a prírode blízkeho 

obhospodarovania lesa, pričom najčastejšie ide o: 

 uprednostňovanie tradičných, aj keď zastaraných spôsobov, najmä využívanie koní, 

 používanie ekologických bioolejov, PHM a filtrov na zachytávanie emisných plynov, 

 využívanie lesníckych lanoviek, 

 preferovanie sortimentovej metódy, 

 pri sústreďovaní dreva snaha o čo najvyššie percento zachovania prirodzenej obnovy lesa, 

približovanie dreva vykonávané po vyznačených linkách s ohľadom na zmladenie, limitovanie 

pohybu mechanizácie po ploche porastu, výkon prác len v priaznivých terénnych podmienkach, 

 používanie výhradne technologicky spôsobilej a neopotrebovanej techniky, zabezpečenie techniky 

pred únikom ropných látok, používanie techniky s nižšou spotrebou palív a vyššou emisnou 

triedou, používanie ľahších súprav na zlom geologickom podloží, 

 používanie nízkotlakových pneumatík, železného koňa – minimalizácia erózie a poškodenia, nižšia 

hĺbka koľají, 

 vykonávanie poťažbovej úpravy, natieranie poškodených stromov pellacolom. 

Na druhej strane, celkovo 85 (41,7 %) respondentov, z rôznych dôvodov neuplatňuje v rámci 

svojej podnikateľskej činnosti environmentálne technológie (Obrázok 9). 

Obrázok 9 Dôvody nezavádzania environmentálnej technológie 

7.4 REALIZÁCIA INOVAČNEJ ČINNOSTI 

V sledovanom období zaviedlo vo svojom podniku 83 respondentov minimálne jednu inováciu. 

Zvyšných 121 respondentov neimplementovalo žiadnu inováciu. Pomer inovátorov k podnikom 

bez inovačnej aktivity je 40,7 % ku 59,3 %, z čoho vyplýva, že inovačná činnosť podnikov 

poskytujúcich služby v slovenskom lesníctve nedosahuje ani priemernú úroveň, nakoľko väčšina 

respondentov inovácie nezaviedla. Pomer inovátorov k podnikom, ktoré nezaviedli žiadnu inováciu, 

podľa veľkosti podniku, zachytáva Tabuľka 8. 
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Tabuľka 8 Inovačná činnosť poskytovateľov služieb podľa veľkosti podniku 

Veľkosť podniku 
Inovácia (počet podnikov) Inovácia (%) 

Áno Nie Áno Nie 

Mikro podniky 55 89 38,2 61,8 

Malé podniky 27 30 47,4 52,6 

Stredné podniky 1 2 33,3 66,7 

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že veľkosť podniku nemožno označiť za faktor, ktorý by mal 

zásadný vplyv na mieru inovačnej aktivity v sektore poskytovateľov služieb. V kategórii mikro 

a stredných podnikov zaviedla inovácie približne jedna tretina respondentov, pričom dve tretiny 

inovačnú činnosť nerealizovali. Mierne odlišná situácia bola zaznamenaná v kategórii malých 

podnikov, kde sa pomer inovujúcich podnikov k podnikom bez inovačnej aktivity, pohyboval 

na úrovni zhruba 50/50 (Obrázok 10). 

 
Obrázok 10 Miera inovačnej činnosti podľa veľkosti podniku 

Informácie o typoch a počtoch zavedených inovácií zachytáva Tabuľka 9. 

Tabuľka 9 Typy a počty zavedených inovácií 

Typ inovácie 
Počet 

1 2 3 >3 

Nové produkty 16 3 0 0 

Nové služby 24 4 0 0 

Inovácie procesu 44 9 2 1 

Organizačné inovácie 8 3 1 0 

Väčšina podnikov s inovačnou činnosťou realizovala v sledovanom období jednu inováciu, 

skôr výnimočne sa vyskytli prípady zavedenia dvoch, prípadne väčšieho počtu inovácií. Zároveň 

respondenti uviedli, že celkovo 18 plánovaných inovácií sa oneskorilo, respektíve nezrealizovalo. 

V sektore poskytovateľov služieb v slovenskom lesníctve jednoznačne dominovali inovácie procesu, 

respektíve technologické inovácie, ktoré tvorili takmer polovicu z celkového objemu zavedených 

inovácií. Nasledovali inovácie v podobe nových služieb, ďalej to boli nové produkty a najmenší podiel 

dosiahli organizačné inovácie (Obrázok 11). 
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Obrázok 11 Podiel jednotlivých typov na celkovom objeme inovácií 

Následne boli respondenti vyzvaní, aby vybrali a definovali inováciu, ktorú považujú 

za najvýznamnejšiu pre ich firmu. V rámci jednotlivých typov, označili respondenti 

za najvýznamnejšie nasledujúce inovácie (Tabuľka 10). 

Tabuľka 10 Najvýznamnejšie inovácie podľa jednotlivých typov 

Typ inovácie Najvýznamnejšie inovácie 

Inovácie procesu 

UKT, respektíve UKT s vývoznou súpravou 

LKT 

lesnícka lanovka 

forvarder 

harvester 

nákladné auto, odvozná súprava a kamión 

prenosná reťazová píla 

kôň a železný kôň 

štiepací automat 

dvojbubnový navijak  

podval na prepravu lesných strojov 

diaľkové ovládanie na LKT 

vývozná kolesová súprava  

Ponuka nových služieb 

údržba ciest  

medzinárodná cestná doprava  

poskytovanie lesnej techniky do nájmu  

vývoz biomasy 

služby v poľovníctve  

výstavba zrubových domov 

Ponuka nových produktov 

štiepka a štiepané palivové drevo 

biomasa 

vianočné stromčeky 

Organizačné inovácie 

zefektívnenie organizácie dopravy 

vstup na nové trhy 

poskytovanie služieb prostredníctvom subdodávateľov 

zmena organizačnej štruktúry podniku 

zmena a zjednodušenie pracovného procesu a dodávateľských prác  

Z uvedenej Tabuľky 10 je zrejmé, že za najvýznamnejšie považujú respondenti inovácie lesnej 

techniky, potrebnej na ťažbu a sústreďovanie dreva, ako aj dopravných prostriedkov, nevyhnutných 

v rámci procesu dopravy dreva. V dvoch tretinách prípadov mali tieto inovácie pozitívny vplyv 

na výsledok hospodárenia, tzn. podniky zaznamenali nárast zisku, na ktorom sa podpísalo práve 

zavedenie danej inovácie. 19,3 % respondentov uviedlo, že daná inovácia mala neutrálny vplyv 

na výsledok hospodárenia, spôsobila len nízky, respektíve žiadny nárast zisku. V prípade 14,5 % 
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podnikov, zavedená inovácia vyvolala značný nárast zisku podniku. Negatívny vplyv na VH, 

tzn. pokles zisku, respektíve prehĺbenie straty v dôsledku zavedenia inovácie, nezaznamenal žiadny 

z respondentov. 

V ďalšom kroku mali respondenti označiť zdroj pôvodnej inovačnej myšlienky, tzn. odkiaľ prišla 

myšlienka zaviesť danú inováciu. Výsledky zachytáva Obrázok 12. 

Obrázok 12 Zdroje inovačných myšlienok 

Najviac inovačných myšlienok prišlo priamo z interného prostredia podniku. Väčšina bola 

výsledkom vlastnej iniciatívy inovátora, ďalšie prišli od vlastníka, vedenia podniku 

a spolupracovníkov. Najnižší podiel na vzniku inovačných myšlienok mali univerzity a výskumné 

pracoviská. Hlavné dôvody zavedenia inovácie sumarizuje Obrázok 13. 

Obrázok 13 Hlavné dôvody realizácie inovácie 

Väčšina podnikov sa prostredníctvom zavedenia danej inovácie usilovala predovšetkým 

o zvýšenie zisku a produktivity práce, ako aj o zlepšenie technologických procesov. Medzi ďalšie 

významné dôvody realizácie inovácie možno zaradiť snahu o zníženie nákladov, prežitie a rast 

podniku, snahu udržať krok s konkurenciou, respektíve získať konkurenčnú výhodu, potrebu 

modernizácie strojového parku, ako aj zabezpečenie lepšej ochrany životného prostredia.  

V závere tejto časti sa respondenti vyjadrili k vlastníctvu patentov v oblasti inovácií, pričom ani 

jeden podnik nevlastní patent tohto druhu. 
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7.5 PODPORNÉ, OBMEDZUJÚCE A ZAMEDZUJÚCE FAKTORY  

Podniky, ktoré zaviedli inovácie, mali v ďalšom kroku prieskumu vyjadriť, aké faktory zohrali 

pozitívnu (podpornú) úlohu pri realizácii danej inovácie a zároveň uviesť, ktoré faktory brzdili 

(obmedzovali) inovačný proces. Jednotlivé faktory, podľa stupňa ich vplyvu, sumarizujú nasledujúce 

Tabuľky 11 a 12. 

Tabuľka 11 Podporné faktory podľa stupňa ich vplyvu 

Stupeň vplyvu Podporný faktor 

Veľký 

Ponuka finančných služieb – úverov 

Spolupráca s dodávateľmi 

Spolupráca s odberateľmi 

Stredný  

Spolupráca s inými poskytovateľmi služieb 

Spolupráca s podnikmi iného zamerania 

Ponuka kvalifikovaných pracovných síl 

Ponuka informácií k inováciám 

Malý  

Možnosti využitia ďalšieho vzdelávania 

Podporné programy zo štátneho rozpočtu 

Podporné programy EÚ 

Lesnícka poradenská činnosť 

Poradenské služby iných poradcov 

Žiadny 

Podporné programy z rozpočtu VÚC, resp. obce 

Spolupráca s úradmi a inými verejnými inštitúciami 

Spolupráca s výskumnými inštitúciami 

Tabuľka 12 Obmedzujúce faktory podľa stupňa ich vplyvu 

Stupeň vplyvu Obmedzujúci faktor 

Veľký 

Nedostatok vlastných finančných prostriedkov 

Vysoké vstupné (investičné) náklady 

Vysoké bežné (prevádzkové) náklady 

Dane a odvodové zaťaženie 

Problémy so získaním úveru 

Stredný  

Riziko predaja produktov alebo služieb 

Nedostatok informácií o možnostiach podpory pri zavádzaní inovácií 

Nedostatok kvalifikovaných pracovných síl 

Nedostatok informácií o možných nových produktoch a službách  

Malý  

Nedostatok informácií o odbytových trhoch 

Zákony ochrany prírody a životného prostredia 

Lesný zákon 

Živnostenský zákon 

Žiadny 

Technické normy a predpisy 

Pracovné právo 

Spolupráca s odberateľmi 

Spolupráca s verejnými inštitúciami 

Spolupráca s výskumnými inštitúciami 
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Na základe výsledkov uvedených v tabuľkách možno definovať päť najvýznamnejších 

podporných a obmedzujúcich faktorov inovačnej činnosti podnikov poskytujúcich služby 

v slovenskom lesníctve (Tabuľka 13). 

Tabuľka 13 Najvýznamnejšie podporné a obmedzujúce faktory inovačnej činnosti 

Podporné faktory Obmedzujúce faktory 

Ponuka finančných služieb – úverov Nedostatok vlastných finančných prostriedkov 

Horizontálna spolupráca Vysoké investičné a prevádzkové náklady 

Vertikálna spolupráca Dane a odvodové zaťaženie 

Ponuka kvalifikovaných pracovných síl Problémy so získaním úveru 

Ponuka informácií k inováciám Riziko predaja produktov alebo služieb 

Podniky bez inovačnej aktivity uviedli nasledujúce najvýznamnejšie dôvody, kvôli ktorým 

nezaviedli žiadnu inováciu v sledovanom období: 

 nedostatok finančných zdrojov na inovácie, 

 inovácie neboli potrebné, podniku postačujú súčasné kapacity, 

 vysoké vstupné náklady na inovácie, 

 nízka cena za vykonané služby – nízke tržby, 

 problematické výberové konania a zvedenie rámcových zmlúv, 

 nepriaznivé dodávateľsko-odberateľské vzťahy so štátnym podnikom LESY SR, 

 neistota na trhu, riziko predaja služieb, 

 nedostatok kvalifikovaných pracovných síl, 

 dlhá doba návratnosti investície, 

 nepriaznivé konkurenčné prostredie, 

 slabá podpora inovácií zo strany štátu. 

Následne mali títo respondenti vyjadriť stupeň vplyvu jednotlivých faktorov na zamedzenie 

realizácie inovačnej činnosti. Výsledky sumarizuje Tabuľka 14. 

Tabuľka 14 Zamedzujúce faktory inovačnej činnosti podľa stupňa ich vplyvu 

Stupeň vplyvu Zamedzujúci faktor 

Veľký 

Nedostatok vlastných finančných prostriedkov 

Vysoké vstupné (investičné) náklady 

Vysoké bežné (prevádzkové) náklady 

Problémy so získaním úveru 

Dane a odvodové zaťaženie 

Stredný  

Riziko predaja produktov alebo služieb 

Nedostatok kvalifikovaných pracovných síl 

Nedostatok informácií o možnostiach podpory pri zavádzaní inovácií 

Nedostatok informácií o možných nových produktoch a službách  

Spolupráca s odberateľmi 

Malý  

Nedostatok informácií o odbytových trhoch 

Zákony ochrany prírody a životného prostredia 

Živnostenský zákon 

Technické normy a predpisy 

Spolupráca s verejnými inštitúciami 

Žiadny 

Pracovné právo 

Lesný zákon 

Spolupráca s výskumnými inštitúciami 
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Aby sa uľahčil proces zavádzania inovácií, respondenti by v budúcnosti privítali zlepšenie hlavne 

v týchto oblastiach: 

 priaznivejšia vlastná finančná situácia, 

 väčšia podpora inovácií zo strany štátu a EÚ, 

 uľahčenie procesu a možností získania cudzích finančných zdrojov – úverov, 

 zlepšenie podmienok verejného obstarávania, 

 zvýšenie tarifných sadzieb za výkon lesníckych činností, 

 vyšší dopyt po službách, 

 rovnomerná ponuka práce a garancia objednaných služieb, 

 lepšie dodávateľsko-odberateľské vzťahy a spolupráca, 

 nižšie daňové a odvodové zaťaženie, 

 vyššia kvalifikácia spolupracovníkov a zamestnancov, 

 dostupná poradenská činnosť a informácie o inovačných možnostiach, 

 nižšie ceny pohonných hmôt, 

 zníženie byrokracie. 

7.6 ZALOŽENIE PODNIKANIA V SÚVISLOSTI S POSKYTOVANÍM LESNÍCKYCH 

SLUŽIEB 

Celkovo 15 respondentov, t. j. 7,4 %, v posledných troch rokoch rozšírilo svoj predmet 

podnikania, alebo založilo novú firmu, ktorá poskytuje služby v lesníctve, respektíve sa títo 

respondenti účastnili nového podnikania, alebo spolupôsobili pri zakladaní novej firmy. Väčšina 

prípadov sa týkala rozšírenia podnikania, v troch prípadoch išlo o založenie novej živnosti, respektíve 

firmy a jeden respondent sa podieľal na založení predajne lesnej techniky. 

Tieto subjekty zabezpečujú predovšetkým dopravu dreva, obchod s drevom, ťažbu 

a približovanie, odťahovú službu, údržbu ciest, výrobu štiepaného palivového dreva, komplexné 

spracovanie biomasy, dobývanie rašeliny, služby súvisiace so starostlivosťou o zvieratá, predaj lesnej 

a záhradnej techniky. V rámci činnosti nového subjektu spolupracuje 53,3 % podnikateľov s bývalými 

odberateľmi, 20 % s bývalými dodávateľmi, 20 % s inými poskytovateľmi služieb v lesníctve. 20 % 

uviedlo, že nemá žiadnych partnerov a 13,3 % označilo možnosť „iné“, ktorú bližšie nekonkretizovali. 

Až 40 % respondentov uviedlo, že pri zakladaní tohto nového podnikania im nepomohla žiadna 

podpora z externého prostredia. Banku, respektíve inú finančnú inštitúciu, označilo za jeden 

z podporných subjektov pri zakladaní podnikania 20 % respondentov. 20 % zaznamenalo podporu 

zo strany odberateľov lesníckych služieb, 13,3 % z radov bývalých spolupracovníkov, 6,7 % 

respondentov podporili iné firmy poskytujúce služby v lesníctve. 13,3 % označilo možnosť „iné“ 

avšak konkrétne podporné subjekty neuviedli. 

Respondenti boli následne požiadaní, aby uviedli, čo im z celkového pohľadu pomohlo, a taktiež 

robilo najväčšie problémy, pri zakladaní nového podnikania. Výsledky sumarizuje Tabuľka 15. 

Tabuľka 15 Podporné a obmedzujúce faktory pri zakladaní nového podnikania 

Podporné faktory Obmedzujúce faktory 

nízka konkurencia v okolí – predpoklad presadenia sa 

na trhu 

administratívne úkony pri zakladaní živnosti, 

byrokracia 

požiadavky odberateľov - dopyt po danej službe, 

garancia práce 
nedostatok vlastných finančných prostriedkov 

vlastná iniciatíva, záujem a ambície daňové a odvodové zaťaženie 

finančná podpora – vklad spoločníka, získanie úveru  
výber strojov a technológie vo vhodnom technickom 

stave za prijateľnú cenu 

predošlé skúsenosti a odborné znalosti  zabezpečenie dostatočného počtu potrebných strojov 

zodpovednosť zamestnancov a spolupracovníkov nedostatok kvalifikovaných pracovných síl 

administratívna pomoc zo strany budúceho odberateľa výber vhodnej lokality pre novú firmu 

kontakty 
problematická spolupráca s vlastníkmi okolitých 

pozemkov 
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V závere tejto časti dotazníka sa respondenti vyjadrili k tomu, aký podiel dosahujú ich tržby 

z novej podnikateľskej činnosti na celkových tržbách hospodárenia. Z vyjadrení respondentov 

vyplýva, že sa pohybujú v rozmedzí od 5 do 100 %, pričom priemerne dosahujú úroveň 29 %. 

7.7 OSOBNÉ HODNOTENIE A POSTOJE K INOVÁCIÁM 

Posledná časť dotazníka bola zameraná na zmapovanie subjektívnych názorov a postojov 

respondentov k zavádzaniu inovácií v ťažbovo-dopravnom výrobnom procese. Za týmto účelom bolo 

sformulovaných päť tvrdení, vzťahujúcich sa k danej problematike, ku ktorým respondenti vyjadrovali 

svoj súhlas, respektíve nesúhlas na päť bodovej stupnici. Výsledky sumarizuje Tabuľka 16. 

Tabuľka 16 Osobné hodnotenie a postoje k inováciám 

Tvrdenie  

Úplne 

súhlasím 
Súhlasím Neviem Nesúhlasím 

Vôbec 

nesúhlasím 

Počet  % Počet  % Počet  % Počet  % Počet  % 

Nazdávam sa, že v ťažbovo-

dopravnom procese je dosť 

možností, ktoré možno 

prostredníctvom inovácií 

využívať so ziskom. 

48 23,5 102 50 34 16,7 12 5,9 8 3,9 

Len zriedka uvažujem o tom, 

aby som inovoval, lebo sa to 

jednoducho nevyplatí. 

27 13,2 35 17,1 34 16,7 75 36,8 33 16 

Tak ako doteraz nemôžem 

pokračovať, potrebujem 

zmenu, resp. inováciu.  

6 2,9 37 18,1 52 25,5 55 27 54 27 

Pokúsim sa nájsť nové 

riešenia, resp. inovovať, 

no chýbajú mi potrebné 

finančné prostriedky 

na realizáciu inovácie.  

42 20,6 103 50,5 27 13,2 14 6,9 18 8,8 

Tradičné ťažbovo-dopravné 

technológie sa osvedčili a sú 

úplne dostačujúce.  

25 12,3 57 27,9 51 25 58 28,4 13 6,4 

Na základe uvedených výsledkov možno konštatovať, že väčšina respondentov vníma inovácie 

v ťažbovo-dopravnom procese ako jednu z vhodných príležitostí, ktoré možno využívať so ziskom, 

preto uvažujú o zavádzaní inovácií do praxe. Avšak súčasné zaužívané metódy a postupy považujú 

za dostatočne vhodné na to, aby mohli pokračovať vo svojej činnosti aj bez okamžitej inovácie. 

Väčšine podnikov na realizáciu inovácií chýbajú potrebné finančné prostriedky, no aj napriek tomu 

sa snažia nájsť a implementovať nové riešenia. V čoraz väčšej miere sú si totiž vedomí, 

že v súčasnosti už tradičné tažbovo-dopravné technológie nie sú úplne dostačujúce. 

Respondenti predpokladajú, že situácia v oblasti zavádzania inovácií v danom sektore 

sa v priebehu najbližších piatich rokov nezmení (Obrázok 14). Optimistickejší sú však z hľadiska 

dlhodobého vývoja, v časovom horizonte budúcich 30 rokov, kde väčšina predpokladá skôr pozitívny 

vývoj v danej oblasti (Obrázok 15). 
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Obrázok 14 Predpokladaný strednodobý vývoj 

Obrázok 15 Predpokladaný dlhodobý vývoj 

Záver dotazníka poskytol respondentom možnosť voľne formulovať svoje komentáre, 

alebo pripomienky a návrhy k predpokladanému vývoju a možnostiam inovácií v ťažbovo-dopravnom 

výrobnom procese. Tento priestor využila zhruba jedna tretina respondentov, pričom ich vyjadrenia 

možno zhrnúť nasledovne: 

 proces zavádzania inovácií zo strednodobého hľadiska bude viac – menej nezmenený, respektíve 

zabrzdený, nakoľko rámcové zmluvy s hlavným odberateľom lesníckych služieb (LESY SR, š. p.) 

sa z dôvodu platnosti až do roku 2019, nebudú môcť meniť. Z toho vyplýva nemožnosť zvýšenia 

ceny, ako aj rozšírenia ponuky vykonanej práce o inú technológiu. 

 lepšiu perspektívu v oblasti zavádzania inovácií vidia títo poskytovatelia služieb z dlhodobého 

hľadiska, predovšetkým v súvislosti s výkonom činností pre Vojenské lesy a majetky SR, š. p. a to 

z toho dôvodu, že pozastavili klasické traktorové technológie, pričom preferujú využívanie 

viacoperačných strojov. Ide o opatrenie, na základe ktorého nemôže byť do ťažbovo-dopravného 

procesu zaradený stroj starší ako 10 rokov. Kompromisom za nevyhnutné investície do inovácií, 

respektíve podporou inovácií u poskytovateľov služieb v lesníctve,  je zvýšenie cien za vykonané 

služby. 

Tento priestor však mnohí respondenti využili taktiež na vyjadrenie sa k aktuálnej situácií na trhu 

s lesníckymi službami a poukazovali predovšetkým na faktory, ktoré im bránia v inovačnej činnosti. 

Z ich komentárov vyplynulo: 

 najväčším problémom na trhu s lesníckymi službami je dominantné postavenie štátneho lesného 

podniku a problematické verejné obstarávanie. Z pohľadu dodávateľov služieb: 

- prevláda záujem o vysoké tržby štátneho podniku LESY SR, 
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- nie sú motivovaní a nútení inovovať, pretože získanie kontraktu na prácu je vo väčšine prípadov 

podmienené výberom dodávateľa služby prostredníctvom výberového konania, pričom sa vôbec 

neprihladia na to, s akými strojmi budú dané práce vykonané, rozhoduje jediné kritérium – cena, 

respektíve najnižšia ponuka, 

- kontrakty získavajú firmy s nedostatočnými technickými i ľudskými kapacitami, ktoré následne 

tieto práce vykonajú prostredníctvom subdodávateľov za neakceptovateľné ceny za prácu (tí sú 

nútení túto ponuku prijať, nakoľko sú bez práce), 

- kontrola referencií o konkrétnych firmách a živnostníkoch je nedostatočná, 

- verejné obstarávania sú málo transparentné, pričom spätná väzba s ďalšími súťažiacimi subjektmi 

pri ich vyhodnocovaní je slabá, 

 ďalším veľkým problémom v danom sektore je nízka cena za služby, ktorá vyplýva predovšetkým 

z podmienok verejného obstarávania a súvisí taktiež s faktom, že ponuka na trhu prevyšuje dopyt. 

Ako uvádzajú respondenti „vždy sa nájde niekto, kto podlezie cenu“ tzn. ak by firma neprijala 

prácu za danú cenu, nájde sa niekto iný, kto túto ponuku prijme. Výkon činností za tak nízke ceny 

zabezpečí akurát prežitie podniku, pričom nízke tržby následne neumožňujú realizáciu inovácií – 

nákup novej modernej technológie, čo má negatívny dopad na kvalitu a efektivitu práce, životné 

prostredie, ako aj bezpečnosť a zdravie ľudí pracujúcich v lese. Navyše prevažnú väčšinu služieb 

poskytujú mikropodniky – živnostníci, ktorí majú problém zo získavaním cudzích finančných 

zdrojov – úverov, 

 podmienky kontraktu sú zvyčajne nastavené v neprospech týchto podnikateľských subjektov, 

nakoľko tí majú slabé postavenie pri ich vyjednávaní. Vyjednávacia sila poskytovateľov služieb je 

nízka a vo väčšine prípadov sú nútení prispôsobovať sa podmienkam objednávateľa. Na trhu 

s lesníckymi službami navyše prevládajú jednorazové, respektíve krátkodobé kontrakty, 

dlhodobejšie vzťahy vznikajú na základe dobrých referencií poskytovateľa, alebo na základe 

pozitívneho krátkodobého vzťahu. Taktiež chýba garancia objednaných služieb, ako aj ochrana 

pred vypovedaním zmluvy, či krátením ceny počas výkonu prác, 

 spolupráca na trhu s lesníckymi službami medzi poskytovateľmi služieb v lesníctve je len 

v začiatkoch, pôsobí tu síce Združenie podnikateľov a živnostníkov pracujúcich v LH SR, avšak 

jeho členovia pri presadzovaní svojich záujmov nekonajú jednotne. 

7.8 ZHRNUTIE – INOVAČNÉ SPRÁVANIE 

Na základe výsledkov dopytovania iba 40,7 % respondentov zaviedlo v sledovanom období 

minimálne jednu inováciu v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Z výsledkov prieskumu taktiež 

vyplýva, že veľkosť podniku nemožno označiť za faktor, ktorý by mal zásadný vplyv na mieru 

inovačnej aktivity v danom sektore. Väčšina podnikov s inovačnou činnosťou zaviedla jednu inováciu, 

skôr výnimočne sa vyskytli prípady implementácie dvoch, prípadne väčšieho počtu inovácií. 

Jednoznačne dominovali inovácie procesu, respektíve technologické inovácie, ktoré tvorili 48,7 % 

z celkového objemu zavedených inovácií. Nasledovali inovácie v podobe nových služieb (24,3 %), 

ďalej to boli nové produkty (16,5 %) a podiel 10,4 % dosiahli organizačné inovácie. 

Za najvýznamnejšie označili respondenti inovácie lesnej techniky, potrebnej na ťažbu 

a sústreďovanie dreva, ako aj dopravných prostriedkov, nevyhnutných v rámci procesu dopravy dreva. 

Inovačná činnosť podnikov bola zameraná predovšetkým na obstaranie nového strojno-technického 

vybavenia, pretože to súčasné mechanizačne nezodpovedá potrebám rozvoja moderných technológií, 

pričom má negatívny dopad na životné prostredie. Zároveň si títo poskytovatelia čoraz viac 

uvedomujú nevyhnutnosť investícií do nových moderných technológií. Práve tie im zabezpečujú 

konkurenčnú výhodu, nakoľko podnikom disponujúcim takýmito technológiami sa darí získavať 

pracovné zákazky, pretože pri výbere dodávateľa služby zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu ekologické 

faktory. 

Najviac inovačných myšlienok prišlo z interného prostredia podnikov, pričom väčšina inovácií 

bola výsledkom vlastnej iniciatívy inovátora. Prostredníctvom implementácie inovácií sa podniky 

usilovali najmä o zvýšenie zisku a produktivity práce, ako aj o zlepšenie technologických procesov. 
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V konečnom dôsledku mali  zavedené inovácie, až v dvoch tretinách prípadov, pozitívny vplyv 

na výsledok hospodárenia. 

Inovačný proces v najväčšej miere podporila možnosť financovania inovácií prostredníctvom 

bankových úverov. Pre úspešnosť inovačného procesu bola značne dôležitá aj spolupráca 

s odberateľmi a dodávateľmi. Inovačný proces naopak sťažil najmä nedostatok vlastných finančných 

prostriedkov na inovácie a s tým súvisiace vysoké vstupné a prevádzkové náklady. 

Aby sa uľahčil proces zavádzania inovácií, respondenti by v budúcnosti privítali zlepšenie hlavne 

v rámci vlastnej finančnej situácie, v oblasti finančnej podpory inovácií zo strany štátu a EÚ, ako aj 

zlepšenie celkovej situácie na trhu s lesníckymi službami (zlepšenie podmienok verejného 

obstarávania, zvýšenie tarifných sadzieb za výkon lesníckych činností, vyšší dopyt po službách, 

rovnomerná ponuka práce, garancia objednaných služieb a podobne). 

Na základe výsledkov osobného hodnotenia a postojov respondentov k inováciám možno 

konštatovať, že väčšina z nich vníma inovácie v ťažbovo-dopravnom procese ako jednu z vhodných 

príležitostí, ktoré možno využívať so ziskom. Väčšine podnikov však na realizáciu inovácií chýbajú 

finančné prostriedky. Avšak, nakoľko si v čoraz väčšej miere uvedomujú, že tradičné tažbovo-

dopravné technológie už nie sú úplne dostačujúce, aj napriek nepriaznivej finančnej situácii 

sa snažia implementovať nové riešenia. 

Z komentárov a vyjadrení respondentov v závere dotazníka vyplynuli najdôležitejšie faktory 

a problémy trhu s lesníckymi službami, ktoré týmto poskytovateľom bránia v inovačnej činnosti. 

Najväčším problémom na trhu s lesníckymi službami je podľa respondentov dominantné postavenie 

štátneho lesného podniku a problematické verejné obstarávanie. Ďalším veľkým problémom v danom 

sektore je nízka cena za služby, ktorá vyplýva predovšetkým z podmienok verejného obstarávania 

a súvisí taktiež s faktom, že ponuka na trhu prevyšuje dopyt. Navyše podmienky pracovných 

kontraktov sú zvyčajne nastavené v neprospech týchto podnikateľských subjektov, nakoľko tí majú 

slabé postavenie pri ich vyjednávaní. V neposlednej rade spolupráca na trhu s lesníckymi službami je 

len v začiatkoch a funguje iba na neformálnej úrovni. 

Na základe komplexných výsledkov dopytovania možno konštatovať, že inovačná aktivita 

podnikov poskytujúcich služby v slovenskom lesníctve je nízka a nedosahuje ani priemernú úroveň, 

nakoľko väčšina respondentov (50,3 %) inovácie nezaviedla. Vo všeobecnosti možno povedať, 

že výsledok 40,7 % je pomerne vysoká hodnota, na základe ktorej by sa mohlo na prvý pohľad zdať, 

že inovačná aktivita v sektore je na dobrej úrovni. V rámci tohto výskumu sa však na vyjadrenie 

inovačnej aktivity využilo len jednoduché percentuálne vyjadrenie počtu podnikov s inovačnou 

činnosťou k celkovému počtu respondentov. Pre presnejšie vyjadrenie inovatívnosti by bolo možné 

využiť tzv. index inovatívnosti, ktorý posudzuje inovačnú výkonnosť zo širšieho hľadiska a to 

porovnaním širokého spektra 24 ukazovateľov inovácií vrátane predpokladov, firemných činností 

a výstupov. Preto vzhľadom na to, že inovačné správanie poskytovateľov služieb v lesníctve 

sa obmedzuje len na inkrementálne inovácie, často len technologické inovácie vo forme nákupu 

technológií a zariadení, pričom takmer úplne absentujú radikálne inovácie, nové pre daný sektor, 

možno predpokladať, že po zohľadnení týchto faktorov, by podľa indexu inovatívnosti inovačná 

aktivita dosiahla podstatne nižšiu hodnotu. 
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8 INOVAČNÝ POTENCIÁL FIRIEM POSKYTUJÚCICH SLUŽBY V LESNÍCTVE 

V nadväznosti na dopytovanie, bol prostredníctvom metódy kolektívnej prípadovej štúdie 

s 13 prípadmi, zhodnotený inovačný potenciál podnikov poskytujúcich služby v slovenskom lesníctve. 

Prípadové štúdie vznikli na základe výsledkov pološtruktúrovaých rozhovorov s inovátormi, 

orientovaných najmä na priebeh inovačného procesu pri zavádzaní konkrétnych inovácií 

v jednotlivých podnikoch. Prinášajú však taktiež základnú charakteristiku podnikov a predmetu 

činnosti, so zameraním na poskytovanie služieb v lesníctve.  

8.1 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKOV 

Nasledujúca Tabuľka 17 kompletizuje základné informácie o veľkosti podnikov a právnej forme, 

na základe ktorej vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť. 

Tabuľka 17 Veľkosť a právna forma podnikov 

Podnik Veľkosť podniku Právna forma 

1 malý podnik s. r. o.  

2 mikro podnik s. r. o.  

3 mikro podnik živnostenské oprávnenie 

4 mikro podnik živnostenské oprávnenie 

5 mikro podnik s. r. o.  

6 malý podnik s. r. o.  

7 mikro podnik s. r. o.  

8 mikro podnik živnostenské oprávnenie 

9 malý podnik s. r. o.  

10 malý podnik a. s.  

11 mikro podnik s. r. o.  

12 malý podnik s. r. o.  

13 mikro podnik živnostenské oprávnenie 

Z uvedeného je zrejmé, že ide o mikro a malé podniky, ktoré podnikajú predovšetkým 

pod právnou formou spoločnosti s ručením obmedzeným, respektíve na základe živnostenského 

oprávnenia. V jednom prípade ide o akciovú spoločnosť. 

Predmet činnosti jednotlivých spoločností sa zameriava hlavne na poskytovanie služieb 

v lesníctve. Štruktúra týchto služieb pozostáva najmä z ťažby, sústreďovania, približovania dreva 

a manipulácie s drevom. Osem spoločností vykonáva taktiež odvoz dreva konečnému spotrebiteľovi. 

Hlavnou podnikateľskou činnosťou v oblasti obchodu, je v prípade piatich spoločností, výkup a predaj 

drevnej hmoty, štyri spoločnosti ponúkajú palivové drevo. Jedna firma ponúka výrobu krovov, 

drevených a zrubových obkladov, lát a dosiek, a krbové drevo ako doplňujúci artikel. 

Hlavným a najväčším odberateľom lesníckych služieb sú LESY SR, š. p., pre ktoré tieto podniky 

vykonávajú práce v rámci ťažbovo-dopravného výrobného procesu na základe uzatvorených 

rámcových zmlúv. Medzi ďalších významných odberateľov lesníckych služieb patria súkromní 

vlastníci lesa, urbáre, mestské a obecné lesy, Vojenské lesy SR, pozemkové spoločenstvá, 

poľnohospodárske družstvá a súkromné spoločnosti, pre ktoré tieto podniky vykonávajú jednotlivé 

činnosti ako subdodávatelia. Jedna zo spoločností až 70 % svojich prác realizuje v Českej republike, 

pričom hlavnými odberateľmi služieb sú vojenské lesy a statky a štátne lesy. 

Na ťažbu dreva v prevažnej miere využívajú prenosné reťazové píly. Pred realizáciou inovačných 

projektov, disponovali integrovanými technológiami na báze harvesterov iba tri spoločnosti. 

Tie zároveň vlastnia aj niekoľko forvarderov, pomocou ktorých dopravujú drevo z porastu na odvozné 

miesto. Vo väčšine prípadov uplatňujú mechanizované sústreďovanie dreva pomocou štandardných 

technológií, využívajú predovšetkým lesné a univerzálne kolesové traktory, pričom v čoraz väčšej 



54 

 

miere sa začínajú uplatňovať taktiež lesnícke lanovky. V rámci sústreďovania a približovania dreva 

v ťažko dostupnom teréne, kde sa pre prekážky uvedené stroje nedostanú, využívajú tri spoločnosti 

stále aj animálnu silu, konkrétne kone. Na odvoz dreva slúžia nákladné automobily, opatrené 

hydraulickými rukami na nakladanie a manipuláciu s drevom. Prívesy s klanicovou plošinou, 

respektíve návesy, využívajú predovšetkým na prepravu krátkeho dreva, výrezov a surových kmeňov. 

Podniky disponujú prevažne staršími strojmi, avšak vzhľadom na fakt, že v rámci podnikateľskej 

činnosti všetkých 13 podnikov, zohráva významnú úlohu vplyv používanej technológie na životné 

prostredie, jednotlivé stroje udržiavajú pravidelným servisom a prostredníctvom generálnych opráv. 

Z rozhovorov s inovátormi je zrejmá taktiež ich snaha o kontinuálny vývoj a modernizáciu strojového 

parku. Obnovu strojového parku sa usilujú realizovať s ohľadom na vyššie ekologické a emisné 

normy. Aj týmto spôsobom sa snažia pri svojej práci postupovať podľa princípov trvalo udržateľného 

rozvoja. Pri výkone jednotlivých činností v lese používajú biologicky nezávadné oleje a mazacie tuky 

v strojoch. Pri vývoze dreva sa snažia v čo najväčšej miere zachovať porast, podrast, pôdu 

a nepoškodiť stojace stromy. Zaznamenané bolo taktiež vzrastajúce úsilie o zavádzanie ekologických 

prístupov do každodennej práce s drevom, kedy sa vo firme rozhodli pre ekologické lesníctvo 

certifikované medzinárodnou organizáciou FSC. 

Na základe výsledkov osobných rozhovorov možno konštatovať, že všetky spoločnosti registrujú 

veľkú konkurenciu na trhu s lesníckymi službami a pomerne častý výskyt nekorektného správania 

zo strany niektorých konkurentov, v podobe likvidačného zrážania cien za služby. Avšak väčšina 

podnikateľov sa vyjadrila, že v danom sektore fungujú v rámci „zdravej konkurencie“, založenej 

na korektných a profesionálnych vzťahoch, ktoré v mnohých prípadoch vytvárajú aj priestor 

na spoluprácu. Vypomáhajú si predovšetkým v prípade voľných kapacít, keď iné podniky nestíhajú 

vykonať dohodnuté práce, respektíve keď v rámci ich vozového parku nastane neočakávaný havarijný 

stav. Fakt, že v danom sektore pôsobí pomerne veľké množstvo firiem poskytujúcich služby 

v lesníctve, na druhej strane vytvára taktiež priaznivé konkurenčné prostredie, ktoré sa odzrkadľuje aj 

na kvalite služieb. Práve v súvislosti so zvyšovaným kvality poskytovaných služieb, si dané podniky 

v čoraz väčšej miere začínajú uvedomovať význam a prínos inovačnej činnosti. 

8.2 VZŤAH PODNIKOV K INOVÁCIÁM 

Možno konštatovať, že vo všetkých 13 podnikoch prevláda pozitívny všeobecný názor 

na zavádzanie inovácií. Toto tvrdenie potvrdzuje aj fakt, že spoločnosti majú záujem inovovať 

strojové vybavenie a technologické postupy. Zavádzanie inovácií v danej podnikateľskej činnosti 

považujú za veľmi pozitívny faktor urýchlenia a zdokonalenia práce, čím stúpa taktiež produktivita 

práce, a taktiež sa im otvárajú nové príležitostí na konkurenčnom trhu. Inovácie považujú za veľmi 

dôležité predovšetkým z ekonomického hľadiska, ale aj z hľadiska ekologického, keďže prinášajú 

do praxe postupy a technológie šetrné k životného prostrediu. 

Podniky sa preto snažia vyhľadávať nové technológie, nakoľko si uvedomujú existenciu množstva 

efektívnejších strojov než sú tie, ktoré vlastnia. V rámci zavádzania nových technológií však 

vo väčšine prípadov nespolupracujú so žiadnymi výskumnými inštitúciami, či s univerzitami, 

čo zdôvodnili predovšetkým nedostatkom času na takýto druh spolupráce. Avšak niekoľkí 

predstavitelia jednotlivých spoločností pravidelne navštevujú lesnícke výstavy na Slovensku, ale aj 

v Českej republike, v Rakúsku a vo Švédsku, kde hľadajú inšpiráciu pre nové inovačné projekty. 

Vzhľadom na to, že inovácie v danom sektore sú pomerne finančne náročné, snažia sa inovovať 

aspoň do takej miery, ako im to umožňuje finančná stránka. Len štyri podniky sa v minulosti uchádzali 

o získanie finančnej dotácie na inovácie prostredníctvom podporných opatrení EÚ, pričom tri z nich 

boli úspešné a v jednom prípade žiadosť nebola schválená. Ostatní podnikatelia nevyužili pre svoj 

rozvoj podporné opatrenia štátu, respektíve EÚ. Ako hlavný dôvod uviedli vysokú mieru 

spolufinancovania investície a neistotu návratnosti vynaložených finančných prostriedkov. 
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8.3 REALIZÁCIA INOVAČNÉHO PROCESU 

Na základe výsledkov dopytovania možno konštatovať, že v danom sektore jednoznačne 

dominujú technologické inovácie. Práve tento druh inovácie zaviedlo aj všetkých 13 podnikov. 

Inovácie mali podobu obstarania technológií na výkon jednotlivých činností ťažbovo-dopravného 

procesu, pričom bližšiu konkretizáciu technológie zachytáva Tabuľka 18. 

Tabuľka 18 Podoba inovácií v jednotlivých podnikoch 

Podnik Inovácia 

1 harvester s vývoznou súpravou  

2 harvester/procesor  

3 lesný kolesový traktor 

4 vlek na prevoz dreva a lesnej techniky 

5 viacoperačný stroj – procesorová lanovka 

6 vývozná súprava 

7 terénne vozidlo s hydraulickou rukou a návesom 

8 lesnícka lanovka 

9 hydraulický zemný stroj 

10 harvesterový uzol s vývoznou súpravou 

11 univerzálny kolesový traktor s vývoznou súpravou 

12 nákladný automobil s hydraulickou rukou 

13 nákladný automobil s hydraulickou rukou a návesom 

Výzvy pre začatie jednotlivých inovačných projektov sa týkali predovšetkým potreby a nutnosti 

obnovy a modernizácie strojového parku, s ohľadom na meniace sa požiadavky trhu a odberateľov. 

Tí, v čoraz väčšej miere kladú dôraz na kvalitu služieb a minimalizáciu negatívneho dopadu 

používanej technológie na životné prostredie. Veľkou výzvou pre podniky preto bolo zefektívnenie 

technologických procesov obstaraním modernej technológie, namiesto fyzicky a morálne zastaranej 

techniky, ktorá bola čoraz viac poruchová, čo následne spôsobovalo zvyšovanie nákladov, dlhé 

prestoje a neschopnosť plniť zákazky v dohodnutých termínoch. 

V prípade troch podnikov bola hlavným podnetom na začatie inovačného projektu ekonomická 

racionalizácia, tzn. zníženie nákladov prostredníctvom obstarania technológie, ktorou dovtedy 

nedisponovali a práce so strojmi si len objednávali, čo značne predražovalo výkon jednotlivých 

činností. Taktiež prísne emisné normy, ekologické limity a špecifické požiadavky a kritériá majiteľov 

lesa na používanie konkrétnej technológie na výkon jednotlivých činností, predstavovali významný 

podnet pre realizáciu inovácií v podnikoch. 

V dvoch prípadoch bola hlavným podnetom zavedenia inovácie možnosť uzatvorenia rámcových 

zmlúv s významnými odberateľmi, nakoľko jednou z podmienok týchto zmlúv bolo vlastníctvo 

a používanie určitej konkrétnej technológie. 

V podniku č. 4 bola hlavnou výzvou zmena zákona, na základe ktorej traktor, ktorý chce jazdiť 

po ceste 1. triedy potrebuje platnú technickú a emisnú kontrolu, ako aj technický preukaz, čo pracovné 

traktory dovtedy nepotrebovali. Tým podnikateľovi vznikla nevyhnutná potreba obstarať nové 

zariadenie na prevoz dreva a lesnej techniky, ktoré možno využívať aj na cestách 1. triedy. 

V neposlednej rade podnikatelia uviedli, že veľkou výzvou pre začatie vývojového projektu bola 

taktiež snaha vyrovnať sa podnikom v zahraničí, ktoré dané technológie už využívali a zároveň 

priniesť tieto technológie na Slovensko. Ďalším veľký podnetom boli inšpirácie a inovačné podnety, 

ktoré získali počas návštev lesníckych výstav u nás, ale predovšetkým v zahraničí. 

Ciele jednotlivých inovácií úzko súviseli a vyplývali z uvedených výziev. Podnikatelia očakávali 

od zavedenia inovácií do praxe predovšetkým: 

 obnovu, modernizáciu a rozšírenie strojového parku, 

 zjednodušenie, zefektívnenie a urýchlenie pracovného procesu, zníženie podielu ľudskej práce 

a zvýšenie bezpečnosti pri práci, 
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 minimalizáciu negatívnych dopadov na životné prostredie a zabezpečenie verejnoprospešných 

funkcií lesa, 

 zlepšenie ekonomických výsledkov spoločnosti – zníženie nákladov, zvýšenie výsledku 

hospodárenia, tržieb a zisku, 

 rozšírenie rozsahu poskytovaných služieb a pôsobnosti spoločnosti, 

 prispôsobenie sa špecifickým požiadavkám majiteľa lesa a možnosť uzatvoriť pracovné kontrakty 

s významnými odberateľmi, 

 zlepšenie konkurencieschopnosti podniku, zvýšenie počtu odberateľov a trhového podielu, 

 získanie možnosti jazdiť po cestách 1. triedy, 

 zlepšenie flexibility reakcií na požiadavky odberateľov, 

 vytvorenie pracovných miest v podniku a zvýšenie zamestnanosti v regióne. 

Všetkých 13 inovačných projektov iniciovali osoby z vnútra podniku. V deviatich prípadoch bol 

hlavným iniciátorom inovačnej myšlienky konateľ, respektíve majiteľ podniku. V dvoch podnikoch 

boli pôvodcami tejto myšlienky zamestnanci podniku, ktorí dali majiteľovi podnet na zrealizovanie 

danej inovácie. V jednom prípade bol hlavným inovátorom výrobný riaditeľ a v jednej spoločnosti to 

boli členovia predstavenstva. 

Možno konštatovať, že samotný priebeh inovačného procesu bol vo všetkých podnikoch veľmi 

podobný. V prvom kroku inovátori vykonali prieskum trhu, zameraný na vyhľadanie vhodnej 

technológie, s ohľadom na cenu, technické parametre, emisné normy, spoľahlivosť, produktivitu, 

jednoduchosť obsluhy, dodacie podmienky a dostupnosť servisu. Nasledovalo zabezpečenie 

financovania investície, samotná realizácia nákupu, oboznámenie sa s prácou so strojom a jeho 

zavedenie do praxe. To v mnohých prípadoch zahŕňalo aj vyškolenie zamestnancov na obsluhu stroja. 

V rámci procesu výberu vhodného strojového zariadenia, spoločnosti spolupracovali 

predovšetkým s dodávateľskými firmami, ktorí im poskytli odporúčania, v závislosti od konkrétnych 

podmienok podniku. S výberom technológie v mnohých prípadoch pomáhali taktiež živnostníci, 

s ktorými daní podnikatelia spolupracujú. Jeden podnikateľ sa v rámci realizácie inovácie radil 

aj členmi Združenia podnikateľov a živnostníkov pracujúcich v lesnom hospodárstve, ktorého je sám 

členom. S nimi konzultoval a porovnával jednotlivé parametre a cenové podmienky rovnakého typu 

technológie u rôznych dodávateľov. V menšej miere boli súčasťou inovačného procesu konzultácie 

s odborným lesným hospodárom. S majiteľom lesa a odberateľom drevnej hmoty, ako s potenciálnymi 

odberateľmi služieb, konzultoval výber technológie jeden podnikateľ. Jedna spoločnosť 

spolupracovala taktiež so štátnym tajomníkom na Ministerstve hospodárstva, s Lesníckou fakultou 

TUZVO a so Stredným odborným učilišťom lesníckym v Trstenej. Živnostníci si všetky 

administratívne a úradné záležitosti zabezpečili sami. V ostatných spoločnostiach potrebné 

administratívne úkony zabezpečila ekonómka, respektíve technická pracovníčka spoločnosti. 

Po výbere vyhovujúcej technológie nasledovala obhliadka, v prípade nákupu vozidiel taktiež 

skúšobná jazda. Následne prebehlo obchodné rokovanie s dodávateľom a samotná realizácia nákupu. 

Väčšina inovátorov spolupracovala taktiež s bankou, ktorá poskytla úver na financovanie investície. 

Práve proces vybavovania úveru mnohí podnikatelia označili za veľmi zdĺhavý a náročný. 

V troch prípadoch bola do inovačného procesu zapojená PPA, nakoľko tieto spoločnosti sa kvôli 

zabezpečeniu finančnej stránky danej investície, uchádzali o získanie nenávratnej dotácie 

z prostriedkov EÚ. Dve z týchto spoločnosti v súvislosti s vypracovaním investičného projektu 

oslovili na spoluprácu súkromnú externú agentúru, ktorá im pomohla daný projekt vypracovať. 

Podporné faktory realizácie inovácie sa týkali prevažne očakávaných výsledkov, ktoré inovácia 

potenciálne prinesie. Podnikateľov podporila najmä vidina zlepšenia ekonomických výsledkov 

podniku, dosiahnutia lepšieho postavenia na trhu a zníženia závislosti na jednom prístupe, 

prostredníctvom nákupu stroja s vyšším výkonom, väčším komfortom a spoľahlivosťou. Taktiež 

ďalšie očakávané výhody, v podobe úspory času, zvýšenia bezpečnosti a konkurencieschopnosti 

podniku, ktoré investícia potenciálne prinesie, podporili realizáciu inovácie. V neposlednej rade 

významnú podpornú úlohu zohrala taktiež možnosť zabezpečenia istoty práce na dlhšie obdobie, 

prostredníctvom uzatvorenia významných rámcových zmlúv. Dôležitú úlohu zohrala 
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aj bezproblémová spolupráca a podpora zo strany dodávateľov, odberateľov a ostatných aktérov, 

zapojených do inovačného procesu. 

Inovátorov taktiež podporila možnosť financovať investície prostredníctvom bankových úverov, 

respektíve splátok pri nulovej akontácií a bez navýšenia ceny.V troch prípadoch realizáciu inovácie 

v najväčšej miere podporilo získanie finančnej podpory z EÚ, v podobe nenávratnej dotácie z PPA. 

Ďalší dvaja inovátori za najvýznamnejšie faktory, ktoré podporili realizáciu inovácie, považujú 

okamžitú dostupnosť dostatočného objemu vlastných finančných prostriedkov na investíciu. 

Za dôležité podporné faktory podnikatelia označili taktiež vlastné skúsenosti a odborné vedomosti 

v odbore, ako aj ochotu podstúpiť riziko spojené s inovačným procesom. 

Za najvýznamnejší obmedzujúci faktor, ktorý realizáciu inovácií sťažoval, považujú podnikatelia 

najmä celkovú nepriaznivú situáciu na trhu, kde ponuka prevyšuje dopyt a tým je hľadanie zákaziek, 

a najmä plánovanie do budúcnosti a zavádzanie inovácií zložité. V súvislosti s tým sa v inovačnom 

procese vyskytli obavy z nepoznanej technológie a neistota týkajúca sa návratnosti investície. 

Taktiež zabezpečenie finančnej stránky investície predstavovalo jeden z najvýznamnejších 

brzdiacich faktorov inovačného procesu, nakoľko väčšina podnikateľov nedisponovala dostatočným 

objemom vlastných finančných prostriedkov na krytie investície. Navyše sa stretli s neochotou 

zo strany bánk, poskytnúť úver menším podnikateľom a so zdĺhavým procesom vybavenia úveru. 

Žiadatelia o finančnú podporu inovácie z prostriedkov EÚ, považujú za najvýznamnejší brzdiaci 

faktor najmä vysoký stupeň byrokracie, spájajúci sa so žiadosťou o finančnú dotáciu z EÚ, ako 

aj zdĺhavý a náročný proces podávania a vyhodnocovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok. 

Za ďalší veľký problém považujú nepružnosť zo strany štátnych orgánov. Podľa slov jedného 

z inovátorov, bola najproblematickejšou oblasťou v rámci inovačného procesu komunikácia 

s dodávateľskými firmami a vypracovanie cenových ponúk. Ďalší podnikateľ negatívne hodnotí 

pomerne dlhú dobu zavádzania stroja do každodennej praxe. V jednej spoločnosti narazili 

aj na konzervatívne myslenie jedného z konateľov spoločnosti a jeho prirodzený odpor k zmenám, 

ktorý zaujal ešte v čase, keď sa len rodila inovačná myšlienka. 

Práve zložitý proces vybavovania úveru, priniesol v dvoch spoločnostiach moment, kedy 

inovátori uvažovali o stopnutí inovácie. V jednom prípade sa vyskytol problém s poskytnutím úveru 

a druhý podnikateľ, vzhľadom na vysoký stupeň rizika, začal pochybovať o svojej schopnosti riadne 

splácať úver. Avšak motivácia zrealizovať inováciu a podpora zo strany okolia bola v oboch prípadoch 

natoľko vysoká, že projekty dotiahli do úspešného konca. 

Na financovanie inovácií použili podnikatelia vlastné i cudzie finančné zdroje a ich rôzne 

kombinácie. Podrobný popis spôsobu financovania investícií v podnikoch dokumentuje Tabuľka 19. 

Tabuľka 19 Financovanie inovácií 

P 

Hodnota 

investície 

(€) 

Zdroj financovania 

Vlastné zdroje Úver Leasing 
Dotácia 

z Eurofondov 

% € % € % € % € 

1 100 000 - - 30 30 000 20 20 000 50 50 000 

2 N 100 N - - - - - - 

3 15 000 100 15 000 - - - - - - 

4 60 000 100 60 000 - - - - - - 

5 450 000 - - - - 50 225 000 50 225 000 

6 8 000 - - 100 8 000 - - - - 

7 129 600 100 129 600 - - - - - - 

8 200 000 N N - - - - N N 

9 200 000 - - 100 200 000 - - - - 

10 N 15 N 85 N - - - - 

11 6 000 30 1 800 70 4 200 - - - - 

12 95 000 35 33 250 65 61 750 - - - - 

13 75 000 47 35 000 53 40 000 - - - - 

N - neuvedené 
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Je nevyhnutné poznamenať, že uvedené hodnoty jednotlivých inovácií predstavujú približné 

a zaokrúhlené obstarávacie ceny jednotlivých technológií, pričom nezahŕňajú ďalšie nevyhnutné 

poplatky a výdavky súvisiace s inováciami, ktoré inovátori vynaložili napríklad na administratívne 

zabezpečenie inovácie, vybavenie bankového úveru, služby externých agentúr, či vyškolenie 

zamestnancov na obsluhu strojov a podobne. Okrem toho nie všetci inovátori boli ochotní poskytnúť 

úplné informácie týkajúce sa financovania inovácií, podniky č. 2 a 10 neuviedli celkovú sumu 

vynaloženú na investíciu a podnik č. 8 neuviedol, akou sumou sa na investícii podieľala dotácia, ktorú 

získal z Eurofondov. 

Z uvedenej Tabuľky 19 vyplýva, že väčšina inovátorov využila na financovanie investície 

kombináciu vlastných finančných zdrojov zo zisku z predchádzajúcich období, respektíve z financií, 

ktoré získali predajom starších strojov, a cudzích zdrojov vo forme bankového úveru. Dve spoločnosti 

využili na zabezpečenie časti investície leasing a tri inovácie boli spolufinancované prostredníctvom 

nenávratnej finančnej dotácie z Eurofondov. Očakávaná návratnosť investícií sa v jednotlivých 

podnikoch značne líšila, závisela predovšetkým od výšky samotnej investície, pričom sa pohybovala 

na úrovni od dvoch do desiatich rokov. 

Na základe vyjadrení jednotlivých inovátorov možno konštatovať, že zavedené inovácie 

vo všetkých 13 prípadoch splnili očakávania a vytýčené ciele inovátorov. Strojový park inovátorov je 

v súčasnosti rozšírený a obnovený o výkonnejšie, kvalitnejšie a bezpečnejšie stroje, spĺňajúce prísne 

emisné normy a ekologické limity. Zároveň daná technológia umožnila splniť špecifické požiadavky 

majiteľov lesa a odberateľov drevnej hmoty. S novou technológiou sa práca vykonáva rýchlejšie, 

praktickejšie, zvýšila sa produktivita práce, ako aj bezpečnosť pri práci, čomu podnikatelia pripisujú 

vysoký stupeň dôležitosti. Klesol podiel fyzickej práce, navyše vlastníctvo danej technológie umožnilo 

mnohým podnikom lepšie sa prispôsobovať potrebám zákazníkov. Zlepšila sa taktiež flexibilita reakcií 

na ich požiadavky, čo podnikom umožňuje realizovať väčší objem vykonaných prác, čím stúpol počet 

zákaziek. To sa následne pozitívne odzrkadlilo aj na ekonomických ukazovateľoch podnikov, 

výsledok hospodárenia medziročne narastá, zvýšili sa výnosy, ako aj tržby. Zároveň sa znížili náklady, 

nakoľko technológia je výkonnejšia, menej poruchová a šetrnejšia k životnému prostrediu. Jeden 

z podnikateľov dokonca zaznamenal taký prudký nárast tržieb, ktorý mu umožnil zvýšiť splátky 

bankového úveru, čím sa značne skrátila doba jeho splatnosti a návratnosti investície. 

Prostredníctvom inovácie sa inovátorom podarilo rozšíriť oblasť pôsobnosti, ako aj získať značnú 

konkurenčnú výhodu na lokálnom, ale aj regionálnom trhu. Predovšetkým im inovácie zaistili prácu 

v dlhodobejšom časovom horizonte, prostredníctvom uzatvorenia významných rámcových zmlúv. 

Navyše im zabezpečili upevnenie dobrých vzťahov a spokojnosti obchodných partnerov a okrem toho 

priniesli aj nové kontakty v pracovnej oblasti. 

8.4 BUDÚCNOSŤ PODNIKOV V OBLASTI ZAVÁDZANIA INOVÁCIÍ 

Nakoľko si jednotlivé spoločnosti plne uvedomujú nevyhnutnosť požívania technológie šetrnej 

k životnému prostrediu, plánujú aj v budúcnosti zavádzanie ďalších inovácií do praxe. Taktiež 

pozitívne skúsenosti s inovačnou činnosťou a výsledky, ktoré priniesli zavedené inovácie ich motivujú 

aj naďalej rozširovať a modernizovať svoje technologické vybavenie, s cieľom neustále zvyšovať 

kvalitu a úroveň poskytovaných služieb. Orientácia na technologické inovácie pritom vyplýva najmä 

z aktuálnych potrieb daného sektora. 

V súvislosti so zavádzaním inovácií do budúcnosti však podnikatelia vyjadrili taktiež obavy 

súvisiace s nepriaznivou situáciou na trhu s lesníckymi službami. Vzhľadom na to, že mnohí nemajú 

istotu práce do budúcnosti, je pre nich pomerne rizikové financovať investície prostredníctvom 

bankových úverov. Ďalšie inovácie preto budú vo veľkej miere závisieť aj od ekonomickej a trhovej 

situácie. Viaceré podniky preto v čoraz väčšej miere zvažujú možnosť uchádzať sa o finančnú dotáciu 

z Európskej únie, vo forme nenávratného prispevku z Eurofondov na financovanie inovácií. 

V súvislosti s uľahčením zavádzania inovácií by podniky privítali zlepšenie  v oblasti finančnej 

podpory a informovanosti o možných dotáciách zo strany štátu, respektíve EÚ, zníženie časovej 

a administratívnej náročnosti, súvisiacej s podávaním žiadostí o finančnú podporu z prostriedkov EÚ, 
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zjednodušenie a urýchlenie procesu podávania a vyhodnocovania žiadostí o finančné dotácie, zvýšenie 

dopytu po službách,  zvýšenie cien za vykonané služby, nakoľko súčasné ceny považujú za príliš 

nízke. Zavádzanie inovácií by im uľahčilo taktiež zlepšenie v oblasti komunikácie s podnikom LESY 

SR, pretože vo väčšine prípadov sa iba o prispôsobujú podmienkam, ktoré štátny podnik stanoví. 

Uľahčiť proces zavádzania inovácií by pomohlo taktiež viac ochoty na úradoch, zníženie byrokracie 

a poplatkov spojených so zavedením inovácie, ako aj lepšia dostupnosť bankových úverov 

pre menších podnikateľov. Spoločnosť, ktorá väčšinu objemu vykonaných prác realizuje v Českej 

republike, by privítala zmenu podmienky, súvisiacu využívaním technológie financovanej 

prostredníctvom dotácie z EÚ len na území Slovenska. 

8.5 ZHRNUTIE – INOVAČNÝ POTENCIÁL  

Dominanciu inovácií procesu, respektíve technologických inovácií v sektore poskytovateľov 

služieb v lesníctve, potvrdili taktiež výsledky 13 prípadových štúdií. Všetkých 13 podnikov, v ktorých 

boli realizované osobné rozhovory, zaviedlo práve tento typ inovácie, v podobe obstarania technológií 

na výkon jednotlivých činností v rámci ťažbovo-dopravného výrobného procesu. 

Výzvy pre začatie jednotlivých inovačných projektov sa týkali predovšetkým potreby a nutnosti 

obnovy a modernizácie dovtedy používanej technológie, s ohľadom na meniace sa požiadavky trhu 

a odberateľov. Podnikatelia očakávali od zavedenia inovácií do praxe predovšetkým rozšírenie 

strojového parku o novšie, modernejšie, kvalitnejšie, výkonnejšie a šetrnejšie technológie a zlepšenie 

celkových ekonomických ukazovateľov. 

Čo sa týka pôvodov inovačných myšlienok, opäť sa potvrdili výsledky dopytovania, keďže 

všetkých 13 inovačných projektov iniciovali osoby z vnútra podniku. Do inovačného procesu boli 

okrem inovátorov zapojení predovšetkým dodávatelia, spolupracovníci, odberatelia, bankové 

inštitúcie, externé agentúry a v troch prípadoch aj Pôdohospodárska platobná agentúra. 

Podporné faktory inovačného procesu sa týkali prevažne očakávaných výsledkov, ktoré inovácia 

potenciálne prinesie. Podnikateľov podporila najmä vidina zlepšenia ekonomických výsledkov 

podniku, dosiahnutia lepšieho postavenia na trhu a zabezpečenia istoty práce na dlhšie obdobie. 

Inovátorov taktiež podporila možnosť financovať investície prostredníctvom bankových úverov 

a nenávratných finančných dotácií z Eurofondov. Za najvýznamnejší obmedzujúci faktor označili 

predovšetkým celkovú nepriaznivú situáciu na trhu, ako aj nedostatok vlastných finančných 

prostriedkov na krytie investície a problémy so získaním cudzích finančných prostriedkov. 

Na financovanie inovácií použili rôzne kombinácie vlastných a cudzích zdrojov. Očakávaná 

návratnosť investícií sa pritom pohybovala na úrovni od dvoch do desiatich rokov. 

Na základe výsledkov prípadových štúdií možno povedať, že zavedené inovácie vo všetkých 

13 prípadoch splnili očakávania a vytýčené ciele inovátorov. Pozitívne skúsenosti s inovačnou 

činnosťou a výsledky, ktoré priniesli zavedené inovácie ich motivujú aj naďalej rozširovať 

a modernizovať svoje technologické vybavenie, s cieľom neustále zvyšovať kvalitu a úroveň 

poskytovaných služieb. Vzhľadom na aktuálne potreby daného sektora, svoje inovačné aktivity 

aj naďalej plánujú orientovať najmä na technologické inovácie a majú záujem inovovať strojové 

vybavenie a technologické postupy. Inovácie považujú za veľmi dôležité predovšetkým 

z ekonomického hľadiska, ale aj z hľadiska ekologického, keďže prinášajú do praxe postupy 

a technológie šetrné k životného prostrediu. Nakoľko si uvedomujú existenciu množstva 

efektívnejších strojov než sú tie, ktoré vlastnia, snažia sa aktívne vyhľadávať nové technológie. 

Na základe celkových výsledkov prípadových štúdií možno zhrnúť, že sektor lesníckych služieb, 

ako súčasť lesného hospodárstva SR, je v súčasnosti pod vplyvom mnohých zmien, ktoré prinášajú 

široké možnosti využitia nových poznatkov, čo otvára priestor práve zavádzaniu inovácií do lesníckej 

praxe. Značný potenciál je hlavne v oblasti obstarania nových a moderných technológií, ktoré 

sa v súčasnosti používajú v praxi len zriedkavo. Veľký potenciál majú tiež organizačné inovácie, 

napríklad vo forme vytvorenia klastra v danom sektore. Nedostatok kvalifikovaných pracovných síl – 

pilčíkov, vytvára priestor pre personálne inovácie. Nemalý potenciál možno vidieť taktiež v súvislosti 

s inováciami služieb, vo forme vzniku rôznych poradenských a informačných agentúr, informačnej 
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platformy za účelom výmeny a zdieľania informácií. V neposlednej rade majú podniky poskytujúce 

služby v lesníctve možnosť využiť otvorené inovácie, respektíve otvorené zdroje, ktoré v značnej 

miere zvyšujú inovačný potenciál v danom sektore. 

Na základe uvedeného, vychádzajúc z definície inovačného potenciálu, ako miery inovatívnosti, 

ktorú je možné dosiahnuť, ak dokážeme využiť všetky dostupné zdroje, pri bezbariérovej realizácii 

inovácií z hľadiska okolia podniku, možno konštatovať, že inovačný potenciál podnikov 

poskytujúcich služby v slovenskom lesníctve je vysoký. Reálna dosiahnuteľnosť tejto inovatívnosti je 

však samozrejme otázna. 
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9 FUNGOVANIE INOVAČNÉHO SYSTÉMU V SEKTORE LESNÍCKYCH SLUŽIEB 

Daná podkapitola sa zameriava na hodnotenie fungovania inovačného systému v sektore 

lesníckych služieb, s ohľadom na plnenie jeho troch základných funkcií na podporu inovácií. 

9.1 VÝMENA INFORMÁCIÍ A MANAŽMENT SPOLUPRÁCE NA TRHU S LESNÍCKYMI 

SLUŽBAMI 

Výmena informácií medzi jednotlivými aktérmi inovačného systému a manažment spolupráce 

na trhu s lesníckymi službami, zohrávajú dôležitú úlohu pri znižovaní neistoty, konfliktov a rizika, 

spájajúcich sa s inovačným procesom. Z tohto dôvodu je nevyhnutná kooperácia a združovanie 

podnikov v danom sektore. Vzhľadom na fakt, že v súčasnosti podniky spolupracujú predovšetkým 

na neformálnej úrovni a klastrovanie je len v začiatkoch, identifikovali sa regióny, vhodné pre klaster 

v sektore lesníckych služieb, a to pomocou lokalizačného koeficientu LQ. Existujúce skupiny 

prepojených podnikov, tzn. potenciálne klastre v sektore lesníckych služieb v rámci jednotlivých 

krajov, zachytáva Tabuľka 20. 

Tabuľka 20 Koeficient lokalizácie pre jednotlivé kraje SR v sektore lesníckych služieb 

Kraj BB BA KE NR PO TN TT ZA 

LQ 2,42 0,09 1,32 0,31 2,19 0,92 0,28 1 

Zdroj: ŠTĚRBOVÁ ET AL. 2014 

Údaje uvedené v Tabuľke 20 určujú aktuálne pozície klastrov v SR, respektíve miestne 

zoskupenia podnikov poskytujúcich služby v lesníctve. Na tomto základe je potrebné vytvoriť víziu 

preferovanej budúcnosti klastra v sektore lesníckych služieb, pričom za kľúčové regióny možno 

považovať Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj. Značný potenciál pre vytvorenie klastra 

v sektore lesníckych služieb má taktiež Žilinský kraj, kde LQ nadobúda hodnotu rovnú jednej. Ktorý 

z týchto krajov má najväčší význam pre sektor lesníckych služieb však koeficient lokalizácie 

presnejšie nešpecifikuje, udáva len momentálny, statický stav jednotlivých odvetví (ŠTĚRBOVÁ ET AL. 

2014). 

Prieskum v oblasti investičných inovácií 

V roku 2014 bol realizovaný výskum v oblasti investičných inovácií v spoločnostiach s ručením 

obmedzeným, nakoľko práve tieto majú povinnosť zverejňovať účtovné závierky (v rámci nich 

súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky) za jednotlivé účtovné obdobia. Zároveň ide o najviac 

preferovanú formu podnikania v sektore lesníckych služieb v rámci obchodných spoločností. 

Výsledkom výskumu je identifikácia regionálnych inovačných paradoxov v rámci podnikov 

lesníckeho sektora na úrovni regiónov SR v oblasti potenciálnych klastrov (ŠTĚRBOVÁ ET AL. 2014). 

Dosiahnuté výsledky, v oblasti hodnoty investičných inovácií spoločností s ručením obmedzeným 

poskytujúcich služby v lesníctve, zachytáva Tabuľka 21. 

Tabuľka 21 Investičné inovácie spol. s r. o. poskytujúcich služby v lesníctve 

Podtrieda 

SK NACE 

Hodnota položky majetku (€) 

Účtovné obdobie 
Rozdiel 

2012 2011 

02200 26 538 073 26 140 469 397 604 

02401 9 390 811 4 564 878 4 825 933 

02402 5 106 711 2 859 421 2 247 290 

02409 43 475 195 42 955 719 519 476 

02100 46 739 988 48 927 346 -2 187 358 

Spolu 131 250 778 125 447 833 5 802 945 

Zdroj: ŠTĚRBOVÁ ET AL. 2014 
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Celkovo možno konštatovať, že podniky poskytujúce služby v lesníctve, podnikajúce 

pod právnou formou spoločnosti s ručením obmedzeným, vykazovali v sledovanom období pozitívnu 

inovačnú aktivitu, čo potvrdzujú dosiahnuté výsledky zachytené v Tabuľke 21. 

V jednotlivých podtriedach podľa kategorizácie SK NACE, až na jednu výnimku podtriedu 02100 

Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve, boli dosiahnuté kladné výsledky rozdielov 

v hodnotách položky majetku, tzn. že sledované spoločnosti realizovali v účtovnom období 2012 

investičné inovácie, čo vypovedá o ich pozitívnej inovačnej aktivite. Najviac investícií do hmotných 

inovácií v sledovanom období vynaložili podniky spadajúce do podtriedy 02401 Služby súvisiace 

s lesníctvom. Naopak, nepriaznivé hodnoty v súvislosti s inovačnou aktivitou v danom období 

vykazovali podniky patriace do podtriedy 02100 LH a ostatné služby v lesníctve (Obrázok 16). 

Obrázok 16 Investície podnikov podľa podtried SK NACE do hmotných inovácií 

Zdroj: ŠTĚRBOVÁ ET AL. 2014 

Inovačnú aktivitu z hľadiska jednotlivých krajov SR, zachytáva Tabuľka 22 a Obrázok 17, pričom 

z výsledkov sú zrejmé značné regionálne rozdiely. 

Tabuľka 22 Investičné inovácie spoločností z regionálneho hľadiska 

Kraj 

Hodnota položky majetku (€) 

Účtovné obdobie 
Rozdiel 

2012 2011 

BB 35 716 277 33 808 277 1 908 000 

BA 3 919 160 3 008 024 911 136 

KE 20 245 995 20 846 969 -600 974 

NR 10 343 729 10 550 791 -207 062 

PO 32 356 435 30 305 171 2 051 264 

TN 9 795 953 8 845 860 950 093 

TT 6 537 300 6 767 908 -230 608 

ZA 12 335 929 11 314 833 1 021 096 

Spolu 131 250 778 125 447 833 5 802 945 

Zdroj: ŠTĚRBOVÁ ET AL. 2014 
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Obrázok 17 Investičné inovácie spoločností z regionálneho hľadiska 

Zdroj: ŠTĚRBOVÁ ET AL. 2014 

Ako dokumentujú Tabuľka 22 a Obrázok 17, najvyššie hodnoty investícií do hmotných inovácií 

boli zaznamenané v podnikoch v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Najnižšie boli v Košickom, 

Trnavskom a Nitrianskom kraji. 

Pre identifikovanie regionálnych paradoxov v oblasti inovačných sietí, predstavujúcich efektívny 

systém pre podporu inovácií na princípe synergického efektu, sa porovnala inovačná aktivita 

s podielom podnikov odvetvia pôsobiacich v regióne, voči priemeru štátu – LQ potenciálnymi 

klastrami, predstavujúcimi myslené inovačné siete efektívneho systému podpory inovácií. 

Pre korektnú porovnateľnosť boli vyčíslené hodnoty LQ spoločností s ručením obmedzeným 

(Tabuľka 23 a Obrázok 18). 

Tabuľka 23 Identifikovanie regionálnych paradoxov v rámci sektora 

Kraj BB BA KE NR PO TN TT ZA 

Inovačná 

aktivita 

v mil. EUR 

1,908 0,911 -0,601 -0,207 2,051 0,950 -0,236 1,021 

LQ s.r.o. 2,54 0,19 1,06 0,51 2,20 1,02 0,56 1,57 

Zdroj: ŠTĚRBOVÁ ET AL. 2014 

 
Obrázok 18 Identifikácia regionálnych paradoxov 

Zdroj: ŠTĚRBOVÁ ET AL. 2014 

Regionálne paradoxy v rámci sektora služieb v lesníctve, na úrovni regiónov Slovenskej 

republiky, boli identifikované vychádzajúc zo skutočnosti, kde je najviac sústredených podnikov – 

inovačných sietí, respektíve klastrov ako nositeľov inovácií, bude aj najviac investovaných 

prostriedkov do inovácií (ŠTĚRBOVÁ ET AL. 2014). 
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Pozornosť vzbudili hodnoty dosiahnuté v Košickom kraji, nakoľko na jednej strane je tento región 

považovaný za strategický vo vzťahu k vzniku klastra v danom sektore, pretože vykazuje existenciu 

skupiny prepojených podnikov, no na strane druhej podniky, pôsobiace v kraji vykazovali 

v sledovanom účtovnom období nepriaznivé hodnoty v oblasti investícií do hmotných inovácií, 

respektíve najnižšie hodnoty spomedzi všetkých krajov v SR. V týchto podnikoch suma oprávok 

presiahla hodnotu investičného kapitálu, na základe čoho možno predpokladať, že subjekty 

v sledovanom období investičné inovácie nerealizovali, respektíve nemali rozsiahlejší charakter 

a oprávky k predošlým hmotným inováciám presiahli investovaný kapitál do inovácií. Presný opak bol 

zaznamenaný v Bratislavskom kraji, kde napriek veľmi malej koncentrácii podnikov daného sektora, 

sa tu investoval do inovácií v priemere na podnik vysoký kapitál. Danú situáciu, vzhľadom na už 

uvedené skutočnosti synergického efektu podpory inovácií prostredníctvom inovačných sietí – 

klastrov, možno označiť pojmom „inovačný paradox“, aj keď v prípade Bratislavského kraja je to skôr 

regionálne špecifikum koncentrácie kapitálu na Slovensku a nie „inovačný paradox“, kde vzhľadom 

na koncentráciu kapitálu platia aj iné pravidlá pre podporu inovácií ako v ostatných krajoch Slovenska 

(ŠTĚRBOVÁ ET AL. 2014). 

Pre určenie hodnoty inovačnej aktivity podnikov poskytujúcich služby v lesníctve, bol použitý 

integrálny ukazovateľ hodnoty, pričom pre jeho vyčíslenie sa brala do úvahy koncentrácia 

hodnotených spoločností, ich inovačná aktivita a lesnatosť v rámci krajov Slovenskej republiky, ktoré 

sú zhrnuté v matici viackriteriálneho hodnotenia Tabuľka 24. 

Tabuľka 24 Matica viackriteriálneho hodnotenia 

Kraj 

Inovačná 

aktivita v mil. 

EUR  

Poradie LQ s.r.o. Poradie Lesnatosť Poradie 

BB 1,9080 7 2,5400 8 0,4910 6 

BA 0,9111 4 0,1900 1 0,3660 4 

KE -0,6010 1 1,0600 5 0,3960 5 

NR -0,2071 3 0,5100 2 0,1520 2 

PO 2,0513 8 2,2000 7 0,4920 7 

TN 0,9509 5 1,0200 4 0,4920 7 

TT -0,2361 2 0,5600 3 0,1570 3 

ZA 1,0211 6 1,5700 6 0,5590 8 

Povaha kritéria + 1 + 1 + 1 

Zdroj: ŠTĚRBOVÁ ET AL. 2014 

Samotná hodnota synergického efektu inovačných sietí – klastrov, predstavujúcich efektívny 

systém pre podporu inovácií, ako prezentuje nasledovná Tabuľka 25, je najvyššia v Prešovskom, 

Banskobystrickom a Žilinskom kraji.  

Tabuľka 25 Synergický efekt inovačných sietí 

Kraj BB BA KE NR PO TN TT ZA 

Integrálny 

ukazovateľ 
21 9 11 7 22 16 8 20 

Poradie 2 7 5 8 1 4 6 3 

Zdroj: ŠTĚRBOVÁ ET AL. 2014 

Manažment rizika v rámci inovačného procesu u poskytovateľov lesníckych služieb 

PALUŠ, LOUČANOVÁ a KAPUTA (2015) uvádzajú, že poskytovatelia lesníckych služieb 

sú presvedčení o tom, že majú malý priestor pre manažovanie rizika. Kontrakty, ktoré by vyžadovali 

špecifické investície by boli tieto podniky ochotné uzatvoriť len za určitých podmienok, ktoré znižujú 

mieru ich rizika. Tieto podmienky sa týkajú najmä istoty, že pomerná časť investície bude splatená 

zákazkou. Podstatnú úlohu zohráva taktiež cena zákazky a jej dĺžka. V prípade zrušenia kontraktu 
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o vykonaní služieb zo strany objednávateľa sa väčšina poskytovateľov služieb snaží ponúknuť tieto 

služby iným potenciálnym objednávateľom pri určitej modifikácii. Praxou je, že sa na odvozných 

súpravách alebo mechanizmoch vykonávajú drobné úpravy pre rôznych objednávateľov. 

Poskytovatelia vo všeobecnosti vnímajú slabé možnosti ochrany pred špecifickými investíciami 

pri uzatváraní zmlúv. Aj keď sa snažia klásť dôraz na kvalitu zmluvy, nemajú vo vyjednávaní také 

postavenie, ktoré im umožňuje v plnej miere chrániť investície do inovácií, tzn. nemajú vyjednávaciu 

silu pri kontraktovaní, iba sa prispôsobujú požiadavkám objednávateľa. Rovnako je problém chrániť 

sa pred krátením ceny, alebo vypovedaním zmluvy zo strany objednávateľa. 

Aj napriek tomu, že títo poskytovatelia sa snažia uzatvárať predovšetkým dlhodobé kontrakty, 

dĺžka kontraktov je vo väčšej miere stanovená flexibilne. Kontraktovaní sú prevažne jednorázovo 

a periodicita uskutočňovania služieb v kontraktoch prakticky neexistuje. Tento trh je však založený 

na dlhodobých vzťahoch, a tak paradoxne u niektorých poskytovateľov tvoria zmluvy so stálymi 

objednávateľmi väčšinu, alebo minimálne 50 % ich obratu. Pri uzatváraní dlhodobých zmlúv s novými 

objednávateľmi sú poskytovatelia služieb opatrnejší a vzťahy vznikajú na základe referencií, 

respektíve k uzatvoreniu dlhodobej zmluvy ani nedôjde, uzatvárané sú iba krátkodobé zmluvy. Týmto 

spôsobom sa snažia overiť si zmluvné strany, a až po pozitívnom krátkodobom zmluvnom vzťahu, 

sa uzatvára vzťah dlhodobý (PALUŠ, LOUČANOVÁ, KAPUTA 2015). 

Za účelom znižovania rizika sa väčšina týchto podnikateľov snaží poskytovať komplexné 

dodávky služieb, pre pokrytie čo najširšej škály prác, na ktoré majú potrebné vybavenie. Vychádzajú 

pritom z požiadaviek objednávateľov služieb, ktorí uvádzajú, že menej dodávateľov predstavuje lepšiu 

organizáciu prác. Na výkon služieb používajú dodávatelia služieb prevažne vlastný technologický 

park, k prenájmu technológií pristupujú predovšetkým z organizačného hľadiska, prípadne pri väčších 

objemoch a náročnejších prácach. Využívanie vlastného technologického parku predstavuje pre nich 

výhody, hlavne v možnosti ich využitia v reálnom čase (PALUŠ, LOUČANOVÁ, KAPUTA 2015). 

Transakčné náklady, spojené s časom stráveným hľadaním ponuky a súvisiacimi činnosťami až 

po spísanie zmluvy, nie sú u väčšiny podnikov zvažované. Prvotný návrh zmluvy predkladá zväčša 

objednávateľ. Sú tu definované aj podmienky preberania vykonávaných prác, pričom poskytovatelia 

majú možnosť zapracovať aj skutočnosti, za ktoré objednávateľovi už nezodpovedajú. Dohoda o tom, 

kto nesie zodpovednosť, je kľúčová z podhľadu možného oportunistického správania sa. 

Poskytovatelia služieb si náklady spojené s nesením zodpovednosti za prípadné škody pri výkone prác 

uvedomujú, avšak ich zapracovanie do kontraktu závisí od konkrétneho prípadu, podľa vyjednávacej 

pozície. V prípade, že je táto pozícia dostatočne silná, zapracujú podmienky zohľadňujúce transakčné 

náklady pri krátkodobých kontraktoch, pri dlhodobých sa to rieši skôr upozornením alebo 

kompenzáciami. Dodatočné náklady tohto charakteru, spôsobené oportunistickým správaním sa 

objednávateľa, vznikajú najmä v dôsledku znižovania cien služieb počas výkonu prác, alebo navýšenia 

nákladov na ich vykonanie, avšak v praxi sa nevyskytujú často (PALUŠ, LOUČANOVÁ, KAPUTA 2015). 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že poskytovatelia služieb kladú dôraz na kvalitu 

poskytovaných služieb. Z toho dôvodu sú základom úspechu inovácie vedúce k využívaniu 

špecifických technológií, ktoré poskytovatelia chápu ako svoju konkurenčnú výhodu. Previazanosť 

investícií do technologických inovácií a kontraktu sa týkajú najmä inovačného rizika, tzn. že pomerná 

časť inovácie bude splatená zákazkou. Výška kontraktu na zákazku by mala predstavovať 50 – 80 % 

z výšky investície do inovácií a dĺžka tohto kontraktu by mala byť minimálne päť rokov. Takto 

realizované inovácie potom, z pohľadu podnikateľsky koncipovaného rozvojového manažmentu, 

ktorého súčasťou sú aj inovačné procesy, zabezpečujú jeho lineárnejší priebeh, čim sa znižuje vznik 

krízových javov a situácií. Inovačný proces je prehľadnejší, jeho kauzálne vzťahy a súvislosti sú 

cielené a usmerňované. Napriek tomu však riziko spojené s týmito inováciami existuje a predstavuje 

potenciálny problém, respektíve nebezpečenstvo vzniku škody, možnosť zlyhania či zničenia. Teda 

vyjadruje mieru pravdepodobnosti dosiahnutia výsledku, ktorý je rozdielny od očakávaného. 

Za daných podmienok sa poskytovatelia lesníckych služieb snažia eliminovať najmä ekonomické 

a komerčné riziká. Ostatné riziká ohrozujúce inovácie, ako napríklad poistné riziká a podobne, 

pri investícii do inovácií vo väčšej miere nezvažujú. Vo väčšine prípadov sa jedná najmä o riziká 
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sprevádzajúce jednotlivé činnosti inovačného procesu poskytovaných služieb, ako o riziká 

sprevádzajúce rozhodnutia (PALUŠ, LOUČANOVÁ, KAPUTA 2015). 

V súvislosti s inovačným procesom hlavnú úlohu zohrávajú dva druhy rizík, a to technické, 

technologické a komerčné. Technické a technologické riziká znamenajú, že uplatnenie inovačných 

princípov v praktickej činnosti môže spôsobovať ťažkosti, alebo čas ich uplatnenia bude veľmi dlhý, 

respektíve sa bude prejavovať ako riziko koncepčného postupu. Komerčné riziká zahŕňajú precenenie 

kontraktu, schopností dodávateľa inovácií, zmeny v objednávke a podobne. Vplyv týchto rizík sa 

pri používanom inovačnom procese u poskytovateľov služieb prejavuje vysokým stupňom 

komerčného rizika pri získaní kontraktu, ktorý je s inováciou v úzkej väzbe, nakoľko predstavuje 

krytie investícií do inovácií vo väčšinovej miere a technické, respektíve technologické riziko je v tejto 

etape inovačného procesu minimálne. Týmto poskytovatelia v ďalších etapách realizácie inovácie a jej 

využívania zabezpečujú minimalizáciu komerčného a s tým spojeného ekonomického a trhového 

rizika, ktoré je v klasickom chápaní inovačného procesu práve v týchto etapách najväčšie. Meniace 

sa podmienky trhu, ako aj požadované špecifikácie sú presne zadefinované v kontrakte na stanovený 

čas, čo je zárukou minimalizácie rizika (PALUŠ, LOUČANOVÁ, KAPUTA 2015). 

Významným faktorom v celom manažmente rizika inovačného procesu a možnosti získať 

kontrakt na krytie investícií do inovácií, je dĺžka pôsobenia poskytovateľa služieb na trhu. Tá zvyšuje 

jeho spoľahlivosť a dôveryhodnosť, pretože objednávatelia sa často pri výbere orientujú na základe 

získaných referencií o danom poskytovateľovi. Pozitívne možno hodnotiť i previazanosť vlastníkov 

lesov a dodávateľov služieb, na druhej strane však mnoho poskytovateľov negatívne hodnotí majoritné 

postavenie štátneho lesného podniku (PALUŠ, LOUČANOVÁ, KAPUTA 2015). 

9.2 MOTIVÁCIA A STIMULY K INOVÁCIÁM 

Táto časť monografie sa zameriava na hodnotenie vybraných ťažiskových opatrení jednej 

z foriem priamej finančnej podpory inovácií u poskytovateľov služieb v slovenskom lesníctve – 

projektovú podporu z Programu rozvoja vidieka v programovacích obdobiach 2007 – 2013 a 2014 – 

2020. Dané opatrenia boli vyselektované z PRV SR za pomoci využitia metódy „analýza 

dokumentov.“ Detailnú charakteristiku jednotlivých opatrení zachytávajú Tabuľky 26 – 33. 

Tabuľka 26 Opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov (ziskové investície) 

Cieľ 
- zvýšenie ekonomickej hodnoty súkromných a obecných lesov, zvýšenie diverzifikcie 

produkcie a posilnenie trhových príležitostí 

Rozsah 

a činnosti 

- obstaranie strojov a zariadení pre obnovu lesa, výchovu a ošetrovanie mladých porastov, 

ťažbu, sústreďovanie, manipuláciu, nakladanie a odvoz dreva, zber nedrevných produktov 

lesa, ochranu lesa, vrátane protipožiarnej ochrany s obmedzením na špeciálne zariadenia 

- obstaranie špeciálnych strojov na opravu lesných ciest 

- výstavba, dostavba a rekonštrukcia ostatných zariadení priamo slúžiacich lesníckej 

prevádzke, vrátane lesných ciest 

- obstaranie výpočtovej techniky, programového a iného elektronického vybavenia 

s cieľom zefektívnenia činností súvisiacich s obhospodarovaním lesov a marketingom 

lesnej produkcie 

Oprávnený 

žiadateľ 

- FO a PO obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: 

 súkromných vlastníkov a ich združení 

 obcí a ich združení 

 cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, 

pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním  

Druh a výška 

podpory 

- nenávratný finančný príspevok, podielové financovanie 

- 50 % (37,5 % EÚ a 12,5 % SR) pre oblasti cieľa Konvergencia, min. 50 % predstavujú 

vlastné zdroje  

- 50 % (25 % EÚ a 25 % SR) pre ostatné oblasti, min. 50 % predstavujú vlastné zdoje 

- maximálna výška celkovej podpory počas troch rokov z akýchkoľvek verejných zdrojov 

nepresiahne 200 000 EUR 

- celková výška oprávnených výdavkov na jeden podnik nesmie presiahnuť 12 mil. EUR 

Zdroj: PRV 2007 (vlastné spracovanie) 
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Tabuľka 27 Opatrenie 2.2.4 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení 

(neziskové investície) 

Cieľ 
- obnova produkčného potenciálu v lesoch poškodených prírodnými pohromami a požiarmi 

a zavádzanie preventívnych opatrení 

Rozsah 

a činnosti 

- realizácia projektov ozdravných opatrení v lesoch poškodených biotickými a abiotickými 

a antrpogénnymi škodlivými prírodnými činiteľmi 

- obnova lesných porastov, ochrana, ošetrovanie a výchova lesov v lesoch poškodených 

biotickými a abiotickými a antropogénnymi škodlivými činiteľmi 

- výstavba, dostavba, prestavba a rekonštrukcia lesných ciest v rámci protipožiarnych 

a ozdravných opatrení, výstavba, rekonštrukcia, opravy a údržba protipožiarnych nádrží 

- budovanie protipožiarnych pásov a priesekov, ich čistenie a údržba 

Oprávnený 

žiadateľ 

- FO a PO obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: 

 súkromných vlastníkov a ich združení 

 obcí a ich združení  

 cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, 

pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním 

 štátu 

Druh a výška 

podpory 

- nenávratný finančný príspevok, plné financovanie 

- 100 % (80 % EÚ a 20 % SR) pre oblasti cieľa Konvergencia 

- 100 % (55 % EÚ a 45 % SR) pre ostatné oblasti 

Zdroj: PRV 2007 (vlastné spracovanie) 

Tabuľka 28 Finančný plán Opatrení 1.4 a 2.2.4 PRV 2007 – 2013 

Zdroj: PRV 2007 (vlastné spracovanie) 

Tabuľka 29 Podopatrenie 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, 

do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh 

Ciele 

- zvýšenie efektivity všetkých výrobných faktorov a dosiahnutie nárastu pridanej hodnoty 

podnikov v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve 

- podpora udržateľného obhospodarovania lesov a zvýšenie ekonomickej hodnoty lesov 

a zlepšenie hospodárskeho výkonu lesných subjektov 

- využívanie moderných inovatívnych technológií, ktoré zvýšia produktivitu práce, znížia 

priame náklady a budú viac šetrné k životnému prostrediu, čím sa zníži poškodzovanie 

životného prostredia, zvýši sa hospodárska hodnota lesov a posilní sa produktivita práce 

Rozsah 

a činnosti 

- zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa prostredníctvom lepších postupov obhospodarovania 

lesov, ktoré sú odôvodnené z hľadiska očakávaného zlepšenia lesa jedného alebo viacerých 

podnikov, ktoré sa musia realizovať na úrovni majiteľa resp. obhospodarovateľa lesa 

- spracovanie lesných produktov, ktoré takýmto spôsobom získavajú pridanú hodnotu a tiež ich 

uvádzanie na trh 

- vypracovanie plánov lesného hospodárstva pre trvalo udržateľné obhospodarovanie 

hospodárskych lesov, ktoré sú funkčne klasifikované ako typ produkčný  

Oprávnený 

žiadateľ 

- FO a PO obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: 

 súkromných vlastníkov a ich združení 

 obcí a ich združení 

 cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, 

pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním 

- FO a PO poskytujúce služby v lesníctve za predpokladu poskytnutia týchto služieb subjektom 

uvedeným v predchádzajúcom bode 

- v prípade vypracovania plánov lesného hospodárstva MPRV SR alebo ňou poverená inštitúcia 

zabezpečením vypracovania programov starostlivosti o les, ktorou môžu byť LESY SR 

alebo NLC vo Zvolene 

Druh a výška 

podpory 

- grant – 50 % oprávnených nákladov pre menej rozvinuté regióny a 40 % oprávnených 

nákladov v ostatných regiónoch 

Zdroj: PRV 2014 (vlastné spracovanie) 

Opatrenie Celkové výdavky (€) 
Verejné zdroje (€) 

% z objemu zdrojov PRV 
EAFRD ŠR SR 

1.4 82 080 000 30 720 000 10 320 000 1,60 

2.2.4 111 596 100 88 280 980 23 315 120 4,35 
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Tabuľka 30 Podopatrenie 16.1 Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na 

produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva 

Ciele 

- vytvorenie pridanej hodnoty prostredníctvom lepšieho prepojenia výskumu 

s poľnohospodárskou praxou a podporením širšieho používania dostupných inovačných 

opatrení 

- podpora rýchlejšieho a širšieho zavedenia inovačných riešení do praxe 

- informovanie vedeckej obce o potrebách poľnohospodárskej praxe v oblasti výskumu 

Rozsah 

a činnosti 

- tvorba pilotných projektov 

- vývoj nových výrobkov, postupov, procesov a technológií v sektoroch poľnohospodárstva, 

potravinárstva a lesného hospodárstva 

- spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii spoločných pracovných 

procesov 

- horizontálna a vertikálna spolupráca medzi subjektmi dodávateľského reťazca 

- spoločná činnosť realizovanú v záujme zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na ňu 

- spoločné prístupy k environmentálnym projektom a súčasným environmentálnym postupom 

- vykonávanie iných stratégií miestneho rozvoja 

- diverzifikácia poľnohospodárskych činností 

Oprávnený 

žiadateľ 

- najmenej 5 subjektov, ktorých spolupráca je: 

 medzi rôznymi aktérmi v poľnohospodárstve, potravinovom reťazci, v LH, alebo v sektore 

cestovného ruchu a rozvoji vidieka na území EÚ a medzi inými aktérmi, ktorí prispievajú 

k splneniu cieľov a priorít politiky rozvoja vidieka vrátane medziodvetvových organizácií, 

mimovládnych neziskových organizácií a výskumných organizácií 

 zameraná na zriadenie a prevádzku operačných skupín EIP  pre produktivitu a udržateľnosť 

poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a rozvoj vidieka 

 zameraná na vytváranie klastrov a sietí 

Druh a výška 

podpory 

- grant 

- miera podpory celkových oprávnených výdavkov 100 % 

Zdroj: PRV 2014 (vlastné spracovanie) 

Tabuľka 31 Podopatrenie 16.2 Podpora na pilotné projekty a na vývoj nových výrobkov, postupov, procesov 

a technológií 

Cieľ 

- otestovanie v produkčnom prostredí, či systém funguje tak, ako bol navrhnutý a či má 

predpoklady na konečnú alebo dlhodobú implementáciu alebo aplikáciu 

Rozsah 

a činnosti 

- podpora inovácií a inovatívnych riešení 

- vývoj a zavádzanie nových výrobkov, postupov, procesov a technológií 

- vývoj a zavádzanie nových postupov a procesov pri odbyte poľnohospodárskych produktov 

a výrobkov 

- vývoj a zavádzanie nových inovatívnych postupov v súvislosti s variabilným resp. presným 

obhospodarovaním pôdy a s technikou a technológiou v živočíšnej výrobe 

- pilotné projekty v rámci spoločných činností realizovaných v záujme zmiernenia klímy, 

ekológie a zlepšenia životného prostredia 

Oprávnený 

žiadateľ 

- najmenej 3 subjekty, ktorých spolupráca je medzi rôznymi aktérmi v poľnohospodárstve, 

potravinovom reťazci, v lesnom hospodárstve, alebo v sektore cestovného ruchu a rozvoji 

vidieka na území EÚ a medzi inými aktérmi, ktorí prispievajú k splneniu cieľov a priorít 

politiky rozvoja vidieka vrátane medziodvetvových organizácií, mimovládnych neziskových 

organizácií a výskumných organizácií 

- v prípade verejného subjektu je možná podpora aj jedného subjektu, pokiaľ poskytnutá 

podpora bude mať pozitívny vplyv na konkrétnych konečných užívateľov, bude verejne 

prístupná alebo voľne šíriteľná 

Druh a výška 

podpory 

- grant 

- miera podpory celkových oprávnených výdavkov 100 % 

Zdroj: PRV 2014 (vlastné spracovanie)
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Tabuľka 32 Podopatrenie 16.3 Podpora spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi 

Cieľ 
- zvýšenie efektivity vykonávaných činností prostredníctvom spolupráce 

Rozsah 

a činnosti 

- spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi (mikropodnikmi) v odvetví 

poľnohospodárstva, potravinovom reťazci, sektore lesného hospodárstva a v sektore 

cestovného ruchu pri organizácii spoločných pracovných procesov, spoločnom využívaní 

zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb a marketingu v oblasti cestovného ruchu 

Oprávnený 

žiadateľ 

- najmenej 5 subjektov, ktorých spolupráca je medzi rôznymi aktérmi v poľnohospodárstve, 

potravinovom reťazci, v lesnom hospodárstve, alebo v sektore cestovného ruchu a rozvoji 

vidieka na území EÚ a medzi inými aktérmi, ktorí prispievajú k splneniu cieľov a priorít 

politiky rozvoja vidieka vrátane medziodvetvových organizácií, mimovládnych neziskových 

organizácií a výskumných organizácií 

Druh a výška 

podpory 

- grant 

- miera podpory celkových oprávnených výdavkov 100 % 

Zdroj: PRV 2014 (vlastné spracovanie) 

Tabuľka 33 Podopatrenie 1.1 Podpora odborného vzdelávania 

Ciele 

- prispievať ku kvalite a zlepšovaniu odborného vzdelávania, šíriť inovácie, využívať 

informačné a komunikačné technológie, zvýšiť ekonomickú výkonnosť 

a konkurencieschopnosť podnikov 

Oprávnený 

žiadateľ 

- provider služieb prenosu vedomostí a zručností pre konečných prijímateľov nefinančnej 

pomoci, ktorými sú aktívni, ako i začínajúci poľnohospodári, obhospodarovatelia lesa, 

spracovatelia produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby v pracovnoprávnom vzťahu            

a malé a stredné podniky vo vidieckych oblastiach 

Druh a výška 

podpory 

- nenávratný finančný príspevok formou refundácie skutočne vynaložených a zaplatených 

výdavkov 

- miera podpory celkových oprávnených výdavkov 100 % 

Zdroj: PRV 2014 (vlastné spracovanie) 

S cieľom posúdenia miery podpory zavádzania inovácií v podnikoch poskytujúcich služby 

v lesníctve, prostredníctvom finančnej dotácie z PRV, boli stanovené hodnotiace kritériá, ktoré by 

mala spĺňať daná finančná podpora, aby plnila funkciu peňažného stimulu k inováciám. Do akej miery 

spĺňali tieto kritériá podmienky získania NFP z predmetných opatrení PRV v obdobiach 2007 – 2013 

a 2014 – 2020, zachytáva Tabuľka 34. 

Tabuľka 34 Hodnotenie vybraných opatrení 

 

 
Č. Hodnotiace kritérium finančnej podpory 

PRV 2007-2013 PRV  

2014-20 1.4 2.2.4 

A)  

1 druh finančnej podpory / / / 

2 určená pre "pioneer" inovácie (riskantné projekty) x x / 

3 určená pre pilotné projekty a testy inovácií x x / 

4 zameraná na podporu interakcií x x / 

5 zameraná na ľudské zdroje x x / 

6 nenáročná na administratívu a nezaťažujúca žiadateľa x x / 

7 zameraná na podporu poskytovateľov služieb v lesníctve x x / 

B)  
8 regulačný komponent / / / 

9 motivačný komponent / x / 

/ Spĺňa kritérium  x Nespĺňa kritérium 

Zdroj: ŠTĚRBOVÁ, ŠÁLKA 2016 

ŠTĚRBOVÁ a ŠÁLKA (2016), V súvislosti s finančnou podporou inovácií v sektore lesníckych 

služieb z Programu rozvoja vidieka v programovacom období 2007 – 2013, hodnotia ťažiskové 
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Opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov a Podopatrenie 2.2.4 Obnova potenciálu lesného 

hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení, nasledovne: 

 druh finančnej podpory z oboch opatrení mal formu nenávratného finančného príspevku, pričom 

spomedzi jednotlivých druhov, za predpokladu optimálneho podielu finančnej podpory, možno 

priame NFP považovať za nástroj s najvyšším stupňom motivácie podnikov k zavádzaniu inovácií, 

nakoľko nevyžadujú zadlženie adresáta, 

 stanovené ciele finančnej podpory Opatrenia 1.4, ako aj Podopatrenia 2.2.4, však neboli zamerané 

na podporu inovácií v sektore lesníckych služieb. Ani jedno z opatrení neumožnilo získať finančnú 

dotáciu na financovanie riskantných a pilotných projektov, respektíve testov inovácií. Podpora bola 

zameraná prevažne na inovácie nové pre daný subjekt, avšak nie pre sektor vo všeobecnosti. 

To značí nedostatok peňažných stimulov vo forme dotácií vynakladaných na rozvoj nových 

myšlienok, nových inovácií pre sektor, ako aj riskantných projektov, tzv. "pioneer" inovácií, 

pre ktoré sú mnohí inovátori nútení hľadať zdroje finančnej podpory prostredníctvom programov 

mimo sektora, 

 Opatrenia 1.4 a 2.2.4 neposkytli finančnú pomoc zameranú na ľudské zdroje a podporu interakcií. 

Rozvoj inovácií je závislý na výmene a šírení informácií medzi jednotlivými aktérmi IS, pričom 

interakcie podnikov s výskumnými a verejnými inštitúciami, ako aj horizontálna a vertikálna 

spolupráca v rámci sektora, môžu zabezpečiť generovanie nových inovácií. Súčasne zavádzanie 

inovácií predstavuje vnášanie nových myšlienok, postupov, metód a technológií do bežnej praxe, 

pričom tento proces kladie vysoké nároky na kvalifikačné a odborné vybavenie inovátora, ako aj 

ostatných zainteresovaných osôb. Nedostatok kvalifikovaných pracovných síl predstavuje dôležitú 

inovačnú bariéru a práve vedomosti a zručnosti predstavujú rozhodujúce faktory rozvoja inovácií, 

 podmienky získania NFP z oboch Opatrení 1.4 a 2.2.4 sa spájali s neúmerne náročným 

administratívnym postupom a nadmernou byrokraciou, ktorá neopodstatnene zaťažovala žiadateľa. 

Za negatívny faktor možno taktiež označiť nedostatočné odborné poradenstvo a pomoc 

pre žiadateľa o NFP pri vypracovaní projektu, 

 finančná podpora z Opatrení 1.4 a 2.2.4 nebola zameraná na podporu podnikov pôsobiacich 

v sektore lesníckych služieb, nakoľko tieto subjekty neboli zaradené medzi oprávnených žiadateľov 

o daný finančný príspevok. Vzhľadom na fakt, že väčšina podnikateľských jednotiek pôsobiacich 

v danom sektore nevlastní, ani si neprenajíma lesné pozemky, nespĺňali základnú požiadavku 

kladenú na žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci predmetných opatrení, tzn. nemali 

možnosť uchádzať sa o tento typ dotácie, čo môže výraznou mierou negatívne ovplyvniť úroveň 

ich inovačných aktivít, 

 k Podpatreniu 2.2.4 sa viazalo plné financovanie investícií, s čím sa spája vysoká miera motivácie 

prijímateľov finančnej podpory a zároveň vysoké riziko výskytu efektov finančnej spoluúčasti, 

 výška finančnej podpory v rámci Opatrenia 1.4 bola maximálne do 50 % oprávnených výdavkov, 

pričom zvyšok investície musel podnikateľský subjekt hradiť z vlastných zdrojov. Možno 

predpokladať, že takáto úroveň finančnej podpory zabezpečí dostatočnú mieru spoluúčasti 

subjektov na realizácií investícií, tzn. riziko efektu finančnej spoluúčasti sa minimalizuje. 

Na druhej strane však možno konštatovať, že peňažné stimuly poskytnuté vo forme takto podielovo 

financovanej podpory nemusia byť dostatočné na to, aby motivovali podnikateľov k inovačnej 

činnosti. 

V súvislosti s danými tvrdeniami možno konštatovať, že formulácia podmienok vzťahujúcich 

sa k získaniu finančnej dotácie z predmetných opatrení PRV v programovacom období 2007 – 2013 

spôsobila, že daná forma finančnej pomoci plnila funkciu peňažného stimulu k inováciám 

na nedostatočnej úrovni. Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné, aby sa uvedené podmienky v novom 

programovacom období 2014 – 2020 zmenili a vylepšili, s cieľom zabezpečiť lepšiu podporu 

inovačnej činnosti v sektore poskytovateľov služieb v lesníctve (ŠTĚRBOVÁ, ŠÁLKA 2016). 

Program rozvoja vidieka, platný na obdobie 2014 – 2020, so sebou priniesol značné zmeny 

a vylepšenia. V súvislosti s finančnou podporou inovácií v sektore lesníckych služieb, sa ako 
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ťažiskové javia Podopatrenie 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, 

do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh, prierezové Opatrenie 16 Spolupráca, ako 

aj prierezové Opatrenie 1 Prenos znalostí a informačné akcie, ktoré možno, podľa ŠTĚRBOVEJ 

a ŠÁLKU (2016), s ohľadom na ich stimulačný vplyv na zavádzanie inovácií v sektore, hodnotiť 

nasledovne: 

 druh finančnej podpory možno hodnotiť pozitívne, nakoľko má formu grantu, tzn. poskytnutie 

finančnej pomoci nevyžaduje zadlženie jej adresáta, 

 s ohľadom na podporu inovácií v sektore lesníckych služieb možno pozitívne hodnotiť vznik 

prierezového a inovatívneho Opatrenia 16 Spolupráca, pričom v rámci jednotlivých podopatrení je 

možné získať finančnú pomoc na podporu inovačných riešení, nových produktov, technológií, 

služieb, postupov, pilotných projektov a testov inovácií, ako aj na podporu interakcií zameranú 

na tvorbu sietí a klastrov, 

 ako reakcia na vzdelanostnú situáciu v SR, vzniklo prierezové Opatrenie 1 Prenos znalostí 

a informačné akcie, ktoré taktiež možno hodnotiť pozitívne v súvislosti s podporu inovácií 

v sektore lesníckych služieb, a to aj napriek tomu, že daná forma má pre tieto podniky nefinančný 

charakter. Realizovať sa budú vzdelávacie aktivity, ktoré prispejú k rozširovaniu odborných 

znalostí a schopností osôb, pracujúcich v danom sektore, čo významnou mierou vplýva na úroveň 

inovačných aktivít podnikateľských subjektov, 

 nové programovacie obdobie prináša zjednodušenie pravidiel, respektíve zníženie súvisiacej 

administratívnej záťaže a byrokracie, ako aj zvýšenie personálnych kapacít zabezpečujúcich 

odborné poradenstvo a pomoc žiadateľom o NFP v celkovom počte 30 pracovníkov, z toho 

17 v Sekcii projektových podpôr a štátnej pomoci, 

 finančná podpora z PRV v programovacom období 2014 – 2020 je zameraná na podporu podnikov 

pôsobiacich v sektore lesníckych služieb, nakoľko tieto subjekty boli zaradené medzi oprávnených 

žiadateľov o daný finančný príspevok, 

 Opatrenie 8.6 zabezpečuje financovanie investície na úrovni 40 – 50 % oprávnených nákladov, 

čo predpokladá dostatočnú vlastnú iniciatívu adresáta finančnej podpory, pričom efekty finančnej 

spoluúčasti sú nepravdepodobné. Avšak uvedená miera finančnej motivácie nemusí vyvolať zmenu 

správania adresáta, tzn. bude v danom sektore neúčinná, 

 k Opatreniu 16 sa viaže plné financovanie investícií, s čím sa spája vysoká miera motivácie 

prijímateľov finančnej podpory. Zároveň je tu prítomné riziko výskytu efektov finančnej 

spoluúčasti, ktoré však v prípade podpory inovačných riešení a ich testov nemožno považovať 

za negatívny jav, nakoľko môžu priniesť pridanú hodnotu pre sektor lesníckych služieb v širšom 

kontexte. 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že prostredníctvom hodnotiacich kritérií a následného 

posúdenia nastavenia podmienok, vzťahujúcich sa k NFP z ťažiskových opatrení v lesníctve 

1.4 a 2.2.4 v programovacom období 2007 – 2013 bolo zistené, že možnosť získania finančnej dotácie 

z PRV, nezohrávala významnú stimulačnú a motivačnú úlohu k zavádzaniu inovačných projektov 

v sektore lesníckych služieb, respektíve podporila realizáciu inovácií u týchto poskytovateľov len 

v malej miere. Možno konštatovať, že inovačný systém v sektore plnil funkciu poskytovania 

peňažných stimulov k inováciám nedostatačujúco. Účinok podpory sa navyše eliminoval alokáciou 

finančných zdrojov na jednotlivé opatrenia, na ktoré bolo dokopy vyčlenených len necelých 6 % 

z celkového objemu verejných zdrojov z PRV, na ktorý bolo pridelených 2 562 585 914 EUR 

(ŠTĚRBOVÁ, ŠÁLKA 2016). 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo nevyhnutné, v novom programovacom období 

2014 – 2020, upraviť kritériá a podmienky vzťahujúce sa k možnosti získať finančnú dotáciu z PRV, 

s cieľom zabezpečiť lepšie plnenie funkcie peňažnej podpory inovácií verejnými inštitúciami v sektore 

poskytovateľov služieb v lesníctve. 

Možno povedať, že PRV 2014 – 2020 je značne zmenený a vylepšený, pričom veľký dôraz kladie 

na inovatívne riešenia. V rámci podpory inovácií v sektore lesníckych služieb, sa ako najvýznamnejšie 



72 

 

javí Opatrenie 8.6, ktoré v porovnaní s ťažiskovými opatreniami 1.4 a 2.2.4 PRV 2007 – 2020, 

vo väčšej miere spĺňa stanovené hodnotiace kritériá. Pozitívne možno hodnotiť tiež vznik 

prierezových Opatrení č. 1 a 16, ktoré majú potenciál podporiť inovácie v sektore, prostredníctvom 

pomoci finančného, ako aj nefinančného charakteru (ŠTĚRBOVÁ, ŠÁLKA 2016). 

V súvislosti s projektovou podporou Program rozvoja vidieka 2007 – 2013, sa výskum zameral 

taktiež na hodnotenie implementácie, tzn. na oblasti „policy impact“ a „policy outcome“. 

Tzv. „impacts“ tzn. informácie o tom, aké účinky na adresátov mal program a aké reakcie vyvolal 

vo všeobecnosti, zachytáva Tabuľka 35. 

Tabuľka 35 Reakcie na program – všetky podniky 

Všetky podniky 
Opatrenie 

1.4 2.2.4 

P
ri

ja
té

 Počet žiadostí  540 806 

Žiadaný príspevok (€) 54 174 082 318 752 158 

% žiadaných príspevkov 

z celkových limitov 
132 204 

S
ch

v
á

le
n

é 

Počet žiadostí  368 384 

Príspevok (€) 37 206 597 132 109 733 

% kontrahovania 91 85 

Zdroj: PPA 2016 (vlastné spracovanie) 

Experti z PPA odhadujú, že cca 50 % z hodnôt týkajúcich sa schválených žiadostí, uvedených 

v Tabuľke 35, predstavujú firmy poskytujúce služby v lesníctve. Najväčší problém týchto subjektov, 

súvisiaci s možnosťou získať finančný príspevok na inovácie z uvedených opatrení vyplýval z faktu, 

že poskytovatelia služieb v lesníctve, neboli zaradení medzi oprávnených žiadateľov danej finančnej 

podpory, nakoľko väčšina z nich nevlastní ani nevyužíva lesné pozemky. Podmienkou získania grantu 

však bolo vlastníctvo, respektíve obhospodarovanie minimálne 10 ha lesných pozemkov. Túto 

podmienku si v rámci procesu formulácie a prípravy PRV presadili majitelia lesov, prostredníctvom 

svojich zástupcov. Ich zámerom bolo zabezpečiť používanie technológie financovanej pomocou NFP 

z PRV na území Slovenska. Predpokladali, že ak subjekt vlastní, respektíve obhospodaruje aspoň 

10 ha lesných pozemkov, bude danú technológiu využívať na našom území. Na druhej strane, podniky 

poskytujúce služby v LH svojich zástupcov, ktorí by hájili ich záujmy, v tomto procese nemali, 

preto nemali možnosť argumentovať voči tejto podmienke. 

Daná podmienka spôsobila následnú zmenu správania týchto subjektov. Expertné odhady 

uvádzajú, že zhruba 70 % týchto žiadateľov pristúpilo k prenajatiu daných 10 ha pozemkov, výlučne 

za účelom splnenia tejto podmienky. Týmto spôsobom sa zaradili medzi oprávnených žiadateľov 

finančnej podpory a ich žiadosti mohli byť následne schválené. Účinky programu na podniky v sektore 

lesníckych služieb zachytáva Tabuľka 36. 

Tabuľka 36 Reakcie na program – podniky poskytujúce služby v lesníctve 

Schválené žiadosti podnikov 

poskytujúcich služby v lesníctve 

Opatrenie 

1.4 2.2.4 

C
el

k
o

v
o
 Počet  žiadostí  184 192 

Žiadaný príspevok (€) 18 603 299 66 054 867 

% žiadaných príspevkov 

z celkových limitov 
46 43 

Z
m

en
a

 

sp
rá

v
a
n

ia
 

Počet žiadostí  129 134 

Príspevok (€) 13 022 309 46 238 407 

% kontrahovania 32 30 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe expertných odhadov 

Tzv. „outcomes“ tzn. celkové účinky programu na podniky v sektore služieb v lesníctve, 

u ktorých bola zaznamenaná zmena správania, zachytáva Tabuľka 37. 
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Tabuľka 37 Celkové účinky programu – podniky poskytujúce služby v lesníctve 

Ukončené projekty podnikov 

so zmenou správania 

Opatrenie 

1.4 2.2.4 

Počet 90 94 

Vyplatený príspevok (€) 9 115 616 32 366 885 

% čerpania 22 21 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe expertných odhadov 

Pri vyčíslení údajov uvedených v Tabuľke 37 sa výskum opäť opieral o odhady expertov z PPA, 

ktorí uvádzajú, že približne 70 % schválených žiadostí podnikov poskytujúcich služby v lesníctve, 

pri ktorých bola zaznamenaná zmena správania v súvislosti so žiadosťou o finančný príspevok, bolo 

úspešne ukončených, pričom ostatné boli zamietnuté. Z osobných rozhovorov so samotnými 

žiadateľmi o finančný príspevok, ako aj z analýzy HRBÁĽA A KOL. (2010), vyplývajú hlavné dôvody 

zamietnutia týchto žiadostí: 

 vysoký stupeň byrokracie, 

 nedostatočné poradenstvo a pomoc pre žiadateľa, 

 nedostatok vlastných finančných prostriedkov, 

 nízka kvalita predložených projektov, 

 nesprávne vyplnené žiadosti, chýbajúce prílohy, 

 nerešpektovanie pravidiel verejného obstarávania, 

 nesplnenie podmienky „de minimis“. 

9.3 ZHRNUTIE – FUNGOVANIE INOVAČNÉHO SYSTÉMU 

Inovačný systém plní tri základné funkcie, ktorými sú poskytovanie informácií s cieľom zníženia 

neistoty, riadenie konfliktov, rizika a spolupráce a poskytovanie peňažných a nepeňažných stimulov. 

Výmena informácií medzi jednotlivými aktérmi inovačného systému a manažment spolupráce 

na trhu s lesníckymi službami, zohrávajú dôležitú úlohu pri znižovaní neistoty, konfliktov a rizika, 

spájajúcich sa s inovačným procesom. Z tohto dôvodu je nevyhnutná kooperácia a združovanie 

podnikov v danom sektore. V súčasnosti však podniky spolupracujú predovšetkým na neformálnej 

úrovni a klastrovanie je len v začiatkoch, Lokalizačný koeficient pritom určil Banskobystrický, 

Prešovský a Košický kraj za regióny, vhodné pre tvorbu klastra v sektore lesníckych služieb. 

Vzhľadom na fakt, že pre inovačný proces je charakteristický vysoký stupeň neistoty, vzťahujúci 

sa k dosiahnutiu očakávaných výsledkov inovačných projektov a návratnosti investícií, peňažné 

stimuly poskytované jednotlivými inštitúciami nemusia byť dostatočné na to, aby podnietili 

podnikateľov k inovačnej činnosti. Preto je potrebný zásah zo strany štátu vo forme podporných 

mechanizmov. Získanie finančnej podpory na realizáciu inovácií má totiž pozitívny vplyv 

na znižovanie neistoty a rizika, spájajúceho sa s inovačným procesom. V rámci podpory lesného 

hospodárstva v SR z finančných prostriedkov EÚ, od roku 2007, dominuje Program rozvoja vidieka. 

 Na základe hodnotenia ťažiskových opatrení PRV 2007 – 2013 pre LH možno tvrdiť, že možnosť 

získania finančnej dotácie z PRV, nezohrávala významnú stimulačnú a motivačnú úlohu k zavádzaniu 

inovačných projektov v danom sektore, respektíve podporila realizáciu inovácií u týchto 

poskytovateľov len v malej miere. Možno konštatovať, že inovačný systém plnil funkciu poskytovania 

peňažných stimulov k inováciám nedostatačujúco. Najväčší problém týchto subjektov, súvisiaci 

s možnosťou získať finančný príspevok na inovácie vyplýval z faktu, že poskytovatelia služieb 

v lesníctve, neboli zaradení medzi oprávnených žiadateľov danej finančnej podpory. Táto podmienka 

síce spôsobila následnú zmenu správania týchto subjektov, ktorí sa usilovali o splnenie požadovaného 

kritéria, avšak v konečnom dôsledku iné dôvody spôsobili, že väčšina žiadostí bola zamietnutá. 

 Na druhej strane však možno predpokladať, že súčasne nastavené podmienky získania a čerpania 

NFP z PRV 2014 – 2020, zabezpečia vyššiu úroveň finančnej podpory a motivácie podnikov 

poskytujúcich služby v lesníctve k zavádzaniu inovácií, nakoľko sú značne zmenené a vylepšené, 

pričom veľký dôraz kladú na inovatívne riešenia. 
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Na základe vyššie uvedeného komplexného výskumu fungovania inovačného systému v sektore 

lesníckych služieb možno zhrnúť, že vzájomné interakcie medzi jednotlivými aktérmi inovačného 

systému sú na slabej úrovni. Inovačný systém neposkytuje dostatok informácií, ktoré by znížili 

neistotu spájajúcu sa s inovačným procesom. Spolupráca medzi aktérmi, za účelom riadenia konfliktov 

a rizika je slabá, pričom neexistujú žiadne formálne zoskupenia na podporu spolupráce v rámci 

realizácie inovačnej činnosti. Taktiež poskytovanie štruktúry peňažných a nepeňažných stimulov nie je 

dostatočne motivujúce k zavádzaniu inovácií v danom sektore. Preto možno konštatovať, že inovačný 

systém v danom sektore plní svoje tri funkcie na podporu inovácií na nedostatočnej úrovni. 
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10  OPATRENIA A ODPORÚČANIA PRE INOVAČNÚ POLITIKU 

Výsledky dopytovania ukázali, že inovačná aktivita podnikov poskytujúcich služby v slovenskom 

lesníctve je nízka. Len 40,7 % respondentov zaviedlo v sledovanom období aspoň jednu inováciu 

v rámci svojej podnikateľskej činnosti, pričom veľkosť podniku nemala zásadný vplyv na mieru 

inovačnej aktivity v danom sektore. Dominovali inovácie procesu, respektíve technologické inovácie, 

ktoré tvorili 48,7 % z celkového objemu zavedených inovácií. Za najvýznamnejšie pritom respondenti 

považujú inovácie lesnej techniky, potrebnej na ťažbu a sústreďovanie dreva, ako aj dopravných 

prostriedkov, nevyhnutných v rámci procesu dopravy dreva. Inovačný proces v najväčšej miere 

podporila možnosť financovania inovácií prostredníctvom bankových úverov a spolupráca 

s odberateľmi a dodávateľmi. Za najvýznamnejšie obmedzujúce faktory možno označiť nedostatok 

vlastných finančných prostriedkov na inovácie a s tým súvisiace vysoké vstupné a prevádzkové 

náklady. Aby sa uľahčil proces zavádzania inovácií, respondenti by v budúcnosti privítali zlepšenie 

hlavne v rámci vlastnej finančnej situácie, v oblasti finančnej podpory inovácií zo strany štátu a EÚ, 

ako aj zlepšenie celkovej situácie na trhu s lesníckymi službami. 

Výsledky dopytovania dopĺňajú a zároveň podporujú výsledky 13 prípadových štúdií, zameraných 

na zmapovanie priebehu inovačného procesu pri zavádzaní inovácií u poskytovateľov služieb 

v lesníctve. Potvrdená bola dominancia inovácií procesu, respektíve technologických inovácií, ktorá 

vyplýva predovšetkým z potreby a nutnosti obnovy a modernizácie dovtedy používanej technológie, 

s ohľadom na meniace sa požiadavky trhu a odberateľov a na fakt, že súčasné strojno-technické 

vybavenie mechanizačne nezodpovedá potrebám rozvoja moderných technológií, pričom má 

negatívny dopad na životné prostredie. Z uvedeného vyplýva, že sektor lesníckych služieb 

je v súčasnosti pod vplyvom mnohých zmien, ktoré prinášajú široké možnosti využitia nových 

poznatkov, čo otvára priestor práve zavádzaniu inovácií do lesníckej praxe. Na základe týchto faktov 

možno vyvodiť, že inovačný potenciál podnikov poskytujúcich služby v slovenskom lesníctve 

je vysoký. 

Pomerne veľké rezervy boli zaznamenané v rámci fungovania inovačného systému v sektore 

lesníckych služieb, s ohľadom na plnenie jeho troch základných funkcií na podporu inovácií. 

Na základe výsledkov výskumu možno konštatovať, že vzájomné interakcie medzi jednotlivými 

aktérmi inovačného systému v danom sektore sú na slabej úrovni. Inovačný systém neposkytuje 

dostatok informácií, ktoré by znížili neistotu spájajúcu sa s inovačným procesom. Spolupráca medzi 

aktérmi, za účelom riadenia konfliktov a rizika je slabá, pričom neexistujú žiadne formálne zoskupenia 

na podporu spolupráce v rámci realizácie inovačnej činnosti. Taktiež poskytovanie štruktúry 

peňažných a nepeňažných stimulov nie je dostatočne motivujúce k zavádzaniu inovácií v danom 

sektore. Uvedené výsledky naznačujú, že inovačný systém v danom sektore plní svoje tri funkcie 

na podporu inovácií na nedostatočnej úrovni. 

Na základe komplexných výsledkov výskumu možno povedať, že poskytovatelia služieb 

v lesníctve si v čoraz väčšej miere uvedomujú, že tradičné tažbovo-dopravné technológie už nie sú 

úplne dostačujúce a väčšina z nich vníma inovácie v ťažbovo-dopravnom procese ako jednu 

z vhodných príležitostí, ako sa presadiť na trhu. S ohľadom na dané výsledky, s cieľom uľahčiť proces 

zavádzania inovácií v sektore poskytovateľov služieb v lesníctve, možno tvorcom rozhodnutí, ako aj 

samotným poskytovateľom služieb v lesníctve, odporučiť zavedenie nasledujúcich opatrení: 

 uľahčenie procesu a možností získania cudzích finančných zdrojov na krytie investícií do inovácií, 

rozšírenie ponuky bankových úverov predovšetkým pre mikro podniky, 

 zlepšenie a úpravu podmienok verejného obstarávania, na základe ktorých: 

- sa bude prihliadať na to, s akými strojmi budú práce v rámci ťažbovo-dopravného výrobného 

procesu vykonané, 

- rozhodujúcim kritériom pre pridelenie kontraktu nebude cena, respektíve najnižšia ponuka, 

- kontrakty nebudú môcť získať firmy s nedostatočnými technickými a ľudskými kapacitami, 

ktoré by následne tieto práce vykonali prostredníctvom subdodávateľov, 
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- bude pred pridelením kontraktu realizovaná prísna kontrola referencií o konkrétnych 

spoločnostiach a živnostníkoch, 

- budú verejné obstarávania viac transparentné, s ohľadom na dostatočnú spätnú väzbu s ďalšími 

súťažiacimi subjektmi pri ich vyhodnocovaní, 

- sa zvýšenia tarifné sadzby za výkon lesníckych činností, s cieľom eliminovať výkon činností 

za tak nízke ceny, ktoré zabezpečia iba prežitie podniku, čo následne zvýši taktiež vyjednávaciu 

silu poskytovateľov služieb, 

 zníženie daňového a odvodového zaťaženia tých poskytovateľov služieb, ktorí zavedú inovácie 

vo svojej podnikateľskej činnosti, 

 zlepšenie a rozšírenie spolupráce na trhu s lesníckymi službami medzi poskytovateľmi služieb 

v lesníctve, prostredníctvom využitia značného potenciálu Banskobystrického, Prešovského 

a Košického kraja pre tvorbu klastra v danom sektore, 

 zlepšenie spolupráce na trhu s lesníckymi službami prostredníctvom rozšírenia členskej základne 

Združenia podnikateľov a živnostníkov pracujúcich v LH SR a zefektívnenie jeho fungovania 

pri presadzovaní záujmov jednotlivých členov, 

 uprednostňovanie uzatvárania dlhodobejších kontraktov na obdobie minimálne päť rokov, 

s garanciou objednaných služieb, ako aj ochranou pred vypovedaním zmluvy, či krátením ceny 

počas výkonu prác, 

 pokračovanie v trende rozširovania a skvalitňovania strojno-technického vybavenia podnikov, 

s cieľom poskytovať komplexné dodávky služieb, 

 aktívne zapájanie sa poskytovateľov služieb v lesníctve do výziev na získanie nenávratného 

finančného príspevku na inovácie z projektovej podpory Program rozvoja vidieka 2014 – 2020, 

ktorý je v porovnaní s predchádzajúcim programom značne zmenený a vylepšený, pričom veľký 

dôraz kladie práve na inovatívne riešenia a má vyšší potenciál podporiť zavádzanie inovácií 

v sektore, 

 aktívne zapájanie sa poskytovateľov služieb v lesníctve do vzdelávacích aktivít, realizovaných 

prostredníctvom projektovej podpory PRV 2014 – 2020, ktoré prispejú k rozširovaniu odborných 

znalostí a schopností osôb, pracujúcich v danom sektore, 

 využiť aktuálne zníženie administratívnej záťaže, náročnosti a byrokracie spájajúce sa so žiadosťou 

o získanie dotácie z PRV 2014 – 2020, ako aj zvýšenie personálnych kapacít zabezpečujúcich 

odborné poradenstvo a pomoc pre žiadateľov. 

Inovačná stratégia podnikov poskytujúcich služby v lesníctve 

V poslednom kroku sa výskum zameral na určenie vhodnej inovačnej stratégie podnikov 

poskytujúcich služby v slovenskom lesníctve. Na základe výsledkov dopytovania bolo identifikované 

vnútorné a vonkajšie prostredie v podobe silných a slabých stránok, ako aj príležitostí a rizík v oblasti 

inovačnej činnosti u týchto subjektov. Dôležitosť jednotlivých faktorov je vyjadrená v percentách, 

ako pomer počtu označení jednotlivých faktorov ku celkovému počtu označení všetkých faktorov 

zo strany respondentov (Tabuľka 38).  
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Tabuľka 38 SWOT analýza inovačného správania podnikov  

Silné stránky - S % Slabé stránky - W % 

Postačujúce súčasné vybavenie  

Súčasné výsledky hospodárenia sú 

vyhovujúce 

Stabilný príjem zákaziek 

 

16 

 

8 

1 

Nedostatok vlastných finančných prostriedkov 

Vysoké vstupné náklady 

Vysoké prevádzkové náklady 

Konzervativizmus 

61 

11 

8 

1 

Celkom 25 Celkom 81 

Príležitosti - O % Ohrozenia - T % 

Ponuka finančných služieb – úverov 

Podporné programy zo štátneho rozpočtu  

Podporné programy z rozpočtu VÚC, 

resp. obce 

Podporné programy EÚ  

Ponuka informácií k inováciám  

Lesnícka poradenská činnosť  

Poradenské služby iných poradcov  

Ponuka kvalifikovaných pracovných síl  

Možnosti využitia ďalšieho vzdelávania 

Spolupráca s inými podnikmi poskytujúcimi 

služby v lesníctve  

Spolupráca s podnikmi iného zamerania  

Spolupráca s dodávateľmi  

Spolupráca s odberateľmi  

Spolupráca s úradmi a inými verejnými 

inštitúciami  

Spolupráca s výskumnými inštitúciami  

15 

4 

 

4 

7 

6 

1 

4 

10 

4 

 

7 

5 

12 

15 

 

4 

2 

Nízka cena služby 

Nedostatok práce a neistota ďalšej práce 

Nepriaznivé podnikateľské prostredie 

Problematické výberové konania 

Vysoká konkurencia 

Hospodárska kríza 

Problémy so získaním úveru 

Dane a odvodové zaťaženie 

Riziko predaja produktov alebo služieb 

Nedostatok kvalifikovaných pracovných síl  

Nedostatok informácií o odbytových trhoch  

Nedostatok informácií o možných nových 

produktoch a službách  

Nedostatok informácií o možnostiach podpory 

pri zavádzaní inovácií  

Zákony ochrany prírody a životného 

prostredia  

Lesný zákon  

Živnostenský zákon  

Pracovné právo  

Technické normy a predpisy  

Spolupráca s odberateľmi  

Spolupráca s verejnými inštitúciami  

Spolupráca s výskumnými inštitúciami  

8 

4 

3 

4 

4 

1 

8 

8 

7 

3 

2 

 

4 

 

5 

 

5 

4 

5 

5 

4 

5 

4 

1 

Celkom  100 Celkom 94 

Zdroj: ŠTĚRBOVÁ ET AL. 2016 

V oblasti inovácií poskytovatelia lesníckych služieb vidia svoje silné stránky hlavne v súčasnom 

dostatočnom vybavení, následne vo vyhovujúcich hospodárskych výsledkoch a v stabilných príjmoch 

zo zákaziek. Slabiny inovačnej činnosti u poskytovateľov lesníckych služieb sú predovšetkým 

v nedostatku finančných prostriedkov, vysokých vstupných nákladoch do inovácií, ich vysokých 

prevádzkových nákladoch a konzervativizme tohto sektora. Príležitosti sú identifikované hlavne 

v podobe rôznych podporných programov a spolupráce. Najviac zo všetkých oblastí bolo 

identifikovaných rizík, ktoré ale podniky, napriek ich množstvu, nepovažujú za až také významné 

ako napríklad príležitostí. Ako uvádza Tabuľka 38, riziká sa najviac týkajú byrokracie, nedostatku 

kvalifikovanej pracovnej sily, nízkych cien za dodávané služby a podobne. 

Ako už bolo naznačené, napriek množstvu rizík, ktoré ovplyvňujú zavádzanie inovácií 

u poskytovateľov lesníckych služieb, z pohľadu ich vplyvu majú menšiu závažnosť ako príležitosti, 

ktoré prevažujú nad rizikami o 6 % v rámci vonkajšieho prostredia (príležitosti 100 – ohrozenia 94 = 

6 %), ktoré ich ovplyvňuje. Naopak, vo vnútornom prostredí, prevyšujú slabé stránky nad silnými 

stránkami v oblasti inovácií u poskytovateľov lesníckych služieb, a to až o 56 %, avšak negatívnym 

spôsobom (silné stránky 25 – slabé stránky 81 = -56 %). 
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Väzbu medzi vnútorným a vonkajším prostredím u poskytovateľov služieb v oblasti inovácií 

graficky znázorňuje Obrázok 19. 

Obrázok 19 SWOT analýza – strategické alternatívy u poskytovateľov služieb 

Zdroj: ŠTĚRBOVÁ ET AL. 2016 

Voľba samotnej stratégie sa následne určila prostredníctvom zakreslenia vzťahu silných a slabých 

stránok, ako aj príležitostí a ohrození do TOWS matice (Obrázok 20). 
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Obrázok 20 TOWS matica poskytovateľov lesníckych služieb 

Zdroj: ŠTĚRBOVÁ ET AL. 2016 

TOWS matica poukazuje na to, že vhodnou inovačnou stratégiu pre poskytovateľov služieb 

v slovenskom lesníctve je Stratégia WO, tzn. stratégia spojenectva. Tá je vhodná pre podniky, 

v ktorých prevládajú slabé stránky. Na ich elimináciu však musia využívať alternatívne príležitosti, 

ktoré ponúka externé prostredie. Zároveň je však nevyhnutné, aby sledovali slabé stránky a vyhýbali 

sa rizikám (ŠTĚRBOVÁ ET AL. 2016). 

Najvhodnejšia eliminácia slabých stránok, v prípade poskytovateľov lesníckych služieb 

je v príležitostiach, ktoré sami identifikovali v podobe ponuky finančných služieb – úverov, 

podporných programov zo štátneho rozpočtu, podporných programov z rozpočtu VÚC, obcí, 

respektíve EÚ, ponuky informácií k inováciám, lesníckej poradenskej činnosti, poradenských službách 

iných poradcov, ponuke kvalifikovaných pracovných síl, možnostiach využitia ďalšieho vzdelávania, 

spolupráci s inými podnikmi poskytujúcimi služby v lesníctve, spolupráci s podnikmi iného 

zamerania, spolupráci s dodávateľmi a odberateľmi, s úradmi a inými verejnými inštitúciami, ako aj 
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v spolupráci s výskumnými inštitúciami. Uvedené identifikované príležitosti majú pre rozvoj inovácií 

u poskytovateľov lesníckych služieb spoločného menovateľa, a tým je spolupráca, ktorú možno 

odporučiť realizovať formou zoskupenia podnikov. Zo zoskupovanej spolupráce podnikom plynú 

mnohé prínosy, pre ktoré sa spájajú, predovšetkým v podobe informácií, inovácií, poradenstva, 

vzdelávania a podobne (ŠTĚRBOVÁ ET AL. 2016). 

Stratégia spolupráce, v rámci zoskupenia v odvetví pri voľbe inovačnej stratégie, by mala byť 

orientovaná v rámci špecializovanej odbornosti, kde je stratégia zameraná na špecializáciu včasného 

začatia inovácií v danom segmente. Táto stratégia vyžaduje unikátne znalosti v  odbore a kontinuálne 

inovácie na zdokonaľovanie odbornosti. Riziká spočívajú v závislosti od typu podnikania v tom, 

že špecializácia sa stane všeobecnou vecou (ŠTĚRBOVÁ ET AL. 2016). 

Na základe vyššie uvedeného, ako najvhodnejšiu inovačnú stratégiu podnikom poskytujúcim 

služby v slovenskom lesníctve možno odporučiť stratégiu spolupráce, zameranú na príležitosti 

poskytovateľov lesníckych služieb v rámci špecializačne orientovanej odbornosti inovácií, 

ako kombináciu siete a vertikálneho výrobného reťazca, kde títo poskytovatelia, na základe vstupov 

a výstupov, preferujú zoskupenie reťazca od dodávateľov až po zákazníkov, ktorí pre nich predstavujú 

ekonomických partnerov (ŠTĚRBOVÁ ET AL. 2016). 

Zo zoskupovanej spolupráce podnikom plynú mnohé prínosy, pre ktoré sa spájajú, predovšetkým 

v podobe informácií, inovácií, poradenstva, vzdelávania a podobne. Keďže je pre sektor lesníckych 

služieb typický konzervativizmus, preferovanie tradícií a nedôvera podnikateľov v spoločenstvá 

na úrovni regiónov Slovenskej republiky, spájajú sa a spolupracujú predovšetkým na neformálnej 

úrovni. Ako vhodná forma spolupráce, kedy neformálne vzťahy vyúsťujú do formálnych, sa javí 

realizácia inovačných projektov prostredníctvom Programu rozvoja vidieka, respektíve Horizont 2020, 

kde je v mnohých prípadoch oprávneným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok skupina 2 – 5 

spolupracujúcich subjektov. Takýmto spôsobom sa prostredníctvom projektu oficiálne spíše 

spolupráca, ktorá je vo väčšine prípadov predpokladom pre ďalšiu následnú spoluprácu. 
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11  DISKUSIA 

Trh s lesníckymi službami na Slovensku, podobne ako v južnom Poľsku (SIKORA, NYBAKK, 
PANWAR 2015), či v Macedónsku (V. Stojanovski, osobná komunikácia, 26. novembra 2015), nemá 
dlhú históriu. Vytváral sa v nestabilných a meniacich sa podmienkach formovania nových 
vlastníckych práv k lesnej pôde (PALUŠ A KOL. 2011), pričom po roku 1989 došlo aj v lesnom 
hospodárstve k zásadným zmenám v oblasti vlastníckych a užívacích vzťahov. Po zrušení monopolu 
štátnych organizácií tohto odvetvia došlo k obnoveniu neštátneho sektora (SARVAŠOVÁ, SVITOK 

2006). Avšak, ako uvádza PALUŠ A KOL. (2011), z dôvodu podkapitalizácie, neboli 
obhospodarovatelia lesa schopní efektívne zabezpečiť realizáciu plánovaných hospodárskych opatrení 
vo vlastnej réžii. Táto situácia otvorila priestor pre rozvoj podnikateľskej činnosti a vznik súkromných 
subjektov poskytujúcich služby v lesníctve. Realizácia činností lesnej výroby vlastnými pracovníkmi 
a vlastným kapitálovým vybavením zmenila svoju formu na dodávateľskú, vykonávanú práve týmito 
podnikateľskými subjektmi (MORAVČÍK A KOL. 2009). Výsledky tohto skúmania daného sektora 
potvrdzujú tvrdenie PALUŠA A KOL. (2011), že zvláštnosťou trhu s lesníckymi službami je, že na 
externé subjekty sa presúvajú najmä hlavné výrobné činnosti, ako napríklad ťažba a doprava dreva, 
zatiaľ čo v iných odvetviach prevláda externalizácia doplnkových, respektíve podporných aktivít 
podniku. 

AMBRUŠOVÁ (2013) uvádza, že za hlavné dôvody, ktoré vedú lesné podniky k využívaniu 
dodávateľského spôsobu zabezpečenia výkonov v ťažbovo-dopravnom výrobnom procese možno 
považovať nízky objem prác a s tým súvisiace nehospodárne využitie vlastných mechanizmov, 
nedostatočné, fyzicky a morálne opotrebované strojno-technické vybavenie lesných podnikov, 
absenciu kvalifikovaných pracovných síl v dôsledku racionalizačných opatrení a celkové nižšie 
náklady v porovnaní s výkonom prác vo vlastnej réžii. PALUŠ A KOL. (2011) zároveň konštatuje, 
že pre vlastníkov lesa je výhodnejšie obstaranie lesníckych služieb prostredníctvom dodávateľov, 
než disponovať vlastným strojno-technickým vybavením. 

Outsourcing lesníckych služieb predstavuje bežnú stratégiu zabezpečovania výkonu lesníckych 
prác rovnako aj v mnohých veľkých švédskych lesných podnikoch (AGER 2012), pričom hlavným 
motívom tohto konania, podobne ako na Slovensku, je redukcia nákladov (AGER 2012; NORIN 2002). 
Obdobnú situáciu zaznamenávame aj vo Fínsku, kde prevažnú časť ťažby a dopravy dreva, takisto 
zabezpečujú dodávatelia lesníckych služieb (PENTTINEN ET AL. 2008). 

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí viac než 20 tis. podnikateľských subjektov poskytujúcich 
služby v lesníctve. Podobne ako v Macedónsku, či vo Fínsku, je tento podnikateľský sektor tvorený 
prevažne mikro a malými podnikmi, ktoré vlastnia dva až tri stroje a zamestnávajú menej ako deväť 
zamestnancov (V. Stojanovski, osobná komunikácia, 26. novembra 2015; HÄGGSTRÖM, KAWASAKI, 
LIDESTAV 2013). Pre porovnanie, napríklad v susednom južnom Poľsku, sú pre trh s lesníckymi 
službami typické prevažne stredné podniky, zamestnávajúce až 50 zamestnancov (SIKORA, NYBAKK, 
PANWAR 2015). Rozdiel medzi Slovenskom a Fínskom však zaznamenávame v rozsahu 
poskytovaných služieb. Zatiaľ čo na Slovensku sa väčšina dodávateľov lesníckych služieb snaží 
poskytovať komplexné dodávky služieb, pre pokrytie čo najširšej škály prác (PALUŠ, 
LOUČANOVÁ, KAPUTA 2015), vo Fínsku sa títo dodávatelia špecializujú na poskytovanie služieb buď 
v ťažbe, respektíve v doprave dreva. Ďalší rozdiel spočíva v štruktúre objednávateľov lesníckych 
služieb, pričom na Slovensku práce zabezpečujú vlastníci alebo obhospodarovatelia lesa, vo Fínsku 
najväčšiu skupinu objednávateľov týchto služieb predstavujú spracovateľské podniky (AMBRUŠOVÁ 

2013). 

Inovačný výskum v rámci existujúceho lesného hospodárstva je vo všeobecnosti zameraný 
predovšetkým na primárny a sekundárny drevársky priemysel (HANSEN ET AL. 2011; STENDAHL, 
ROOS 2008; NYBAKK 2012) a doteraz sa len v malej miere orientoval na výskum v rámci 
podnikateľského prostredia v lesníctve (NYBAKK, LAWRENCE, WEISS 2015). Avšak, ako konštatujú 

HANSEN (2010) a WEISS ET AL. (2011), v súčasnosti sa čoraz väčšia pozornosť výskumu zameriava 
práve na inovácie v lesnom hospodárstve, pričom táto oblasť sa postupne rozvíja a stáva 
sa adekvátnou súčasťou výskumu (RAMETSTEINER, HANSEN, NISKANEN 2006). Najväčšia pozornosť 
sa pritom venuje technologickej stránke zabezpečenia výkonov v rámci ťažbovo-dopravného 
výrobného procesu (NYBAKK, LAWRENCE, WEISS 2015). Možno konštatovať, že súčasná situácia 
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v rámci inovačného výskumu v podmienkach lesného hospodárstva na Slovensku, sa vyznačuje 

podobnými charakteristikami. 

Vo všeobecnosti, podľa HANSENA, NYBAKKA a PANWARA (2014), predstavuje lesníctvo pomerne 

konzervatívnu a izolovanú oblasť s obmedzeným transferom znalostí, ktorá nie je schopná dostatočne 

investovať do inovatívnosti a inovácií. Dané tvrdenie je v súlade s výsledkami tejto publikácie, 

v rámci ktorej sa prostredníctvom dopytovania zistilo, že inovačná aktivita podnikov poskytujúcich 

služby v slovenskom lesníctve je nízka, nakoľko len 40,7 % respondentov zaviedlo v sledovanom 

období, v rámci svojej podnikateľskej činnosti, aspoň jednu inováciu. Na druhej strane, v porovnaní 

s výsledkami inovačného výskumu lesných podnikov strednej Európy, na základe ktorých len 9 % 

z týchto subjektov zaviedlo inovácie, možno uvedenú inovačnú aktivitu presahujúcu 40 % hodnotiť 

pozitívne. 

Dominovali inovácie procesu, respektíve technologické inovácie, ktoré tvorili 48,7 % z celkového 

objemu zavedených inovácií, nasledované inováciami v podobe nových služieb, produktov a najmenší 

podiel dosiahli organizačné inovácie. Taktiež inovačný výskum lesných podnikov na úrovni štátov 

strednej Európy, ako aj samostatný inovačný výskum lesných podnikov na Slovensku potvrdili, 

že technologické inovácie sú rozšírenejšie a úspešnejšie v porovnaní s inováciami produktov a služieb 

(SARVAŠOVÁ 2004; SARVAŠOVÁ ET AL. 2014). 

SARVAŠOVÁ a DOBŠINSKÁ (2016) uvádzajú, že povedomie o otázkach životného prostredia v LH 

sa zvyšuje v dôsledku zmien v environmentálnej výchove. Ochrana prírody nie je izolovaným 

odvetvím politiky, práve naopak, je priamo aj nepriamo ovplyvňovaná mnohými ďalšími sektormi 

(SARVAŠOVÁ, ŠÁLKA, DOBŠINSKÁ 2013). Inovačná činnosť podnikov bola aj preto zameraná 

predovšetkým na obstaranie nového strojno-technického vybavenia, nakoľko to súčasné mechanizačne 

nezodpovedá potrebám rozvoja moderných technológií, pričom má negatívny dopad na životné 

prostredie. Podobne ako v Českej republike, výsledky inovačných výskumov naznačujú, že za hlavnú 

príčinu tohto stavu možno označiť nedostatok finančných zdrojov na nákup modernej technológie 

(PUDIVÍTROVÁ, JARSKÝ 2011; JARSKÝ 2015). Podobnú situáciu zaznamenávame taktiež na trhu 

s lesníckymi službami vo Fínsku (AMBRUŠOVÁ, MARTTILA 2012). Zároveň si však títo poskytovatelia 

čoraz viac uvedomujú nevyhnutnosť investícií do moderných technológií. Práve tie im zabezpečujú 

konkurenčnú výhodu, nakoľko podnikom disponujúcim takýmito technológiami sa darí získavať 

pracovné zákazky, pretože pri výbere dodávateľa služby, zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu 

ekologické faktory. Dané výsledky sú v súlade s tvrdeniami POSAVECA ET AL. (2011) a NYBAKKA 

ET AL. (2009), ktorí inovácie považujú za nástroj, ktorý môže zlepšiť konkurencieschopnosť týchto 

podnikov, a zároveň posilniť rozvoj odvetvia. Z toho dôvodu apelujú na kontinuálne zavádzanie 

inovácií, s cieľom dosiahnutia konkurencieschopnosti podnikov v dlhšom časovom horizonte. 

Podobne ako v Nórsku (NYBAKK ET AL. 2009), poskytovatelia lesníckych služieb si v čoraz väčšej 

miere uvedomujú, že tradičné tažbovo-dopravné technológie už nie sú úplne dostačujúce, pričom však 

obnova nie je nezlučiteľná s udržaním starých tradícií a charakteristík lesníctva. 

Zatiaľ čo pri lesných podnikoch na Slovensku, ale aj u poskytovateľov lesníckych služieb v južnej 

Amerike (CRESPELL, KNOWLES, HANSEN 2006; FELL, HANSEN, PUNCHES 2002), sa veľkosť podniku 

ukázala ako faktor, ktorý značne ovplyvňuje inovačné aktivity, u poskytovateľov lesníckych služieb 

na Slovensku takéto výsledky neboli zaznamenané, tzn. veľkosť podniku nemala zásadný vplyv 

na mieru inovačnej aktivity týchto subjektov. 

Ako uvádza SARVAŠOVÁ (2004), najdôležitejšie inovačné podnety v lesných podnikoch 

v Rakúsku, Českej republike, Nemecku, Maďarsku, Taliansku a Slovinsku, pochádzajú z externých 

zdrojov. Podobnú situáciu zaznamenávame takisto na trhu s lesníckymi službami v Kanade, kde sú 

inovačné podnety silne závislé od informácií od dodávateľov (ANDERSON 2006). V prípade lesných 

podnikov na Slovensku, najviac podnetov pre inovácie vzišlo z vlastných radov samotných užívateľov 

a vlastníkov lesa. Rovnaká situácia bola zaznamenaná aj v sektore lesníckych služieb na Slovensku, 

kde najviac inovačných myšlienok prišlo taktiež z interného prostredia podnikov. Na základe 

uvedeného možno súhlasiť s tvrdením LACKA (2004), ktorý konštatuje, že prvotné stimuly na inováciu 

v LH SR pochádzajúce z interného prostredia sú najpôsobivejšie a je nevyhnutné ich podporovať. 

https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&SID=X1nqgwrqFoxXFTlLhjC&field=AU&value=Nybakk,%20E&ut=15127135&pos=%7B2%7D&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&SID=X1nqgwrqFoxXFTlLhjC&field=AU&value=Panwar,%20R&ut=15593397&pos=%7B2%7D&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&cacheurlFromRightClick=no
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&SID=X1nqgwrqFoxXFTlLhjC&field=AU&value=Nybakk,%20E&ut=15127135&pos=%7B2%7D&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&SID=X1nqgwrqFoxXFTlLhjC&field=AU&value=Nybakk,%20E&ut=15127135&pos=%7B2%7D&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
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Inovačný proces u poskytovateľov služieb v najväčšej miere podporila možnosť financovania 

inovácií prostredníctvom bankových úverov. Pre úspešnosť inovačného procesu bola značne dôležitá 

aj kooperácia, predovšetkým s odberateľmi a dodávateľmi. Inovačný proces naopak sťažil najmä 

nedostatok vlastných finančných prostriedkov na inovácie a s tým súvisiace vysoké vstupné 

a prevádzkové náklady. Tieto faktory zohrali významnú podpornú a limitujúcu úlohu taktiež v rámci 

inovačného procesu lesných podnikov v spomínaných európskych krajinách, ako aj na Slovensku 

(SARVAŠOVÁ 2004; DOBŠINSKÁ, SARVAŠOVÁ, ŠÁLKA 2010). 

Uvedené charakteristiky inovačného správania podnikov poskytujúcich služby v slovenskom 

lesníctve, boli následne overené na konkrétnych príkladoch v praxi, a to prostredníctvom prípadových 

štúdií, zameraných na zmapovanie priebehu inovačného procesu. Zistené informácie potvrdili 

dominanciu inovácií procesu, respektíve technologických inovácií v sektore poskytovateľov služieb 

v lesníctve, nakoľko všetkých 13 podnikov zaviedlo práve tento typ inovácie. Jednoznačná orientácia 

na obstaranie novších technológií na výkon jednotlivých činností v rámci ťažbovo-dopravného 

výrobného procesu, vyplynula najmä z potreby a nutnosti obnovy a modernizácie dovtedy používanej 

technológie, s ohľadom na meniace sa požiadavky trhu a odberateľov. Uvedené fakty potvrdzujú, 

že sektor lesníckych služieb, ako súčasť lesného hospodárstva SR, je v súčasnosti pod vplyvom 

mnohých zmien, ktoré prinášajú široké možnosti využitia nových poznatkov, čo otvára priestor práve 

zavádzaniu inovácií do lesníckej praxe. Preto možno konštatovať, že inovačný potenciál podnikov 

poskytujúcich služby v slovenskom lesníctve je vysoký. Vysoký inovačný potenciál je typický takisto 

pre trh s lesníckymi službami v Macedónsku. Inovačná činnosť sa aj tu orientuje predovšetkým 

na procesné, respektíve technologické inovácie, avšak v porovnaní so Slovenskom, ide o zavádzanie 

hlavne menších zmien a vylepšení ťažbového procesu, ktoré sú menej náročné na finančné zdroje. 

Tento rozdiel súvisí predovšetkým s tým, že poskytovatelia lesníckych služieb u nás využívajú 

vo veľkej miere na financovanie inovácií aj cudzie zdroje, v podobe bankových úverov, respektíve 

nenávratných finančných dotácií z EÚ. Vzhľadom na to, že  Macedónsko nie je členským štátom EÚ 

a podnikatelia kvôli obavám z návratnosti investícií preferujú financovanie inovácií výlučne 

z vlastných finančných zdrojov, ich inovačné možnosti sú výrazne obmedzené a ohraničené 

predovšetkým cenou inovácií (V. Stojanovski, osobná komunikácia, 26. novembra 2015). 

Čo sa týka pôvodu inovačných myšlienok, opäť sa potvrdilo, že inovačné podnety v prostredí LH 

SR, pochádzajú predovšetkým z vnútra podniku. Taktiež väčšina inovačných myšlienok na trhu 

s lesníckymi službami v Macedónsku pochádza z interného prostredia podnikov (V. Stojanovski, 

osobná komunikácia, 26. novembra 2015). 

Podporné faktory inovačného procesu sa týkali prevažne očakávaných výsledkov, ktoré inovácia 

potenciálne prinesie a možnosti financovať investície prostredníctvom bankových úverov 

a nenávratných finančných dotácií z Eurofondov. Taktiež spolupráca s ostatnými aktérmi inovačného 

procesu, odborné znalosti a vedomosti inovátora, ako aj odvaha prijať riziko inovačného procesu, 

zohrali dôležitú úlohu. Takisto u posyktovateľov lesníchych služieb v Macedónsku, zohrávajú hlavne 

uvedené faktory dôležitú podpornú úlohu pri zavádzaní inovácií (V. Stojanovski, osobná komunikácia, 

26. novembra 2015). SIKORA, NYBAKK a PANWAR (2015) potvrdzujú, že firmy, ktoré sú viac riskantne 

orientované, sú zároveň viac inovatívne a proaktívne, čo im umožňuje dosahovať konkurenčnú 

výhodu voči súperom na trhu a následne dosahovať lepšie výsledky. Dané zistenia sú tiež v súlade 

s tvrdeniami WIKLUNDA (1999); RAUCHA ET AL. (2009) a SIKORU a NYBAKKA (2012). Výsledky 

prípadových štúdií inovácií v Oregone rovnako dokazujú, že strach z rizika a zmien, ako aj 

nedostatočná úroveň spolupráce, predstavujú dôležité výzvy v rámci zavádzania inovácií v praxi 

(CRESPELL, HANSEN 2008). 

Za najvýznamnejší obmedzujúci faktor inovácií, označili slovenskí poskytovatelia lesníckych 

služieb hlavne celkovú nepriaznivú situáciu na trhu, ako aj nedostatok vlastných finančných 

prostriedkov na krytie investície a problémy so získaním cudzích finančných prostriedkov. 

S dominanciou štátneho lesného podniku, rizikom predaja služieb, vysokým stupňom byrokracie 

a nedostatkom finančných prostriedkov, sa spájajú taktiež najdôležitejšie inovačné bariéry na trhu 

s lesníckymi službami v Macedónsku (V. Stojanovski, osobná komunikácia, 26. novembra 2015). 

S nedostatkom finančných prostriedkov však v LH zápasia aj ďalšie subjekty, ako napríklad Združenia 

vlastníkov neštátnych lesov, ktorým táto situácia často krát komplikuje ich činnosť, aktivity 
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a dosahovanie stanovených cieľov (ŠÁLKA, DOBŠINSKÁ, HRICOVÁ 2016; HRICOVÁ A KOL. 2015; 

ŠÁLKA A KOL. 2015). Zároveň sa ukázalo, že poskytovatelia služieb v slovenskom lesníctve, disponujú 

nedostatkom informácií o možnostiach finančnej podpory inovácií z Eurofondov. Na základe 

uvedeného možno považovať úroveň informovanosti týchto dodávateľov služieb a žiadateľov o NFP 

z PRV z Českej republiky, Bulharska, Rakúska, Nemecka, Talianska, ako aj zo Slovenska, za 

porovnateľnú (SARVAŠOVÁ ET AL. 2010). 

Vo všeobecnosti však možno konštatovať pozitívne skúsenosti inovátorov s inovačnou činnosťou. 

Výsledky, ktoré inovácie priniesli, sú dostatočne motivujúce pre ďalšie zavádzanie inovácií do praxe, 

s cieľom neustále zvyšovať kvalitu a úroveň poskytovaných služieb. Vzhľadom na aktuálne potreby 

daného sektora, možno očakávať pretrvávajúcu orientáciu inovačných aktivít najmä na technologické 

inovácie, nakoľko inovácie nie sú dôležité len z ekonomického hľadiska, ale aj z hľadiska 

ekologického, keďže prinášajú do praxe postupy a technológie šetrné k životného prostrediu. 

V rámci zavádzania inovácií však boli zaznamenané pomerne veľké rezervy v rámci fungovania 

inovačného systému v sektore, o ktorom možno povedať, že svoje tri základné funkcie na podporu 

inovácií plní nedostačujúco. Vzájomné interakcie medzi jednotlivými aktérmi inovačného systému 

v sektore lesníckych služieb sú na slabej úrovni. Inovačný systém neposkytuje dostatok informácií, 

ktoré by znížili neistotu spájajúcu sa s inovačným procesom. Spolupráca medzi aktérmi, za účelom 

riadenia konfliktov a rizika je slabá, pričom neexistujú žiadne formálne zoskupenia na podporu 

spolupráce v rámci realizácie inovačnej činnosti. PÕLLUMÄE, LILLELEHT A KORJUS (2016) považujú 

spoluprácu za veľmi cennú, nakoľko poskytuje platformu pre interakcie, výmenu poznatkov, učenie 

a zdieľanie informácií. Taktiež TRNKA (2004) potvrdzuje,, že za účelom podpory inovácií je dôležitá 

práve kooperácia a združovanie podnikov v danom sektore. Ten uvádza, že v súčasnom období je 

vhodné spojiť sily s konkurentmi integráciou podnikov v klastroch, za účelom posilnenia vlastnej 

pozície oproti ďalším konkurentom, a to spoluprácou, ako aj intenzívnym procesom učenia 

sa od dnešných partnerov, ale zajtra možno opäť konkurentov. Spolu s inovačnými sieťami – 

klastrami, je inovačný systém jedným zo základných pilierov znalostnej ekonomiky, pričom ako 

uvádzajú PALUŠ a LOUČANOVÁ (2014), podniky lesnícko-drevárskeho komplexu majú samozrejme 

možnosť využívať všetky nástroje inovačného systému SR. Na sektorovej úrovní sú podporované 

typickými inštitúciami tohto sektora, ako sú lesnícke vzdelávacie, výskumno-vývojové alebo podporné 

inštitúcie (Technická univerzita vo Zvolene, Národné lesnícke centrum, Zväz spracovateľov dreva 

a podobne), ktoré vytvárajú tzv. mäkkú infraštruktúru inovačnej siete – klastra. Klastrovanie v sektore 

lesníckych služieb je však len v začiatkoch, pričom ako najvhodnejšie regióny pre tvorbu klastra 

sa javia Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj. 

Pre inovačný proces je zároveň charakteristický vysoký stupeň neistoty, vzťahujúci 

sa k dosiahnutiu očakávaných výsledkov inovačných projektov a návratnosti investícií. Výsledky tohto 

inovačného výskumu sú v súlade s tvrdeniami PALUŠA, LOUČANOVEJ a KAPUTU (2015), ktorí 

uvádzajú, že v rámci manažmentu rizika zohráva u poskytovateľov lesníckych služieb, dôležitú úlohu 

cena a dĺžka kontraktu. Preferujú uzatváranie dlhodobých kontraktov, pričom s ohľadom 

na požiadavky objednávateľov, sa snažia poskytovať komplexné dodávky služieb. Významným 

faktorom v celom manažmente rizika inovačného procesu je dĺžka pôsobenia poskytovateľa služieb 

na trhu, ktorá zvyšuje jeho spoľahlivosť a dôveryhodnosť, pretože objednávatelia sa pri výbere 

poskytovateľa často orientujú na základe získaných referencií. Podobné charakteristiky sú typické 

taktiež pre drevársky priemysel v Nemecku, kde často krát práve uzatvorenie dlhodobého kontraktu 

napomáha vysporiadať sa s výzvami a problémami súvisiacimi s výmenou dreva (BRODRECHTOVÁ 

2015). 

Pozitívny vplyv na znižovanie neistoty a rizika, spájajúceho sa s inovačným procesom, má tiež 

možnosť získania finančnej podpory na realizáciu inovácií. Výsledky tohto výskumu potvrdzujú 

tvrdenie WEISSA, BAUERA, RAMETSTEINERA (2005), ktorí uvádzajú, že malé a stredné podniky majú 

obmedzené interné zdroje a zároveň veľmi často čelia problémom so získaním bankových úverov, 

preto práve podporné programy môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri zavádzaní inovácií. Avšak zároveň 

sa potvrdilo, že peňažné stimuly poskytované jednotlivými inštitúciami nemusia byť dostatočné na to, 

aby podnietili podnikateľov k inovačnej činnosti. Na základe hodnotenia formulácie ťažiskových 
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opatrení PRV 2007 – 2013 pre LH možno tvrdiť, že možnosť získania finančnej dotácie z PRV, 

nezohrávala významnú stimulačnú a motivačnú úlohu k zavádzaniu inovačných projektov v sektore 

lesníckych služieb, respektíve podporila realizáciu inovácií u týchto poskytovateľov len v malej miere. 

Možno konštatovať, že inovačný systém v sektore plnil funkciu poskytovania peňažných stimulov 

k inováciám nedostatačujúco. Na nedostatky v súvislosti s procesom formulácie strategických 

lesníckych dokumentov poukazujú vo svojom výskume taktiež SARVAŠOVÁ, DOBŠINSKÁ A ŠÁLKA 

(2014). Na druhej strane však možno predpokladať, že súčasne nastavené podmienky získania 

a čerpania NFP z PRV 2014 – 2020, zabezpečia vyššiu úroveň finančnej podpory a motivácie 

podnikov poskytujúcich služby v lesníctve k zavádzaniu inovácií, nakoľko sú značne zmenené 

a vylepšené, pričom veľký dôraz kladú na inovatívne riešenia. Ako konštatujú PUDIVÍTROVÁ 

a JARSKÝ (2011), na úrovni európskych dotácii neexistuje žiadne priame opatrenie na podporu 

zavádzania inovácií, z toho dôvodu zohrávajú dôležitú úlohu práve opatrenia z PRV, ktoré podporujú 

implementáciu inovácií nepriamo. 

Aby sa uľahčil proces zavádzania inovácií v sektore lesníckych služieb na Slovensku, možno 

odporučiť predovšetkým zmeny v oblasti možnosti získavania cudzích finančných prostriedkov 

na financovanie inovácií, zlepšenie a úpravu podmienok verejného obstarávania, ako aj aktívne 

zapájanie sa poskytovateľov lesníckych služieb do výziev na získanie podpory inovácií peňažného, 

ako aj nepeňažného charakteru, z aktuálneho a značne vylepšeného PRV. 

Zároveň, ako najvhodnejšiu inovačnú stratégiu podnikom poskytujúcim služby v slovenskom 

lesníctve možno odporučiť stratégiu spolupráce, zameranú na príležitosti poskytovateľov lesníckych 

služieb v rámci špecializačne orientovanej odbornosti inovácií, ako kombináciu siete a vertikálneho 

výrobného reťazca, kde títo poskytovatelia, na základe vstupov a výstupov, preferujú zoskupenie 

reťazca od dodávateľov až po zákazníkov, ktorí pre nich predstavujú ekonomických partnerov. Voľbu 

danej stratégie potvrdzujú taktiež KLENK a WYATT (2015), ktorí tvrdia, že stratégia v danom sektore 

by mala byť cielená na mobilizáciu vedomostí a znalostí, vedúcich k inováciám so zapojením 

partnerov a z dlhodobého hľadiska by mala vytvoriť nové cesty pre inovácie v odvetví lesného 

hospodárstva. Ako uvádza FAZEY ET AL. (2014), stratégia spolupráce, predstavujúca spôsob ako 

posilniť šírenie znalostí a realizáciu inovácií, predstavuje najmä koncepčný prístup, prijatý medzi 

zainteresovanými stranami, predstavujúc epistemologickú orientáciu výskumnej spolupráce. Vhodnosť 

danej stratégie potvrdzuje taktiež NYBAKK ET AL. (2009), ktorý považuje spoluprácu za kľúčovú 

pre rozvoj inovácií, inovatívnosti, ako aj zvýšenie  inovačnej kapacity dodávateľov lesníckych služieb, 

nakoľko prináša nové myšlienky, prístup k zdrojom informácií, ako aj prenos poznatkov. V dôsledku 

toho investície do sietí s miestnymi subjektmi prinášajú výhody v podobe nových nápadov 

a odborných znalostí. 

Tieto odporúčania zamerané na spoluprácu pri inováciách, orientujúc sa na stratégiu spojenectva, 

podporujú taktiež výsledky zahraničnej štúdie KLENKA a WYATTA (2015), ktorí stratégiu rozvoja 

inovácií v lesníckom sektore vidia z dlhodobého hľadiska v zapojení partnerov do modelu znalostných 

koprodukcií, vedúcich k inováciám a riešeniu problémov v sektore. Základná myšlienka stratégie 

spojenectva pre rozvoj inovácií v sektore je výsledkom aj ďalších vedeckých štúdií FAZEYHO ET AL. 

(2014), RAMETSTEINERA a WEISSA (2006), ELLEFSONA ET AL. (2007), RAITZERA (2010) 

a SCARASCIA-MUGNOZZA ET AL. (2012). 
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ZÁVER 

Trh s lesníckymi službami sa na Slovensku začal formovať po roku 1989, kedy došlo k zrušeniu 

monopolu štátnych organizácií LH a k následnej obnove neštátneho sektora. Avšak, nakoľko pôvodní 

vlastníci lesných pozemkov nedisponovali ani základným vybavením potrebným na zabezpečovanie 

lesníckych činností, začali vznikať a rozvíjať sa súkromné podnikateľské subjekty, poskytujúce služby 

v lesníctve. Realizácia činností lesnej výroby vlastnými pracovníkmi a vlastným kapitálovým 

vybavením tak zmenila svoju formu na dodávateľskú, vykonávanú práve týmito podnikateľským 

subjektmi, ktoré v súčasnosti zabezpečujú prevažnú časť ťažby a dopravy dreva. 

Podobne ako každé iné odvetvie hospodárstva SR, tak aj trh s lesníckymi službami je v súčasnosti 

pod vplyvom mnohých zmien, pričom nové poznatky sa do praxe dostávajú najmä prostredníctvom 

riadiacich pracovníkov, špecialistov, vlastníkov a užívateľov lesa, ako aj radových zamestnancov. 

Tieto zmeny prinášajú širokú škálu možností využitia nových vedomostí, čo vytvára vhodné prostredie 

pre implementáciu inovácií do lesníckej praxe. Inovácie sa postupne stávajú hlavnou hybnou silou 

úspechu v mnohých podnikateľských aktivitách a sektoroch, pričom v súčasnosti je rozhodujúce, 

koľko nových poznatkov sa implementuje do lesnej výroby a ako sa následne urýchli, respektíve 

spomalí vývoj lesníctva v porovnaní s vyspelými štátmi Európy. 

Cieľom vedeckej monografie bolo zhodnotenie inovačného správania a potenciálu firiem 

poskytujúcich služby v slovenskom lesníctve, predovšetkým v ťažbovo-dopravnom výrobnom 

procese. Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že inovačná aktivita subjektov bola 

pomerne nízka, pričom dominovali prírastkové inovácie nové pre daný podnik, nie v rámci sektora 

vo všeobecnosti. V prevažnej miere sa na úspešných inováciách podieľali technologické inovácie 

v podobe strojno-technického vybavenia, čo vychádzalo z faktu, že súčasné vybavenie väčšiny 

podnikov mechanizačne nezodpovedá potrebám rozvoja moderných technológií. Zároveň si podniky 

v čoraz väčšej miere začínajú uvedomovať, že inovácie zabezpečujú konkurenčnú výhodu, nakoľko 

environmentálne faktory používanej technológie, zohrávajú dôležitú úlohu pri získavaní pracovných 

zákaziek. 

V nadväznosti na dopytovanie bolo vypracovaných 13 prípadových štúdií, ktorých cieľom 

bolo overiť zistené informácie na konkrétnych príkladoch z praxe. Tie priniesli podrobné zmapovanie 

priebehu inovačných procesov v jednotlivých podnikoch pri zavádzaní inovácií do lesníckej praxe. 

Zároveň potvrdili jednoznačnú dominanciu technologických inovácií v danom sektore. Z rozhovorov 

s inovátormi pritom vyplynulo, že sektor lesníckych služieb je v súčasnosti pod vplyvom mnohých 

zmien, ktoré prinášajú široké možnosti využitia nových poznatkov, čo otvára priestor práve 

zavádzaniu inovácií do lesníckej praxe. Uvedené skutočnosti pritom indikujú vysoký inovačný 

potenciál podnikov poskytujúcich služby v slovenskom lesníctve. 

Úspešnosť inovačnej činnosti podnikov pôsobiacich v sektore však v značnej miere závisí od ich 

pôsobenia v rámci inovačného systému, ktorý podporuje inovačné aktivity prostredníctvom spolupráce 

a výmeny informácií medzi jednotlivými aktérmi, riadením a znižovaním neistoty a rizika, ako aj 

poskytovaním celého radu inovačných stimulov. Tento výskum však potvrdil, že vzájomné interakcie 

medzi jednotlivými aktérmi inovačného systému v sektore lesníckych služieb sú na slabej úrovni. 

Inovačný systém neposkytuje dostatok informácií pre redukciu neistoty. Spolupráca medzi aktérmi, 

za účelom riadenia konfliktov a rizika je slabá, pričom neexistujú žiadne formálne zoskupenia 

na podporu spolupráce v rámci realizácie inovačnej činnosti. Taktiež poskytovanie štruktúry 

peňažných a nepeňažných stimulov nie je dostatočne motivujúce k zavádzaniu inovácií v danom 

sektore. 

S ohľadom na dosiahnuté výsledky, záverom monografia formuluje odporúčania pre inovačnú 

politiku, ktorých cieľom je uľahčiť proces zavádzania inovácií v sektore poskytovateľov služieb 

v lesníctve. Zameriavajú sa predovšetkým na zmeny v oblasti možnosti získavania cudzích finančných 

prostriedkov na financovanie inovácií, zlepšenie a úpravu podmienok verejného obstarávania, ako aj 

aktívne zapájanie sa dodávateľov služieb do výziev na získanie podpory inovácií peňažného, ako aj 

nepeňažného charakteru. Taktiež možno predpokladať, že pozitívne zmeny, ktoré by viedli 

k vytvoreniu efektívneho systému dotácií, riadeniu spolupráce, konfliktov a rizika, 



86 

 

ako aj zabezpečeniu dostupnosti a výmeny informácií o inovačných možnostiach medzi jednotlivými 

aktérmi IS, by mohli výrazne zvýšiť inovačnú aktivitu podnikov poskytujúcich služby v slovenskom 

lesníctve. 

Za najdôležitejší prínos vedeckej monografie možno považovať zistenie súčasného stavu 

inovačného správania a inovačného potenciálu firiem poskytujúcich služby v slovenskom lesníctve. 

Publikácia predstavuje cenné poznatky týkajúce sa inovačného správania subjektov v sektore služieb 

v lesníctve, ktoré sú potrebné pre zlepšenie celého systému podpory inovácií v lesnom hospodárstve. 

Ďalším prínosom publikácie je dôkladná analýza a systematické spracovanie teoretických 

a praktických poznatkov so zameraním na teóriu inovácií, inovačných systémov, inovačnej politiky 

v lesnom hospodárstve, ako aj trhu s lesníckymi službami. Na základe modelu inovačného systému 

v sektore lesníckych služieb, publikácia taktiež prináša verifikáciu fungovania sektorového 

inovačného systému vo firmách so zameraním na lesnícke služby. 

Konkrétne príklady inovácií, popísané prostredníctvom 13 prípadových štúdií, prinášajú rozvoj 

poznania problematiky implementácie inovácií v lesníctve, nakoľko zhŕňajú množstvo cenných 

informácií a nových poznatkov vzťahujúcich sa k procesu zavádzania inovácií v lesníckej praxi.  

 Dôležitým prínosom pre vedu a prax je taktiež identifikácia regiónov vhodných pre vznik 

potenciálneho klastra v danom sektore a určenie vhodnej stratégie pre podniky poskytujúce služby 

v slovenskom lesníctve. 

Pre zlepšenie procesu zavádzania inovácií v sektore poskytovateľov služieb v lesníctve, majú 

veľký význam formulované návrhy a odporúčania pre inovačnú politiku v analyzovanom sektore. 

Význam a prínos týchto odporúčaní spočíva vo vytváraní predpokladov pre zlepšenie inovačnej 

a podnikateľskej činnosti v lesnom hospodárstve, nakoľko budú sprostredkované praxi a tvorcom 

rozhodnutí. 

Danú analýzu a zistené poznatky možno využiť aj pri orientácií a formulovaní smerov ďalších 

výskumov realizovaných na Katedre ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva, Technickej 

univerzity vo Zvolene. Použité metódy výskumu sú použiteľné taktiež pre rôzne projekty v oblasti 

socioekonomického výskumu lesného hospodárstva. Časť poznatkov je možné využiť taktiež 

vo vzdelávacom procese, v rámci študijných programov všetkých troch stupňov vysokoškolského 

štúdia.  
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SUMMARY 

In the current economy, innovation ability and its application in practice can be considered as the 

basic assumption for the success of the enterprise in a market economy. Innovations constitute 

an important dynamic factor of any enterprise and a significant connecting bridge between the present 

and the future of any organisation and whole economies. The ability to generate innovations is 

a crucial condition for the competitiveness of all enterprises. Innovations represent a step forward, 

the opportunity to grow faster, better and smarter than surrounding competitors. If the enterprise wants 

to increase its innovation activity, it is important to seek all available sources and benefits from 

the factors that significantly affect innovation activities. 

Innovation capacity is generally regarded as a main precondition for the competitiveness of all 

businesses. The changes in the business environment and the process of creation of the global market 

are increasingly demanded by customer requirements, the increase in supply and services, stronger 

market competition, technological development and the globalisation of business. In this context, 

the innovations represent means for managing these changes. They also have their particular position 

and importance in the forestry service sector. 

Innovation behaviour represents a set of business activities that are specializing in constant 

implementation of innovations. It is considered as a way how entrepreneur adapt, apply and refine new 

knowledge and ideas which are very important for economic development of regions. We consider 

innovation potential as an appropriate characteristic of an existing innovation environment in the 

company. It means an environment where innovations are created, developed and executed. The term 

of innovation potential identifies a specific company's ability how to use knowledge and experience 

of employees to achieve higher competitiveness in market conditions and the way how to use own 

internal sources the most effectively in order to improve and rationalize product or process. 

There is a growing consensus in the innovation system literature that innovations are the result 

of the institutional process which means that the entrepreneur is not the only one who is responsible 

for the innovativeness of the company. The integration into the system of institutions that can support 

innovations is really important. The innovation system of the forestry service sector is divided into 

four levels: institutional, business to business (b2b), firm and personal levels. It has an influence on 

competition and cooperation, which is necessary for the implementation of innovation activities. There 

are three categories of the basic functions of the innovation system in the forestry service sector: 

(i) reduction of uncertainties by providing information, (ii) management of conflicts and cooperation, 

and (iii) the provision of pecuniary and non-pecuniary incentives. 

Forestry has traditionally been perceived as an economic activity, the aims of which are to 

establish and cultivate forests to produce timber. However, in recent years, the overriding role 

of forestry has been associated with the provision of a wide range of services. These services are 

provided by a community of forestry contractors consisting mostly of small and medium-sized 

enterprises that do not own and use forest lands, but only provide and ensure the full range of forestry 

services, especially the extraction and transport of timber. The level of the quality of provided forestry 

services plays an increasingly important role, therefore the opportunities for many innovation 

activities are opened up. Contractor firms consider innovations as their competitive advantage which 

can help them within the improvement of their competitiveness and consolidation of position in the 

sector. 

The innovation research within the extant forest sector has mainly focused on the primary and 

secondary wood industry and there has been very little research among entrepreneurs in silviculture. 

However, nowadays, more research attention is being paid towards innovation in the forest sector and 

now it is developing into a solid research field. 

The aim of the monograph was to evaluate innovation behaviour and potential of contractor firms 

in the Slovak forestry service sector, as well as the functioning of the sectorial innovation system. 

In order to meet the aim of the research the combination of scientific methods and approaches was 

used. A questionnaire survey was used for the evaluation of innovation behaviour of contractor firms 

in the Slovak forestry service sector. In response to a questionnaire survey, for the evaluation 
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of innovation potential of firms, the method of collective case study with 13 cases was used, in order 

to avoid uniqueness conditions that can surround the case. For the assessment of the process 

of information exchange and cooperation in the market for forestry services, the analysis of statistics 

for calculation of Coefficient localization LQ was used. The assessment of management of conflicts 

and risks was based on the literature review. Regarding to the provision of pecuniary incentives 

the assessment of “policy output, impact and outcome” of the selected key forestry measures from the 

project support The Rural Development Programme was done. Based on the results of the research, 

to make recommendations for innovation policy in the Slovak forestry service sector, inductive and 

deductive reasoning was used. 

According to the results of questionnaire survey, a typical contractor in the Slovak forestry service 

sector, can be characterized as: micro-enterprise with less than nine employees (70,6 % 

of respondents), who prefer a legal form of “individual contractor” (60,8 %), because of its simplicity, 

freedom and flexibility. A typical contractor is a forest worker, who finished forest high school 

(31,4 %). He provides and ensures the extraction of timber (86,3 %), timber skidding (76,5 %) and 

transport (33,3 %), mainly for state forest enterprise (70,1 %) and private forest owners (67,4 %). 

However, he is familiar with new, modern and environmentally friendly technologies, prefer using 

of traditional technologies (69,1 %). In addition, he still works with animals, especially with horses 

(52,9 %). 

The results pointed out that 40,7 % of respondents implemented innovations. Technological 

innovations were dominated (48,7 %). Innovation activities of contractors were oriented on the 

procurement of new technology necessary for timber harvesting, skidding and transport, because the 

current mechanisation is old and worn out and does not meet the needs for the development of modern 

technology and has a negative impact on the environment. Followed by innovations of services 

(24,3 %) and products (16,5 %) and the smaller share on the successful innovations have 

organizational innovations (10,4 %).  It can be concluded that innovation activity of contractor firms 

was relatively low and does not even reach the average value. Although, the level of innovation 

activity that exceeds 40% can seem positive in general, this result represents only a simple percentage 

reflecting the number of enterprises with innovation activity to the total number of respondents. 

Moreover, innovation behaviour is limited to incremental innovations, often only technological 

innovation. Therefore, taking into account these facts, it cannot be said that innovation activity 

of contractors achieved high and satisfactory level. 

Characteristics of innovation behaviour of contractor firms were subsequently verified through 

13 case studies from practice. The findings confirmed the dominance of technological innovations in 

the forestry service sector, because all 13 contractors implemented this type of innovation. This clear 

focus on the acquisition of newer machinery and technology was caused mainly by the need for 

renewal and modernization of the technology used previously, with respect to changing markets’ and 

customers’ demands. Based on these data it can be stated, that the forestry service sector in Slovakia is 

nowadays influenced by various changes, new knowledge and overall development. This opens up 

opportunities for innovations and indicates high innovation potential of the forestry service sector. 

At the same time, the results pointed out that the innovation system fulfils its three basic functions 

at insufficient level. The interactions between the various actors of the innovation system are weak. 

The innovation system does not provide enough information for the reduction of uncertainties. 

Cooperation between actors is also weak and a formal cluster does not explicitly exist. Contractors 

merge together and work as partners mainly on an informal level. Therefore, the key regions suitable 

for the formal cluster in the sector of forestry services were identified. The regions of Banská Bystrica, 

Poprad and Košice appeared as the most appropriate for cluster within the sector. The importance 

of the cooperation within the innovation process in the forestry service sector was confirmed and 

according to factors affecting innovation behaviour of contractor firms, the Alliance strategy appeared 

as the most appropriate in this sector. 

The results also pointed out that the strict conditions set up in The Rural Development Programme 

(RDP) in the programming period 2007 – 2013 caused that financial incentives did not fulfil its 

function within the innovation system. It can be concluded that the financial support in previous period 
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was not focused on supporting innovations in the forestry service sector. On the other hand, it can be 

concluded, that the conditions for obtaining financial grant in the period of 2014 – 2020 are 

significantly improved towards supporting innovations in the market of forestry services. It can be 

assumed that it will ensure a higher level of motivation of contractor firms to implement innovations 

into practice. 

According to the complex results of the research, in order to facilitate the innovation process 

in the forestry service sector in Slovakia, following measures can be recommended: 

 facilitation of the process and the possibility of obtaining external financial sources for innovations, 

the expansion of bank loans especially for micro-enterprises, 

 improvement of public tender conditions, 

 reduction of taxes for innovators, 

 improvement and extension of cooperation between contractors in the market of forestry services 

through the considerable potential of regions of Banská Bystrica, Prešov and Košice for the 

creation of a cluster in the sector, 

 long-term contracts for a period of at least five years, 

 protection against cancellation of the contract and the guarantee of the agreed amount of prices 

for provided services,  

 continuing development and improvement of machinery and technical equipment in order to 

provide complex service delivery, 

 active involvement of contractors to the calls for grant from the RDP 2014 – 2020, because 

the conditions for obtaining financial grant are significantly improved towards supporting 

innovations and there is a reduction of administrative burdens and bureaucracy, as well as 

personnel capacities providing expert advices and assistance to applicants are increased, 

 active participation of contractors within educational activities implemented by the project support 

the RDP 2014 – 2020, which will improve their professional knowledge and skills. 
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Príloha A Dotazník prieskumu inovačného správania majiteľov a manažérov podnikov poskytujúcich 

služby v lesníctve 

Príloha B Štruktúra rozhovoru s inovátorom pre účely vypracovania prípadovej štúdie 



 

Príloha A  

Dotazník prieskumu inovačného správania majiteľov a manažérov 

podnikov poskytujúcich služby v lesníctve 

Technická univerzita vo Zvolene, Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva 

Vážení respondenti, 

dovoľte nám touto cestou osloviť Vás s prosbou o pomoc a spoluprácu prostredníctvom vyplnenia 

dotazníka, ktorý bol vypracovaný v rámci výskumu na tému Inovačné správanie a inovačný potenciál 

firiem poskytujúcich služby v slovenskom lesníctve, a bude podkladom pri výskume inovačnej 

činnosti týchto subjektov v ťažbovo – dopravnom výrobnom procese. Získané údaje budú slúžiť 

pri formulácií odporúčaní pre zlepšenie inovačnej činnosti týchto podnikov. 

Dotazník obsahuje rôzne typy otázok. Pri väčšine z nich odpovedzte označením vybranej možnosti 

zakrúžkovaním, respektíve krížikom. Ak nie je uvedené inak, vyberte len jednu možnosť. 

Pri otvorených otázkach máte možnosť vyjadriť svoj vlastný názor uvedením číselného, respektíve 

slovného údaja podľa zamerania otázky. Vopred Vám ďakujeme za Váš čas, ochotu a spoluprácu. 



 

1. OTÁZKY ZAMERANÉ NA VLASTNÍKA/MANAŽÉRA PODNIKU, RESPEKTÍVE 

PODNIKANIE 

1.1. Kto je vlastníkom podniku, ktorý poskytuje lesnícke služby? 

1. Ja sám – podnik jednotlivca  

2. Je to rodinný podnik 

3. Som spoluvlastníkom podniku  

4. Štát, prípadne obec 

5. Iný, uveďte: ..................................................................................................................................................... 

 

1.2. Aká je právna forma podniku? 

1. Živnostník 

2. Príspevková organizácia 

3. Pozemkové spoločenstvo  

4. Štátny podnik 

5. Zahraničná osoba 

6. Obchodná spoločnosť 

7. Iné, uveďte: ............................................................................................................ ......................................... 

 

1.3. Koľko zamestnancov má podnik? 

1. Do 10 

2. 11 – 25 

3. 26 – 50 

4. 51 – 100 

5. 101 – 200 

6. 201 – 250 

7. 251 a viac 

 

1.4. Uveďte prosím, na akej pracovnej pozícii v podniku pracujete a na akej pracovnej 

pozícii pracuje Váš najbližší spolupracovník. 

 
Vy: .………………………………………. 

 

Spolupracovník:  ………………………………………. 

 

Pod pojmom spolupracovník rozumieme spoločníka pri podnikaní (napr. s. r. o., kedy zastáva rovnakú 

pozíciu v rámci podniku) alebo zamestnanca, resp. robotníka (napr. v prípade podnikania na základe 

živnostenského oprávnenia, kedy spolupracovník zastáva nižšiu pracovnú funkciu). Preto prosím uveďte 

pracovnú funkciu Vášho najbližšieho spolupracovníka a následne jeho najvyššie dosiahnuté vzdelanie. 

 

 



 

1.5. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie a vzdelanie Vášho najbližšieho 

spolupracovníka? 

Vy: 

1. Základné vzdelanie 

2. Nižšie odborné vzdelanie bez maturity, potrebné k lesnému hospodáreniu 

3. Iné nižšie odborné vzdelanie bez maturity 

4. Stredné odborné vzdelanie s maturitou, potrebné k lesnému hospodáreniu 

5. Iné stredné odborné vzdelanie s maturitou 

6. Vysokoškolské vzdelanie lesníckeho smeru 

7. Iné vysokoškolské vzdelanie 

8. Iné vzdelanie, uveďte: ............................................................................................................................ ......... 

Spolupracovník: 

1. Základné vzdelanie 

2. Nižšie odborné vzdelanie bez maturity, potrebné k lesnému hospodáreniu 

3. Iné nižšie odborné vzdelanie bez maturity 

4. Stredné odborné vzdelanie s maturitou, potrebné k lesnému hospodáreniu 

5. Iné stredné odborné vzdelanie s maturitou 

6. Vysokoškolské vzdelanie lesníckeho smeru 

7. Iné vysokoškolské vzdelanie 

8. Iné vzdelanie, uveďte: ..................................................................................................................................... 

 

1.6. Kto je Vašim odberateľom, komu poskytujete služby, resp. aký je druh vlastníctva 

lesov, ktoré obhospodarujete? (Môžete označiť viac odpovedí.) 
 

1. Štát 

2. Spoločenstevné lesy 

3. Súkromní vlastníci lesov 

4. Obec 

5. Cirkev 

6. Družstvo  

7. Iné, uveďte: ................................................................................................................ .................................... 

 

1.7. Aký je priemerný percentuálny ročný podiel (za obdobie posledných troch rokov) 

na celkovom objeme služieb, ktoré poskytujete jednotlivých subjektom? 
 

1. Štát                            ....................... % 

2. Spoločenstevné lesy                   ....................... % 

3. Súkromní vlastníci lesov                 ....................... % 

4. Obec                       ....................... % 

5. Cirkev                       ........................ % 

6. Družstvo                      ........................ % 

7. Iné, uveďte:                     ........................ % 



 

1.8. Ktoré služby pre obhospodarovateľov lesov v súvislosti s ťažbovo-dopravným procesom 

ponúkate a aký vysoký je terajší podiel príjmov z nich v percentách? (Môžete označiť 

viac odpovedí.) 

Podiel tržieb v %  

1. Ťažba dreva                       ........................ 

2. Sústreďovanie dreva                    ........................ 

3. Doprava dreva                     ........................ 

4. Manipulácia s drevom                   ........................ 

5. Pestovanie a ochrana lesa                  ........................ 

6. Iné, uveďte:                      ........................ 

Celkové príjmy (tržby) z poskytovaných služieb               100 % 

 

1.9. Prosím uveďte 3 najpodstatnejšie ciele podniku v súvislosti s poskytovanými lesníckymi 

službami, resp. predmetom podnikania v nasledujúcich 10 rokoch: 

 

1. .......................................................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................................................................... 

 

1.10. Ako chcete označený cieľ/ciele dosiahnuť? (Môžete označiť viac odpovedí.) 

1. Špecializáciou na ponuku jedného typu služby, resp. produktu 

2. Rozšírením ponuky služieb, resp. produktov 

3. Zmenou štruktúry ponuky poskytovaných služieb, resp. produktov 

4. Vypustením alebo obmedzením rozsahu prác 

5. Zvyšovaním produktivity práce 

6. Zvyšovaním tržieb 

7. Racionalizáciu, redukciou, resp. znižovaním nákladov 

8. Spoluprácou s inými podnikmi v sektore 

9. Dodržiavaním etických noriem 

10. Dodržiavaním zásad prírode blízkeho obhospodarovanie lesa, resp. princípov trvalo udržateľného 

rozvoja  

11. Zachovaním doterajšieho spôsobu práce 

12. Inovačnou činnosťou, resp. nákupom novej lesnej techniky 

13. Predajom doterajšej lesnej techniky  

14. Iným spôsobom, uveďte: ....................................................................................................................... ...... 



 

2. OTÁZKY ZAMERANÉ NA STROJOVÉ/TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE PODNIKU 

2.1. Akou lesnou technikou a v akom počte disponuje podnik, resp. aké ťažbovo-dopravné 

technológie (samohybné mechanizačné prostriedky) sú používané pri výkone služieb, 

ktoré podnik v rámci svojej činnosti poskytuje? (Môžete označiť viac odpovedí.) 

                        Počet 

1. Prenosná reťazová píla                  ............................ 

2. UKT (univerzálny kolesový traktor)               ............................ 

3. LKT (lesnícky kolesový traktor)                ............................ 

4. Pásový traktor                     ............................ 

5. Harvester                      ............................ 

6. Forvarder                      ............................ 

7. Lesnícka lanovka                    ............................ 

8. Nákladné auto na odvoz dreva                ............................ 

9. Odvozné súpravy na odvoz dreva               ............................ 

10. Horský procesor                    ............................ 

11. Iné, uveďte: ...................................................................................................  .  ............................ 

 

2.2. Používate v rámci ťažbovo-dopravného procesu aj animálnu silu (napr. kone)? 

Áno      Nie 

 

 

2.3. a) Disponuje podnik fyzicky výrazne opotrebovanou, resp. starou lesnou technikou? 

1. Áno 

2. Nie (prejdite na otázku č. 3.1.) 

 

2.3.  b) Ak bola Vaša odpoveď na otázku č. 2.3. áno, ovplyvňuje táto technika ciele a zámery 

podniku? (Môžete označiť viac odpovedí.) 

 

1. Spôsobuje existenčné problémy 

2. Predstavuje výzvu, ktorú treba prekonať  

3. Neovplyvňuje nás 

4. Ovplyvňuje iným spôsobom, uveďte: ............................................................................................................. 



 

3. OTÁZKY SÚVISIACE S ENVIRONMENTÁLNYM ASPEKTOM PODNIKATEĽSKEJ 

ČINNOSTI 

3.1.  Sú Vám známe nejaké environmentálne technológie, resp. technológie 

šetrné k životnému prostrediu?  

 

Áno       Nie 

 

3.2. Zohráva úlohu v rámci Vašej podnikateľskej činnosti vplyv používanej technológie 

na životné prostredie?  

 

1. Áno 

Uveďte prosím, aké technológie šetrné k životnému prostrediu, resp. pracujúce na základe 

princípu trvalo udržateľného rozvoja a prírode blízkeho obhospodarovania lesa používate: (ďalej 

pokračujete otázkou č. 4.1.): 

.............................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................ ...................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... .................................... 

2. Nie (ďalej pokračujte otázkou č. 3.3.) 

 

3.3. V prípade, že ste na otázku číslo 3.2. odpovedali nie, prosím uveďte z Vášho pohľadu 

najpodstatnejší dôvod nezavádzania environmentálnej technológie do podnikateľskej 

činnosti. 
 

1. Nedostatok vlastných finančných prostriedkov 

2. Problémy so získaním cudzích finančných prostriedkov 

3. Vysoké vstupné náklady 

4. Vysoké prevádzkové náklady 

5. Príliš dlhá doba návratnosti investície 

6. Nízka cena služby 

7. Podniku postačuje súčasná technológia 

8. Iný dôvod, uveďte: .......................................................................................................... ................................ 



 

4. OTÁZKY ZAMERANÉ NA INOVAČNÉ SPRÁVANIE 

Pre lepšie pochopenie, čo sa rozumie pod inováciou, venujte pozornosť nasledovnému odseku:  

Definícia inovácií:  

Novým produktom sa rozumie napr. štiepka, rezivo, palety, stolárske výrobky, drevné uhlie, 

vianočné stromčeky, pitná voda, iné nedrevné produkty ako kameň, huby, zverina, lesné ovocie, 

okrasné dreviny, čačina, mach, chov rýb a podobne. 

Za inováciu služby považujte služby, ktoré sú nové alebo výrazne zdokonalené vzhľadom na ich 

podstatné charakteristiky, technické špecifikácie, softvér, komponenty, prístupnosť pre užívateľov 

a ostatné funkčné charakteristiky. Ide o ponuku úplne nových, resp. výrazne vylepšených služieb. 

Inovácie procesu zahŕňajú nové a výrazne zdokonalené výrobné metódy alebo dodávateľské 

a distribučné systémy. Patria sem tiež významné zmeny špecifických techník, vybavenia 

alebo softvéru, ktoré sú určené na zlepšenie kvality, efektívnosti a pružnosti výrobnej 

či dodávateľskej činnosti, alebo na zníženie ohrozenia životného prostredia alebo bezpečnostných 

rizík.  

Organizačné inovácie predstavujú implementáciu nových, alebo významných zmien v štruktúre 

podniku. Patria sem aj zmeny v manažérskych metódach, ktorých cieľom je zlepšiť spôsob, akým 

podnik využíva poznatky, zlepšiť kvalitu služieb alebo efektívnejšie využitie ľudského potenciálu 

firmy. Zahŕňajú tiež významné  zmeny podnikateľskej praxe, organizácie pracovných miest 

alebo vonkajších vzťahov, s cieľom skvalitniť inovatívnu kapacitu podniku alebo charakteristiky 

výkonnosti, ako napr. kvalitu alebo efektívnosť pracovných postupov a materiálových tokov. 

Zaraďujeme sem aj zavedenie novej, alebo výrazne zdokonalenej metódy predaja služieb, s cieľom 

zvýšiť ich atraktivitu, alebo vstúpiť na nové trhy.  
 

4.1.  Zaviedli ste v posledných troch rokoch v podniku nové produkty alebo služby, 

respektíve technicko-organizačné inovácie? 

 

1. Áno 

2. Nie (prejdite na otázku č. 5.3.)  

 

4.2. Ak ste na otázku č. 4.1. odpovedali áno, uveďte o aké inovácie a v akom počte ide? 

            Počet inovácií  

1. Nové produkty            1   2   3   viac ako 3 

2. Nové služby             1   2   3   viac ako 3 

3. Inovácie procesu            1   2   3   viac ako 3 

4. Organizačné inovácie          1   2   3   viac ako 3 

5. Koľko plánovaných inovácií sa oneskorilo,    1   2   3   viac ako 3  

alebo sa ďalej nezrealizovalo?  

 

4.3. Vyberte prosím inováciu, ktorú považujete za najvýznamnejšiu pre Vašu firmu 

a stručne ju definujte, resp. popíšte:  

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... .................................... 



 

4.4. Aké účinky mala realizovaná inovácia, ktorú ste definovali v predchádzajúcom kroku 

č. 4.3., na hospodársky výsledok podniku? 

 

1. Veľmi pozitívne (značný nárast zisku) 

2. Pozitívne (nárast zisku) 

3. Neutrálne (nízky, resp. žiadny nárast zisku) 

4. Negatívne (pokles zisku) 

5. Veľmi negatívne (značný pokles zisku) 

 

4.5. Odkiaľ prišla pôvodná myšlienka zaviesť inováciu, ktorú ste v otázke č. 4.3. označili 

ako tú najvýznamnejšiu pre Vás? (Môžete označiť viac odpovedí.) 
 

1. Z vlastnej iniciatívy 

2. Od vlastníka, resp. vedenia podniku 

3. Od spolupracovníka/spolupracovníkov 

4. Od odberateľov/spotrebiteľov 

5. Od dodávateľov 

6. Tlak verejnosti 

7. Z miestnych klastrov 

8. Myšlienka je výsledkom kooperácie s podnikmi v odvetví (horizontálna spolupráca)  

9. Myšlienka je výsledkom kooperácie s podnikmi iného zamerania (vertikálna spolupráca) 

10. Od odborného lesného hospodára  

11. Od zástupcov štátnej správy LH (ministerstvo, krajský alebo obvodný lesný úrad)  

12. Od záujmového združenia, ktorého som členom 

13. Z univerzít, resp. iných výskumných pracovísk 

14. Od poradcov lesníckej komory 

15. Od podnikateľov v poradenstve 

16. Z podnikateľského a inovačného centra 

17. Zo seminárov, kurzov 

18. Z výstav/exkurzií 

19. Z odborných časopisov 

20. Z internetu 

21. Iné zdroje, uveďte: ......................................................................................................... ............................. 



 

4.6. Aký bol hlavný dôvod realizácie tejto inovácie? (Môžete označiť viac odpovedí.) 

1. Snaha o zvýšenie zisku 

2. Snaha o zníženie nákladov 

3. Zvýšenie produktivity práce 

4. Prežitie a rast podniku 

5. Reakcie na kroky konkurentov v snahe udržať s nimi krok 

6. Snaha proaktívne prinášať novinky, za účelom získania zákazníkov a konkurenčnej výhody 

7. Problematická spolupráca s obchodnými partnermi/dodávateľmi 

8. Zlepšenie technologických procesov 

9. Nutnosť obnoviť zastaraný strojový park kúpou výkonnejšej technológie 

10. Pôvodné manažérske postupy neboli dostatočne efektívne, skôr brzdili rast podniku, ako ho podporovali  

11. Ochrana životného prostredia 

12. Iné dôvody, uveďte: ......................................................................................................... ........................... 

 

4.7. Vlastní podnik nejaké patenty v oblasti inovácií? Ak áno, prosím uveďte, o aké patenty 

sa jedná:  

 

Áno  

Patenty:  

...............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... ...................................... 

............................................................................................................................................................................... 

 

Nie 



 

5. OTÁZKY ZAMERANÉ NA PODPORNÉ A OBMEDZUJÚCE FAKTORY 

5.1. Zohrali svoju pozitívnu (podpornú) úlohu pri realizácii danej inovácie aj nasledovné 

faktory? Uveďte prosím stupeň ich vplyvu. 

         Stupeň podporného účinku 

   veľký      stredný      malý     žiadny 

      (3)      (2)            (1)             (0) 

1. Ponuka finančných služieb – úverov         3   2   1   0 

2. Podporné programy zo štátneho rozpočtu        3   2   1   0 

3. Podporné programy z rozpočtu VÚC, resp. obce      3   2   1   0 

4. Podporné programy EÚ             3   2   1   0 

5. Ponuka informácií k inováciám           3   2   1   0 

6. Lesnícka poradenská činnosť           3   2   1   0 

7. Poradenské služby iných poradcov          3   2   1   0 

8. Ponuka kvalifikovaných pracovných síl        3   2   1   0 

9. Možnosti využitia ďalšieho vzdelávania        3   2   1   0 

10. Spolupráca s inými podnikmi poskytujúcimi  

služby v lesníctve              3   2   1   0 

11. Spolupráca s podnikmi iného zamerania        3   2   1   0 

12. Spolupráca s dodávateľmi            3   2   1   0 

13. Spolupráca s odberateľmi            3   2   1   0 

14. Spolupráca s úradmi a inými verejnými inštitúciami    3   2   1   0 

15. Spolupráca s výskumnými inštitúciami        3   2   1   0 

16. Iné podporné faktory, uveďte:  

...........................................................................................   3   2   1   0  

...........................................................................................   3   2   1   0 

...........................................................................................    3   2   1   0 

...........................................................................................   3   2   1   0 

...........................................................................................    3   2   1   0 



 

5.2. Sťažovali Vám realizáciu danej inovácie nasledovné faktory? Uveďte prosím stupeň ich 

vplyvu.  

      Stupeň negatívneho vplyvu 

   veľký     stredný      malý     žiadny 

    (3)            (2)            (1)             (0) 

1. Nedostatok vlastných finančných prostriedkov      3   2   1   0 

2. Problémy so získaním úveru           3   2   1   0 

3. Vysoké vstupné (investičné) náklady         3   2   1   0  

4. Vysoké bežné (prevádzkové) náklady         3   2   1   0 

5. Dane a odvodové zaťaženie            3   2   1   0 

6. Riziko predaja produktov alebo služieb        3   2   1   0 

7. Nedostatok kvalifikovaných pracovných síl       3   2   1   0 

8. Nedostatok informácií o odbytových trhoch       3   2   1   0 

9. Nedostatok informácií o možných nových produktoch a službách  3   2   1   0 

10. Nedostatok informácií o možnostiach podpory inovácií   3   2   1   0 

11. Zákony ochrany prírody a životného prostredia      3   2   1   0 

12. Lesný zákon               3   2   1   0 

13. Živnostenský zákon             3   2   1   0 

14. Pracovné právo               3   2   1   0 

15. Technické normy a predpisy           3   2   1   0 

16. Spolupráca s odberateľmi            3   2   1   0 

17. Spolupráca s verejnými inštitúciami         3   2   1   0 

18. Spolupráca s výskumnými inštitúciami        3   2   1   0 

19. Iné rušivé faktory, uveďte:  

...........................................................................................   3   2   1   0 

...........................................................................................   3   2   1   0 

...........................................................................................   3   2   1   0 

...........................................................................................   3   2   1   0 

...........................................................................................   3   2   1   0  

 

Ak ste na otázku č. 4.1. odpovedali áno, tzn. inovovali ste, na otázky č. 5.3. a 5.4. 

neodpovedajte, pokračujte otázkou č. 5.5. 

 

5.3.  Prečo ste v posledných troch rokoch nezaviedli a ani neplánovali zaviesť žiadne 

inovácie? Uveďte prosím najvýznamnejší dôvod. 
 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 



 

5.4. Znemožnili Vám zavedenie inovácie, resp. inovácií nasledovné faktory? Uveďte prosím 

stupeň ich vplyvu.  

   Stupeň negatívneho vplyvu 

  veľký      stredný      malý     žiadny 

         (3)             (2)            (1)            (0) 

1. Nedostatok vlastných finančných prostriedkov      3   2   1   0 

2. Problémy so získaním úveru           3   2   1   0 

3. Vysoké vstupné (investičné) náklady         3   2   1   0  

4. Vysoké bežné (prevádzkové) náklady         3   2   1   0 

5. Dane a odvodové zaťaženie            3   2   1   0 

6. Riziko predaja produktov alebo služieb        3   2   1   0 

7. Nedostatok kvalifikovaných pracovných síl       3   2   1   0 

8. Nedostatok informácií o odbytových trhoch       3   2   1   0 

9. Nedostatok informácií o možných nových produktoch a službách 3   2   1   0 

10. Nedostatok informácií o možnostiach podpory inovácií   3   2   1   0 

11. Zákony ochrany prírody a životného prostredia      3   2   1   0 

12. Lesný zákon               3   2   1   0 

13. Živnostenský zákon             3   2   1   0 

14. Pracovné právo               3   2   1   0 

15. Technické normy a predpisy           3   2   1   0 

16. Spolupráca s odberateľmi            3   2   1   0 

17. Spolupráca s verejnými inštitúciami         3   2   1   0 

18. Spolupráca s výskumnými inštitúciami        3   2   1   0 

19. Iné rušivé faktory, uveďte:   

...........................................................................................   3   2   1   0 

...........................................................................................   3   2   1   0 

...........................................................................................   3   2   1   0 

...........................................................................................   3   2   1   0 

...........................................................................................   3   2   1   0 

  

5.5.  Aby sa uľahčil proces zavádzania inovácií, v ktorej oblasti, resp. oblastiach by ste 

privítali v budúcnosti zlepšenie? Uveďte prosím tri najvýznamnejšie oblasti. (Môžete 

použiť aj faktory z otázok č. 5.1. a 5.2.) 

 

1. ....................................................................................................................................................................... ... 

2. .......................................................................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................................................................... 



 

6. ZALOŽENIE PODNIKANIA V SÚVISLOSTI S POSKYTOVANÍM LESNÍCKYCH 

SLUŽIEB 

6.1.  Rozšírili ste predmet podnikania, alebo ste v posledných troch rokoch založili novú 

firmu, ktorá poskytuje služby v lesníctve? Prípadne ste sa účastnili nového podnikania, 

alebo ste spolupôsobili (spolupôsobíte) pri zakladaní novej firmy? 

 

1. Áno 

2. Nie (prejdite na otázku č. 7.1.) 

 

6.2.  Ak ste na otázku č. 6.1. odpovedali áno, uveďte prosím, o aké  podnikanie išlo. 

........................................................................................................................................................... ................... 

..............................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................... ..................... 

6.3.  Aké produkty alebo služby sú v tomto novom subjekte v ponuke? 

................................................................................................................................... ........................................... 

......................................................................................................................................... ..................................... 

..............................................................................................................................................................................  

6.4.  Kto je, resp. kto sú Vaši partneri v tomto novom podnikaní? 

1. Bývalí odberatelia 

2. Bývalí dodávatelia 

3. Iné firmy poskytujúce služby v lesníctve 

4. Nemám partnerov 

5. Iní, uveďte: .................................................................................................................. .................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

6.5.  Kto Vás podporil pri zakladaní nového podnikania? (Môžete označiť viac odpovedí.) 

1. Banka, resp. iná finančná inštitúcia (fond) 

2. Bývalí spolupracovníci 

3. Odberatelia lesníckych služieb 

4. Bývalí dodávatelia 

5. Iné firmy poskytujúce služby v lesníctve 

6. Štátna správa lesného hospodárstva 

7. Poradenské inštitúcie 

8. Vedecko-výskumné pracoviská 

9. Žiadna podpora zvonku 

10. Iné subjekty, uveďte: ................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 



 

6.6.  Čo Vám z celkového pohľadu najviac pomohlo pri zakladaní tohto nového podnikania? 

Uveďte prosím 3 najdôležitejšie faktory.  

 

1. ....................................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................................. ...... 

 

6.7.  Čo Vám z celkového pohľadu robilo najviac problémov pri zakladaní tohto nového 

podnikania? Uveďte prosím 3 najdôležitejšie faktory. 

 

1. .................................................................................................................................................. ..................... 

2. ....................................................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................................................... 

 

6.8.  Aké tržby dosahujete z tohto nového podnikania? Uveďte podiel tržieb novej 

podnikateľskej činnosti na celkových tržbách hospodárenia.  
 

.......................... % 

 

7. OSOBNÉ OHODNOTENIE A POSTOJE K INOVÁCIÁM V ŤAŽBOVO – DOPRAVNOM 

PROCESE 

7.1.  Ako Vy osobne posudzujete zavádzanie inovácií v ťažbovo – dopravnom procese? 

 

Vyjadrite prosím svoj názor ku každej formulácii pomocou stupnice: 

ÚS – úplne súhlasím; S – súhlasím; N – neviem; NS – nesúhlasím; VN –vôbec nesúhlasím 

 

1. Nazdávam sa, že v ťažbovo-dopravnom  

procese je dosť možností, ktoré možno     ÚS   S   N   NS   VN 

prostredníctvom inovácií využívať so ziskom. 

  

2. Len zriedka uvažujem o tom, aby som inovoval,  

lebo sa to jednoducho nevyplatí.      ÚS   S   N   NS   VN  

 

3. Tak ako doteraz nemôžem pokračovať,  

Potrebujem zmenu, resp. inováciu.      ÚS   S   N   NS   VN 

 

4. Pokúsim sa nájsť nové riešenia, resp. inovovať, 

no chýbajú mi potrebné finančné prostriedky   ÚS   S   N   NS   VN  

           na realizáciu inovácie. 

 

5. Tradičné ťažbovo-dopravné technológie sa  

Osvedčili a sú úplne dostačujúce.      ÚS   S    N   NS   VN  



 

7.2.  Aký strednodobý a dlhodobý vývoj predpokladáte v oblasti zavádzania inovácií v rámci 

ťažbovo – dopravného procesu?  

 

Vyjadrite prosím svoj názor k obom možnostiam pomocou stupnice: 

P – pozitívny; SP – skôr pozitívny; N – nezmenený; SN – skôr negatívny; N –negatívny 

 

1. Strednodobý vývoj do budúcich 5 rokov   P   SP    N   SN    N 

2. Dlhodobý vývoj v budúcich 30 rokoch    P   SP    N   SN    N 

 

Váš komentár, alebo pripomienky a návrhy k predpokladanému vývoju a možnostiam 

inovácií v ťažbovo-dopravnom procese: 

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. ...... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. ...... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... ................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ ........................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... ................... 

....................................................................................................................................................................... 



 

Príloha B - Štruktúra rozhovoru s inovátorom pre účely vypracovania prípadovej štúdie  

I. Otázky zamerané na charakteristiku podniku a predmet činnosti 

1. Kto je vlastníkom podniku a kedy bol založený? 

2. Aká je právna forma podniku? 

3. Koľko máte stálych zamestnancov?  

4. Aký máte priemerný ročný obrat? 

5. Aká je organizačná štruktúra podniku? 

6. Akú funkciu v rámci organizačnej štruktúry zastávate, aké sú Vaše zodpovednosti a kompetencie? 

7. Ako by ste charakterizovali vzťah medzi vedením podniku a zamestnancami? 

8. Aký je predmet činnosti firmy? 

9. Aké služby poskytujete v rámci LH?  

10. Kto je odberateľom Vašich služieb?  

11. Akým strojovým parkom, respektíve technológiou v súčasnosti disponujete? Aké činnosti 

vykonávate jednotlivými strojmi? 

12. Aká je veková štruktúra Vášho strojového parku? 

13. Akú úlohu zohráva v rámci Vašej podnikateľskej činnosti environmentálny aspekt využívania 

danej technológie? Myslíte si, že používate technológie šetrné k životnému prostrediu, 

resp. pracujúce na základe princípov trvalo udržateľného rozvoja a prírode blízkeho 

obhospodarovania lesa? 

14. Ako by ste charakterizovali Váš vzťah s konkurenčnými firmami? Existuje tu nejaký druh 

spolupráce? 

II. Otázky zamerané na vzťah podniku k inováciám a inovačnej činnosti 

1. Aký všeobecný názor na zavádzanie inovácií v LH prevláda vo Vašom podniku?  

2. Vyhľadávate inovácie?  

3. Spolupracujete s výskumnými ústavmi, prípadne univerzitami v rámci zavádzania inovácií? 

4. Plánujete v najbližšom období investovať, respektíve investovali ste v poslednej dobe do inovácií ? 

5. Využívate, alebo plánujete využiť niektoré z podporných opatrení štátu, respektíve EÚ pre rozvoj 

Vášho podniku/zavedenie inovácií? Ak áno, aké? Vyplývajú z toho nejaké obmedzenia? 

 



 

III. Otázky zamerané na samotnú inováciu, ktorá sa uskutočnila v podniku 

1. Akú podobu má predmetná inovácia?  

2. Aké boli výzvy pre začatie inovačného projektu? Popíšte situáciu v podniku pred tým, ako začal 

vývojový projekt.  

3. Ako sa zrodila myšlienka zrealizovať túto inováciu? Dôvody, ktoré k nej viedli? 

4. Aký bol cieľ inovácie? Aký vplyv a úžitok na podnik ako celok ste očakávali od danej inovácie? 

5. Kto bol hlavným iniciátorom (inovátorom) tejto myšlienky? 

6. Popíšte priebeh inovácie/charakterizujte inovačný proces. 

7. Ktoré ďalšie osoby boli zapojené do projektu a aká bola ich úloha? 

8. Spolupracovali ste aj s inými aktérmi v rámci realizácie inovácie? Prípadne, bol použitý nejaký 

druh konzultácie s výskumnými, záujmovými a vzdelávacími skupinami, prípadne štátnou správou 

alebo iný druh služieb? 

9. Čo považujete za najvýznamnejšie podporné faktory, ktoré umožnili, prípadne zjednodušili, 

realizáciu tejto inovácie? 

10. Čo považujete za najvýznamnejšie obmedzujúce faktory, ktoré realizáciu tejto inovácie sťažovali? 

11. Vyskytla sa v rámci rozhodovacieho procesu, respektíve v procese prípravy inovačného projektu 

situácia, kedy ste uvažovali o stopnutí tejto inovácie? Ak áno, aké dôvody takmer znemožnili 

realizáciu projektu? A naopak, čo bolo hlavným impulzom, vďaka ktorému ste to nevzdali? 

12. Kalkulácia danej investície – aké náklady a v akej výške sa spájajú s inováciou? Odkiaľ pochádzajú 

zdroje vynaložené na financovanie inovácie? V akom časovom horizonte očakávate návratnosť 

investície? 

13. Aké sú výsledky a prínosy danej inovácie pre podnik? 

14. Splnila realizácia tejto inovácie Vaše očakávania a vytýčené ciele? 

15. Aký vplyv mala inovácia na výsledok hospodárenia? 

IV. Otázky zamerané na budúcnosť podniku v oblasti zavádzania inovácií 

1. Aké výzvy a ciele máte do budúcnosti v oblasti ďalšieho zavádzania inovácií vo Vašom podniku? 

2. V ktorej oblasti (oblastiach) by ste privítali zlepšenie, ktoré by Vám uľahčilo zavádzanie inovácií? 




