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ÚVODNÉ SLOVO

Vážené dámy, vážení páni, 

dovoľte mi aby som vás pozdravil a srdečne privítal na tomto už tradičnom podujatí za 
všetkých organizátorov, ktorými sú Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav, 
MPRV SR sekcia LH a spracovania dreva a Slovenská lesnícka spoločnosť člen Zväzu 
slovenských vedecko-technických spoločností.

Pri 16. výročí konania vedeckej konferencie musím pripomenúť jej význam a tradíciu. 
Odborná konferencia „Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva“ patrí 
k trom najvýznamnejším odborným podujatiam, ktoré NLC-LVÚ každoročne organizuje. 

Čo sa týka odborného programu, je konferencia rozdelená do troch častí, ktoré sa dobre 
dopĺňajú a sú navzájom vyvážené.

Prvý blok príspevkov sa venuje aktuálnej situácii a ekonomickým problémom LH 
a lesníctva SR. Napriek dlhodobo deklarovanej snahe diverzifi kovať príjmy LH, sme 
odvetvím, kde z hodnoty konečnej produkcie tvoria výnosy a tržby za predaj drevnej 
hmoty viac ako 80 %. Náš príspevok do HDP sa dlhodobo pohybuje na úrovni 0,4 % t.j cca 
270 mil. €. Pre zaujímavosť, výnosy drevospracujúceho priemyslu (drevársky, celulózo-
papierenský a nábytkársky priemysel) sú na úrovni 2.7 mld. €. Taktiež aktuálne sú otázky 
ohľadom outsourcingu v lesnom hospodárstve. V rámci prvého bloku sa bude prezentovať 
aj vývoj podnikateľskej sféry v lesnom hospodárstve a socioekonomická situácia dodávateľov 
lesníckych služieb.

Už dlhšie pozorujeme stagnáciu klasického modelu lesníctva založeného na ťažbe. 
Odvetvie lesnícko-drevárskeho priemyslu sa nám mení pred očami – menia sa stratégie 
(agrolesníctvo, plantáže), obchodné modely, investuje sa do nových výrobných systémov 
(kaskádové využitie dreva) produktov a služieb lesného hospodárstva (drevostavby, 
energetické využitie drevnej biomasy, energia, biopalivá). Na tieto problémy reaguje projekt 
APVV GreenWOOD, ktorý je zameraný na hodnotenie materiálových tokov vrátane 
kvantifi kácie viazania CO2 na všetkých úrovniach spracovania drevnej suroviny, ako aj ďalšie 
príspevky, ktoré odznejú v druhom bloku konferencie.

Poslednou časťou konferencie bude workshop so zástupcami štátnej správy. Úspešnosť 
výkonu opatrení verejnej politiky sa môže zlepšiť na základe vypracovania implementačných 
štúdií. Takéto sa pripravujú aj v rámci riešenia projektu APVV IMPEVALES. Uvedený 
workshop bude zameraný na vybrané problémy poradenstva OLH zistené dotazníkovým 
prieskumom.

Dovoľte mi vysloviť poďakovanie organizátorom – Odboru lesníckej politiky, ekonomiky 
a manažmentu lesa za zorganizovanie vedeckej konferencie. Ďakujem aj vám všetkým, ktorí 
ste prijali pozvanie a prišli medzi nás. Celému podujatiu a každému z účastníkov prajem, aby 
naplnilo očakávania a aby prispelo k riešeniu problémov LH.

Ďakujem za pozornosť. 

Ing. Marián Slamka, PhD.

námestník riaditeľa NLC- LVÚ Zvolen
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EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LESNÉHO 
HOSPODÁRSTVA SR ZA ROK 2016

Miroslav Kovalčík

ABSTRACT

The paper presents the economic and fi nancial results of all subjects in forestry sector for 
2016 and analyzes the development of selected economic indicators for the period 2005 
- 2016. Forestry and forests and meet the country’s major functions that are essential to its 
ecological stability, rational use and sustainable development irreplaceable. The various 
economic and business indicators are therefore divided into three pillars: economic, 
environmental and social. Total sales and revenues of all subjects of forestry sector 
reached in 2016 the amount of 978 million €. The costs of all subjects in forestry sector 
amounted to 890 million €. Forestry achieved in 2016 profi t in the amount of 49.5 million 
€. Gross added value in 2016 reached the value of 354 million €, representing a share 
of the national economy 0.49%. Forestry also provides raw material for the wood, pulp 
and paper and furniture industry. The forestry-wood products has an annual revenue 
of approximately 3.7 billion €, employs 45 thousand persons, consists of 2.3 to 2.5% of 
Slovak GDP and is an important part of national economy.
Key words: fi nancial indicators of forestry in Slovakia, economic, ecological and social 
pillars of forestry

1 ÚVOD
Príspevok prezentuje ekonomické a hospodárske výsledky za všetky subjekty lesného 

hospodárstva za rok 2016 a analyzuje vývoj vybraných ekonomických ukazovateľov za ob-
dobie rokov 2005 – 2016. Lesné hospodárstvo a lesy a plnia v krajine významné funkcie, 
ktoré sú z hľadiska jej ekologickej stability, racionálneho využívania a trvalo udržateľného 
rozvoja nenahraditeľné. Sú najvýznamnejším zdrojom obnoviteľných ekologických suro-
vín a vďaka svojim funkciám zohrávajú významnú úlohu pri tvorbe a ochrane jednotlivých 
zložiek životného prostredia. Základným cieľom štátnej lesníckej politiky na Slovensku je 
zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov založeného na primeranom vyu-
žívaní ich ekonomických, ekologických a sociálnych funkcií pre rozvoj spoločnosti a najmä vi-
dieckych oblastí. Jednotlivé hospodárske a ekonomické ukazovatele sú rozdelené do troch 
pilierov: ekonomický, ekologický a sociálny.

Ako zdroj údajov sa použila rezortná štatistika LH - Štvrťročný výkaz o dodávkach 
dreva v lesníctve Les D (MP SR) 2-04 a Ročný výkaz o stave vybraných ukazovateľov obhos-
podarovania lesa Les 5-01 ako aj štatistické zisťovania ŠÚ SR - Ročný výkaz produkčných 
odvetví Roč 1-01, Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch Roč 2-01 a Colná 
štatistika SR (údaje o dovoze a vývoze vybraných skupín tovarov). Finančné a ekonomické 
ukazovatele dodávateľov služieb v lesnom hospodárstve boli spracované z účtovných 
závierok jednotlivých fi riem za rok 2016 Úč MÚJ a Úč POD a agregovaných údajov 
z účtovných dokladov Úč FO 1-01 a Úč FO 2-01.
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2 EKONOMICKÝ PILIER LESNÉHO HOSPODÁRSTVA
Ekonomické výsledky LH sú prezentované na základe ukazovateľov ako sú: celkové 

tržby a výnosy, dodávky sortimentov surového dreva, priemerné speňaženie sortimen-
tov surového dreva, podpora z verejných zdrojov, náklady lesného hospodárstva, pridaná 
hodnota a dosiahnutý zisk.

2.1 Celkové tržby a výnosy
Celkové tržby a výnosy všetkých subjektov lesného hospodárstva dosiahli v roku 

2016 980 mil. €. Tržby a výnosy lesných podnikov v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 
vzrástli o 3,4 % najmä kvôli vyšším dodávkam surového dreva. V štruktúre tržieb a vý-
nosov lesných podnikov za rok 2016 majú najvyšší podiel sortimenty piliarskej guľatiny 
a vlákninového dreva prírastku. Sortimenty surového dreva tvoria spolu až 85 % trhovej 
produkcie, čo znamená, že drevná hmota je rozhodujúcim zdrojom fi nancovania obhos-
podarovateľov lesa. Hodnota ostatných produktov a druhotných nelesníckych služieb 
predstavuje zhruba 15 % (obrázok 1).

Poskytovatelia služieb v LH dosiahli tržby vo výške 471 mil. €, z toho 75 % tvoria trž-
by za vlastné výrobky a služby, 22 % tržby z predaja tovaru a 3 % ostatné tržby a výnosy 
(tabuľka 1). Tržby a výnosy všetkých subjektov v lesnom hospodárstve dosiahli výšku 
979,73 mil. €.

Tabuľka 1: Tržby a výnosy subjektov lesného hospodárstva SR v roku 2016 (mil. €)

Ukazovateľ
Obhospodarovatelia lesa Poskytovatelia služieb

LH SRŠtátny 
sektor

Neštátny 
sektor Spolu Obchodné 

spoločnosti SZČO Spolu

Tržby a výnosy celkom 266,18 242,07 508,25 221,02 250,46 471,48 979,73

Predaj tovaru 0,17 1,19 1,36 62,44 39,84 102,28 103,25

Tržby za vlastné 
výrobky a služby 247,70 224,54 472,24 151,20 201,15 352,35 824,59

z toho tržby a výnosy 
za drevo 236,94 196,21 433,15 433,15

Ostatné tržby a výnosy 18,31 16,34 34,65 7,38 9,46 16,84 51,88

Obrázok 1 Štruktúra tržieb obhospodarovateľov lesa

mkovalcik
Lístok s poznámkou
vložit orámovanie

mkovalcik
Lístok s poznámkou
tučné písmo
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2.2 Dodávky sortimentov surového dreva
Najvýznamnejší zdroj príjmov na zachovanie funkcií lesov a udržanie zamestnanosti 

v lesníckom sektore, ktorým sa zabezpečuje približne 85 % tržieb a výnosov obhospoda-
rovateľov lesa je predaj dreva. Drevo, ako jedna z mála domácich obnoviteľných surovín, 
je základnou surovinou v drevospracujúcom priemysle a zabezpečuje tak zamestnanosť, 
tržby a výnosy aj v tomto odvetví. V roku 2016 dodali subjekty obhospodarujúce lesy na 
Slovensku na domáci trh 8 867,5 tis. m3 dreva (vrátane vlastnej spotreby). V porovnaní 
s rokom 2015 boli dodávky dreva na domáci trh vyššie o 256,5 tis. m3. Vzrástli najmä do-
dávky ihličnatého dreva na tuzemský trh o 505,5 tis. m3, naproti tomu dodávky listnatého 
dreva klesli o –249,0 tis. m3.

Obrázok 2: Dodávky sortimentov surového dreva

Na základe výsledkov získaných spracovaním predbežných údajov z colnej štatistiky 
je možné konštatovať, že v roku 2016 sa celkovo vyviezlo 2 449 tis. m3 surového dreva. 
Export dreva bol zameraný najmä na krajiny Európskej únie. V prípade ihličnatých sor-
timentov surového dreva prevládali v exportných dodávkach výrezy I. až III. triedy akos-
ti (42 % celkového exportu). V prípade listnatých sortimentov surového dreva prevládal 
v dodávkach na export sortiment IV. a V. triedy akosti (18,3 % celkového exportu). Na 
Slovensko sa doviezlo 576 tis. m3 surového dreva. Medzi negatíva dovozu dreva vo vše-
obecnosti patrí nežiaduci stav, kedy sa dováža väčšie množstvo dreva horšej kvality a kva-
litnejšie domáce drevo je určené na export (najmä sortimenty ihličnatého dreva I. až III. 
triedy akosti), pričom surovina sa vyváža bez ďalšieho spracovania a pridaná hodnota sa 
tvorí v zahraničí, kde spracovanie dreva vytvára pracovné príležitosti, domáca krajina tak 
prichádza o daňové príjmy a príjmy z odvodov pri predpoklade možnosti nadmernej ex-
ploatácie lesov. Spotreba sortimentov surového dreva bola v roku 2016 na Slovensku vo 
výške 7 394 tis. m3.

2.3 Priemerné speňaženie sortimentov surového dreva
V roku 2016 bol v lesnom hospodárstve zaznamenaný v medziročnom porovnaní po-

kles priemerného speňaženia u ihličnatého dreva o –1,75 €/m3, resp. –3,4 % a u listnaté-
ho dreva naopak nárast o 1,75 €/m3, resp. +4,1 %. Na základe porovnania s rokom 2015 
je možné konštatovať celkovo stabilnú situáciu vo vývoji priemerných cien dreva na trhu 
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(pokles priemerného speňaženia –0,6 %), s miernym nárastom priemerného speňaženia 
listnatých sortimentov a naopak miernym poklesom priemerného speňaženia ihličnatých 
sortimentov. Trend priemerného speňaženia sortimentov surového dreva od roku 2012, 
resp. 2013 je však mierne klesajúci, pokles priemerného speňaženia je o 1,6 €/m3, resp. 
–3,3 %.

Obrázok 3: Priemerné speňaženie sortimentov surového dreva

2.4 Podpora z verejných zdrojov
V roku 2016 bola poskytnutá podpora z verejných zdrojov (štátny rozpočet, fondy EU 

a ostatné zdroje) do lesníctva v objeme 27 263 tis. €. V roku 2015 verejné zdroje pred-
stavovali 58 009 tis. €. Pokles nastal v dôsledku nižšieho čerpania fi nančných zdrojov 
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorý bol aj v roku 2016 hlavným zdrojom 
verejných prostriedkov a v objeme 19 421 tis. € predstavoval 71 % celkovej poskytnutej 
čiastky z verejných zdrojov.

Obrázok 4: Podpora LH z verejných zdrojov
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2.5 Náklady lesného hospodárstva
Náklady všetkých subjektov v LH dosiahli v roku 2016 výšku 890,42 mil. €. Z toho 

subjekty obhospodarujúce les 463,53 mil. € a poskytovatelia služieb v LH 426,89 mil. €. 
V druhovom členení nákladov majú v roku 2016 najväčší podiel náklady na služby a to 
48,1 % z celkových nákladov, čo svedčí o prepojenosti jednotlivých subjektov LH. Osob-
né náklady mali podiel 26,9 % u obhospodarovateľov lesa, resp. iba 9 % u poskytovateľov 
služieb. Čo sa týka ostatných nákladov, môžeme vidieť ich vysoký podiel u poskytovate-
ľov služieb, kde ich tvoria hlavne náklady na tovar (19 %), čo svedčí o vysokej obchodnej 
aktivite týchto subjektov a materiálové náklady (16,7 %), ktoré tvoria náklady na PHM 
a nevyhnutné vybavenie (tabuľka 2).

Tabuľka 2: Náklady subjektov lesného hospodárstva SR v roku 2016 (mil. €)

Ukazovateľ

Obhospodarovatelia lesa Poskytovatelia služieb

LH SRštátny 
sektor

neštátny 
sektor Spolu Obchodné 

spoločností SZČO Spolu

Náklady celkom 256,67 206,86 463,53 216,26 210,63 426,89 890,42

Náklady na tovar 0,14 0,97 1,11 49,17 31,87 81,04 82,15

Materiálové náklady 23,26 20,54 43,80 44,33 26,96 71,29 115,09

Odpisy 17,69 9,64 27,33 10,69 3,78 14,47 41,80

Náklady na služby 119,82 125,51 245,33 86,74 96,06 182,80 428,13

Osobné náklady 82,20 42,34 124,54 15,49 23,11 38,60 163,14

Ostatné náklady 13,56 7,86 21,42 9,84 28,85 38,69 60,11

2.6 Pridaná hodnota a zisk
Pridaná hodnota je základným ukazovateľom na vyjadrenie výkonnosti lesného hos-

podárstva v rámci celého národného hospodárstva. Hrubá pridaná hodnota dosiahla 
v roku 2016 hodnotu 354,36 mil. €, čo predstavuje podiel na národnom hospodárstve vo 
výške 0,49 % (tabuľka 3).

LH SR dosiahlo v roku 2016 zisk vo výške 49,48 mil. € (tabuľka 3). Lesné podniky do-
siahli hospodársky výsledok vo výške 44,72 mil. €. Hospodársky výsledok je porovnateľný 
s predchádzajúcim rokom 2015. Pretrváva rozdiel v dosiahnutom hospodárskom výsled-
ku v štátnych a neštátnych lesných podnikoch. Horší výsledok hospodárenia v štátnych 
podnikoch v porovnaní s neštátnymi podnikmi je spôsobený najmä nákladmi vynalože-
nými na správu neodovzdaných lesov so zákazom ťažby dreva, obmedzenými možnos-
ťami čerpania podpory z verejných zdrojov, vyššími nákladmi na jednotku jednotlivých 
činností a vyššími režijnými nákladmi. Vyššie náklady štátnych podnikov sú dôsledkom 
vyvolaných nákladov súvisiacich so správou majetku štátu, udržaním zamestnanosti 
a prácou s verejnosťou. Poskytovatelia služieb dosiahli výsledok hospodárenia vo výške 
4,76 mil. €. Čistý príjem SZČO bol vo výške 39,83 mil. €, čo predstavuje mesačne cca 370 
eur. Čistý príjem SZČO bol vyšší u živnostníkov, ktorí vykonávali prevažne ťažbovú čin-
nosť ako u živnostníkov, ktorí vykonávali prevažne pestovnú činnosť.

mkovalcik
Lístok s poznámkou
odstrániť orámovanie

mkovalcik
Lístok s poznámkou
odstrániť orámovanie
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Tabuľka 3: Pridaná hodnota a zisk subjektov LH SR v roku 2016 (mil. €)

Ukazovateľ

Obhospodarovatelia lesa Poskytovatelia služieb

LH SRŠtátny 
sektor

Neštátny 
sektor Spolu

Obchodné 
spoloč-

nosti
SZČO Spolu

Tržby a výnosy celkom 266,18 242,07 508,25 221,02 250,46 471,48 979,73

Náklady celkom 256,67 206,86 463,53 216,26 210,63 426,89 890,42

Náklady na tovar 0,14 0,97 1,11 49,17 31,87 81,04 82,15

Materiálové náklady 23,26 20,54 43,80 44,33 26,96 71,29 115,09

Odpisy 17,69 9,64 27,33 10,69 3,78 14,47 41,80

Náklady na služby 119,82 125,51 245,33 86,74 96,06 182,80 428,13

Hrubá pridaná hodnota 122,96 95,05 218,01 40,78 95,57 136,35 354,36

Čistá pridaná hodnota 105,27 85,41 190,68 30,09 91,79 121,88 312,56

Zisk 9,51 35,21 44,72 4,76  4,76 49,48

Čistý príjem SZČO     39,83 39,83 39,83

3 EKOLOGICKÝ A ENVIRONMENTÁLNY PILIER LESNÉHO 
HOSPODÁRSTVA
Ekologický a environmentálny pilier lesného hospodárstva SR je prezentovaný na zá-

klade ukazovateľov ako sú: porovnanie prírastku a ťažby surového dreva, zásoba lesných 
porastov, výmera lesných pozemkov, výmera certifi kovaných lesov, hodnota produkcie 
LH podľa metodiky IEEAF a náklady pestovnej činnosti.

3.1 Zásoba lesných porastov a porovnanie prírastku a ťažby surového 
dreva, 

Vývoj zásoby dreva celkom, ako aj zásoba dreva na hektár porastovej pôdy má v le-
soch Slovenska stúpajúci trend. V roku 2016 dosiahla celková zásoba 480,65 mil. m3 hru-
biny bez kôry. Pretrvávajúce zvyšovanie zásoby dreva je spôsobené predovšetkým vyšším 
plošným zastúpením starších lesov s vekom nad 70 rokov, v ktorých sa prirodzene nachá-
dzajú vyššie zásoby dreva (obrázok 5).

Na vykazovanom zvyšovaní zásoby dreva sa podieľa aj zvyšovanie celkového bežného 
prírastku, ktorý v roku 2016 dosiahol 12,1 mil. m3, resp. 6,32 m3 na 1 ha porastovej pôdy 
obrázok 5). Naproti tomu je ťažba v posledných dvoch rokoch okolo 9 mil. m3. Z uvede-
ného obrázka vidno, že prírastok v lesoch Slovenska je trvalo vyšší než ťažba dreva, kto-
rá neprevyšuje objem prírastku, a to ani v rokoch po najväčších kalamitných situáciách 
v lesoch, akými boli kalamity spôsobené víchricou Alžbeta v novembri 2004 a víchricou 
Žofi a zo 14. a 15. mája 2014. Na základe toho možno tvrdiť, že obhospodarovanie lesov je 
trvalo udržateľné a LH plní týmto ekologický pilier.
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Obrázok 5: Porovnanie prírastku a ťažby surového dreva a zásoby lesných porastov

3.2 Výmera lesných pozemkov
Výmera lesných pozemkov sa nepretržite zvyšuje a v roku 2016 dosiahla 2 016 729 ha. 

Zvyšuje sa aj výmera porastovej pôdy, resp. lesných porastov, ktorá dosiahla 1 944 123 
ha (obrázok 6). Lesnatosť, čiže percentuálny podiel výmery lesných pozemkov z celko-
vej výmery Slovenska v roku 2016, bola takmer 41,2 %. V roku 2016 ubudlo 7 ha lesných 
pozemkov ich prevodom do poľnohospodárskej pôdy a 54 ha do nepoľnohospodárskych 
a nelesných pozemkov (celkovo 61 ha lesnej pôdy). Naopak celkovo pribudlo 2 350 ha les-
nej pôdy – 1 998 ha z poľnohospodárskej pôdy a 352 ha z nepoľnohospodárskych a ne-
lesných pozemkov. Najväčší úbytok lesných pozemkov zaznamenali v okrese Rimavská 
Sobota – 9 ha, v okrese Ilava – 5 ha, v okrese Prievidza – 5 ha a v okrese Senec – 4 ha. 
Najväčší prírastok lesných pozemkov zaznamenali v okrese Tvrdošín – 498 ha, v okrese 
Gelnica – 233 ha a v okrese Dolný Kubín – 226 ha. Celková bilancia je +2 289 ha lesných 
pozemkov (Štatistická ročenka o pôdnom fonde, 2017).

Obrázok 6: Výmera lesných pozemkov

mkovalcik
Lístok s poznámkou
doplniť rok 2016
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3.3 Výmera certifi kovaných lesov
Všetky lesy na Slovensku sú obhospodarované podľa Programov starostlivosti o les, 

čím je zabezpečené trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. Ďalším potvrdením trvalo 
udržateľného obhospodarovania lesov je ich certifi kácia prostredníctvom certifi kačnej 
schémy. V roku 2016 bolo certifi kovaných viac ako 70 % lesov na Slovensku (tabuľka 4). 
Výmera všetkých lesov certifi kovaných podľa schémy PEFC v Slovenskej republike do-
siahla 1 229 417 ha. Výmera lesov certifi kovaných podľa schémy FSC v Slovenskej repub-
like dosiahla hodnotu 146 271 ha.

Tabuľka 4: Výmera certifi kovaných lesov na Slovensku

Certifi kovaná výmera
Certifi kačná schéma

PEFC FSC Celkom

Výmera 2016 (ha, %) 1 229 417 89,37 146 271 10,63 1 375 688

Výmera 2015 (ha, %) 1 254 466 89,51 146 941 10,49 1 401 407

Výmera 2014 (ha, %) 1 248 028 89,47 146 941 10,53 1 394 969

3.4 Hodnota produkcie LH podľa metodiky IEEAF, resp. EFA
Na lepšie prepojenie ekologických a ekonomických údajov LH sa vyvinul systém in-

tegrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy (IEEAF), resp. od roku 
2014 modifi kovaný systém Európskych lesníckych účtov (EFA). Tieto podúčty slúžia na 
vyjadrenie odvetvových špecifík LH v rámci systému národných účtov hospodárstva. 
Podľa metodológie integrovaných ekologických a ekonomických účtov, resp. modifi -
kovanej metodológie je potrebné k celkovej produkcií LH pripočítať hodnotu bežného 
prírastku lesov. Časť bežného prírastku, ktorý sa vyťažil, sa pripočíta k hodnote medzi-
spotreby. Hodnota konečnej produkcie lesného hospodárstva dosiahla v roku 2016 hod-
notu 1 277,22 mil. € (so započítaním nevyťaženého prírastku a hodnoty vlastnej spotreby 
podľa metodiky IEEAF, resp. EFA). V tomto prípade dosiahla pridaná hodnota lesného 
hospodárstva výšku 422,29 mil. € a podiel na národnom hospodárstve až 0,6 %.
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Tabuľka 5: Ekonomické výsledky LH podľa metodiky IEEAF/EFA v roku 2016 (mil. €)

Ukazovateľ
Obhospodarovatelia lesa Poskytovatelia služieb

LH SRŠtátny 
sektor

Neštátny 
sektor Spolu Obchodné 

spoločností SZČO Spolu

Hodnota produkcie LH 426,43 379,31 805,74 221,02 250,46 471,48 1 277,22

Drevo na pni (prírastok) 160,25 137,24 297,49   0,00 297,49

Náklady celkom 376,88 316,21 463,53 216,26 210,63 426,89 890,42

Drevo na pni 
(medzispotreba 120,21 109,35 229,56    229,56

Náklady na tovar 0,14 0,97 1,11 49,17 31,87 81,04 82,15

Materiálové náklady 23,26 20,54 43,80 44,33 26,96 71,29 115,09

Odpisy 17,69 9,64 27,33 10,69 3,78 14,47 41,80

Náklady na služby 119,82 125,51 245,33 86,74 96,06 182,80 428,13

Hrubá pridaná hodnota 163,00 122,94 285,94 40,78 95,57 136,35 422,29

Čistá pridaná hodnota 145,31 113,30 258,61 30,09 91,79 121,88 380,49

Zisk 49,55 63,10 112,65 4,76  4,76 117,41

Čistý príjem SZČO     39,83 39,83 39,83

z toho hodnota 
nevyťaženého prírastku 40,04 27,89 67,93   0,00 67,93

3.5 Náklady pestovnej činnosti
Priame náklady pestovnej činnosti dosiahli v roku 2016 výšku 54 501 tis. € (tabuľ-

ka 6). Ich pokles oproti roku 2015 bol spôsobený poklesom niektorých výkonov pestov-
nej činnosti. V roku 2016 bola obnova lesa vykonaná na ploche 18 060 ha. V porovnaní 
s rokom 2015 sa zvýšila o 2 159 ha, t. j. o 13,6 %. Dôvodom tohto zvýšenia bola najmä 
obnova kalamitných plôch po spracovaní poškodenej hmoty z vetrovej kalamity Žofi a 
z 15.5.2014. Ošetrovanie mladých lesných porastov kleslo o –4,3 % na 5 853 ha. Ochrana 
proti burine sa v roku 2016 vykonala na ploche takmer 44 tis. ha a ochrana proti zveri na 
ploche 38,6 tis. ha. V porovnaní s predošlým rokom sa objem obidvoch výkonov mierne 
znížil, v ochrane proti burine približne o 4 tis. ha a proti zveri o 1,8 tis. ha.
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Tabuľka 6: Náklady a výkony pestovnej činností

Ukazovateľ Sektor Jednotka 2010 2012 2013 2014 2015 2016

Priame náklady 
pestovnej činnosti

štátny sektor

tis. €

22 758 22 708 22 626 25 137 26 915 26 191

neštátny sektor 21 140 20 544 25 011 21 495 29 569 28 310

Spolu 43 898 43 252 47 637 46 632 56 484 54 501

Obnova lesa spolu

štátny sektor

ha

8 815 9 720 9 016 8 095 7 868 8 618

neštátny sektor 5 165 9 291 8 189 7 839 8 033 9 442

Spolu 13 980 19 011 17 205 15 934 15 901 18 060

Ošetrovanie 
mladých lesn. 
porastov

štátny sektor

ha

7 058 2 578 2 254 2 697 2 468 2 470

neštátny sektor 2 542 3 845 3 800 3 700 3 650 3 383

Spolu 9 600 6 423 6 054 6 397 6 118 5 853

Ochrana mladých 
les. porastov

štátny sektor

ha

33 785 41 457 40 166 45 368 45 159 39 844

neštátny sektor 32 794 38 046 37 126 41 124 43 212 42 726

Spolu 66 579 79 503 77 292 86 492 88 371 82 570

4 SOCIÁLNY PILIER LESNÉHO HOSPODÁRSTVA
Sociálny pilier lesného hospodárstva SR je prezentovaný na základe ukazovateľov 

ako sú: zamestnanosť, odvedené dane a odvody.

4.1 Zamestnanosť
Cieľom lesného hospodárstva v rozvoji vidieka je prispievať k udržaniu a zvyšovaniu 

zamestnanosti na vidieku. Subjekty lesného hospodárstva priamo zamestnávajú skoro 10 
tis. zamestnancov (Štatistický úrad SR uvádza až 10 600 zamestnancov). Okrem toho pô-
sobí v lesnom hospodárstve ďalších 10 tisíc živnostníkov, čo spolu predstavuje zhruba 20 
tis. osôb pracujúcich a pôsobiacich v lesnom hospodárstve. 

Priemerná mzda v LH dosiahla výšku 889 €, čo je mierne pod priemerom národného 
hospodárstva (tabuľka 7). Priemerná mzda u subjektov obhospodarujúcich les dosiahla 
výšku 1 004 € (prevažujú najmä THP zamestnanci), u poskytovateľov to bolo 570 € (pre-
važujú najmä robotníci).

Tabuľka 7: Zamestnanosť a mzdy v lesnom hospodárstve v roku 2016

Ukazovateľ
Obhospodarovatelia lesa Poskytovatelia služieb

LH SRŠtátny 
sektor

Neštátny 
sektor Spolu Obchodné 

spoločnosti SZČO Spolu

Zamestnanci 4 226 2 913 7 139 1 650 925 2 575 9 714

Zamestnanci podľa ŠÚ SR (SK NACE 02) 10 600

Pracujúci 4 226 2 913 7 139 2 010 10 829 12 839 19 978
Pracujúci podľa ŠÚ SR (SK NACE 02) 19 200

Priemerná mzda 1 114 843 1 004 606 507 570 889
ŠÚ SR národné hospodárstvo 912

mkovalcik
Lístok s poznámkou
vložiť orámovanie

mkovalcik
Lístok s poznámkou
tučné písmo + zarovnať doprava
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4.2  Odvedené dane a odvody
Dane v  LH v  roku 2016 predstavovali príjem do rozpočtu štátu a obcí v objeme 61,65 

mil. €. Z toho subjekty obhospodarujúce les odviedli 52,87 mil. € a 8,78 mil. € poskytova-
telia služieb v lesnom hospodárstve. Najvyšší podiel na odvedených daniach v LH v roku 
2016 tvorila daň z pridanej hodnoty (saldo dane na vstupe a výstupe) v objeme 32,95 mil. 
€, čo predstavuje 53,4 % z celkových daní. Daň z nehnuteľnosti predstavovala v roku 2016 
hodnotu 8,8 mil. € a v porovnaní s rokom 2015 vzrástla o 5,7 % a to výraznejšie u štátnych 
organizácií.. Nárast priemernej mzdy v roku 2016 sa premietol aj do mierneho zvýšenia 
dane z príjmov.

Odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní boli v roku 2016 vo výške 62,6 mil. €. Cel-
kovo tak lesné hospodárstvo odviedlo do rozpočtu štátu a obcí 124,25 mil. € (tabuľka 8).

Tabuľka 8: Odvedené dane a odvody lesnom hospodárstve v roku 2016

Ukazovateľ

Obhospodarovatelia lesa Poskytovatelia služieb

LH SRŠtátny 
sektor

Neštátny 
sektor Spolu Obchodné 

spoločností
SZČO Spolu

Dane celkom 32,83 20,04 52,87 5,18 3,60 8,78 61,65

DPH (rozdiel 
odvedenej a vrátenej) 18,13 11,4 29,53 2,77 0,65 3,42 32,95

Daň z nehnuteľnosti 6,73 2,1 8,83   0,00 8,83

Cestná daň 0,18 0,3 0,48   0,00 0,48

Ostatne dane   0,00 0,78 0,00 0,78 0,78

Daň z príjmu 7,79 6,24 14,03 1,63 2,95 4,58 18,61

Odvody 25,90 14,31 40,21 3,50 18,89 22,39 62,60

5 ZÁVER
Príspevok prezentoval fi nančné a ekonomické výsledky za všetky subjekty pôsobia-

ce v lesnom hospodárstve. Jednotlivé ukazovatele boli rozdelené do troch skupín, aby sa 
poukázalo na skutočnosť, že obhospodarovanie lesa je trvalo udržateľné a plní pre spoloč-
nosť ekonomické, ekologické a sociálne funkcie. 

Ekonomické a hospodárske výsledky LH a vybrané ekonomické ukazovatele popisujú 
len skutočnosť za obhospodarovateľov lesa a poskytovateľov služieb v LH. Lesné hospo-
dárstvo taktiež poskytuje surovinu pre drevospracujúci, celulózo-papierenský a nábyt-
kársky priemysel. Tento lesnícko-drevársky komplex dosahuje ročne tržby zhruba 3,7 
mld. €, zamestnáva až 45 tis. pracovníkov a tvorí 2,3 až 2,5 % HDP SR.

Lesy okrem toho poskytujú okrem dreva a ostatných hmotných úžitkov, aj ďalšie 
úžitky (funkcie), prevažne nehmotného charakteru. Nehmotné úžitky nie sú predmetom 
trhu, nezohľadňujú sa v cenách drevných a nedrevných tovarov a nie sú zahrnuté v ekono-
mických ukazovateľoch lesného hospodárstva. Tieto funkcie lesa verejnosť užíva bezplat-
ne, majú charakter služieb verejnosti. Lesné hospodárstvo za ich realizáciu neinkasuje 
takmer žiadne platby.

Táto publikácia vznikla s podporou projektu APVV-15-0487 Výskum efektívnosti out-
sourcingu lesníckych služieb.
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VÝVOJ PODNIKATEĽSKÉHO SEKTORA 
V LESNOM HOSPODÁRSTVE SR

 – OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI

Katarína Sujová, Miroslav Kovalčík

ABSTRACT

In forest management, as in other sectors of the economy, business sphere providing 
forestry-related services to forest enterprises was created as well. Today the vast majority 
of forestry operations in Europe are performed by forestry contractors. Forestry services 
are mainly carried out by small and medium-sized enterprises (SMEs), which employ up 
to 50 workers or by self-employed persons. The paper analyses the development of the 
number of service providers – business companies for the period from 1990 to 2016. 
The number of business companies is currently about 1 300 and their turnover is in the 
amount of 220 to 250 million. € yearly.

Key words: Outsourcing, business sector of forestry, business companies

1 ÚVOD
Oblasť outsourcingu je v posledných rokoch čoraz viac v centre záujmu širokej pod-

nikateľskej verejnosti a to nielen narastajúcim objemom kontraktov v tejto oblasti, ale 
predovšetkým narastajúcim významom úlohy outsourcingu ako strategického nástroja 
riadenia. Tak ako v iných odvetviach, aj v lesnom hospodárstve sa vytvorila podnikateľská 
sféra, ktorú tvoria podniky (súkromné ako aj štátne) poskytujúce lesnícke služby. V sú-
časnosti je v Európe prevažná časť činností zabezpečovaná dodávateľským spôsobom. 
Lesnícke služby sú poskytované malými a strednými podnikmi, ktoré zamestnávajú do 
50 zamestnancov. Tieto podnikateľské subjekty nevlastnia a nevyužívajú lesné pozemky, 
ale poskytujú služby v rámci lesnej výroby (Bouriaud et. al., 2011). Z teórie outsourcin-
gu vyplýva, že podniky spravidla presúvajú na externé subjekty činnosti, ktoré nesúvi-
sia s hlavným poslaním a hlavnou činnosťou podniku (tzv. core business). V prípade trhu 
s lesníckymi službami sa ale na externý subjekt presúvajú hlavné výrobné činnosti ako 
je napr. pestovná a ťažbová činnosť. Je to zvláštnosť tohto trhu, ktorá súvisí s ostatnými 
zvláštnosťami výroby v lesnom hospodárstve. 

2 OUTSOURCING V LESNOM HOSPODÁRSTVE SR
Jedným zo spôsobov znižovania nákladov v lesnom hospodárstve v poslednom období 

bol prechod na dodávateľský systém zabezpečovania pestovných a ťažbovo-dopravných 
prác. Dodávatelia zabezpečujú celú škálu lesníckych služieb, avšak k najviac poskytova-
ným službám patrí ťažba dreva, doprava dreva, pestovná činnosť, produkcia biomasy, les-
né meliorácie a pod. (Paluš, Parobek, Kaputa 2010). Viac ako 95 % výkonov pestovnej 
a ťažbovej činnosti sa zabezpečuje dodávateľský (Ambrušová L., 2013). V súčas-
nosti sa v dôsledku prechodu lesných podnikov na dodávateľský spôsob zabezpečovania 
pestovných a ťažbových prác vytvorila silná podnikateľská sféra v lesnom hospodárstve, 
a to aj napriek vysokému zastúpeniu štátnej formy vlastníctva lesov. Existuje tu tak znač-
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ná závislosť na poskytovateľoch služieb zo súkromného sektora, o ktorom je potrebné 
vedieť napríklad aj to, koľko osôb zamestnáva či aké tržby dosahuje. To úzko súvisí aj 
s potenciálnou podporou vzniku a fungovania konkurencieschopných podnikateľských 
subjektov pre zabezpečovanie komplexných služieb pre vlastníkov a užívateľov lesa (Ko-
valčík, Lichý, Šulek, 2016).

Možnosti outsourcingu v lesnom hospodárstve na Slovensku vychádzali z historic-
kých a dlhodobo fungujúcich vzťahov a pravidiel a vytvárali sa v nestabilných a meniacich 
sa podmienkach formovania obnovených vlastníckych a užívacích práv k lesnej pôde. Po 
prinavrátení vlastníckych a užívacích práv neboli mnohí obhospodarovatelia lesov z dô-
vodu výraznej podkapitalizácie schopní efektívne zabezpečiť realizáciu plánovaných 
hospodárskych opatrení vo vlastnej réžii (Paluš a kol. 2011). Trhové hospodárstvo a spo-
ločenské zmeny tak otvorili priestor pre podnikateľskú činnosť v lesníctve a vznik súk-
romných subjektov poskytujúcich služby pre lesné hospodárstvo.

Podnikateľskú sféru v lesnom hospodárstve tvoria obchodné spoločností (najčastejšie 
s.r.o.) a samostatne zárobkovo činné osoby – živnostníci. Príspevok podrobne analyzuje 
časť podnikateľskej sféry a to obchodné spoločností poskytujúce služby v LH za obdobie 
rokov 1990 až 2016 z hľadiská ich celkového počtu, regionálneho rozmiestnenia, štruktú-
ry zamestnancov a vybraných fi nančných a ekonomických údajov. Ako zdroj údajov slú-
žili databázy Finstatu za obchodné spoločností a údaje z účtovných závierok spoločností 
(výkaz ziskov a strát a súvaha).

3 VÝVOJ POČTU OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ
Poskytovanie služieb dodávateľským spôsobom začalo s formovaním vlastníckych 

a užívacích práv k lesnej pôde po roku 1990. V rokoch 1991 až 1993 pôsobilo v lesnom 
hospodárstve 10 až 15 obchodných spoločností poskytujúcich služby. V roku 2000 to 
bolo už desať násobne viac. Tento nárast súvisel najmä s prinavracaním lesných majetkov 
ich pôvodným vlastníkom a kreovaním súkromného sektora v rámci obhospodarovania 
lesa. Výrazný nárast počtu obchodných spoločností bol aj v rokoch 2003 až 2007, kedy bol 
nárast zo 191 na 489 subjektov. V tomto období prechádzal na dodávateľský spôsob za-
bezpečovania lesníckych prác najväčší obhospodarovateľ štátny podnik LESY SR. Trend 
rastu počtu obchodných spoločností pokračoval aj v období po roku 2007. V roku 2016 
poskytovalo služby v lesnom hospodárstve 1 264 spoločností (obrázok 1).

Obrázok 1: Vývoj počtu obchodných spoločností v rokoch 1990 – 2016



19

S vývojom počtu obchodných spoločností poskytujúcich služby v LH súvisí aj vývoj 
počtu nových založených spoločností, kedy môžeme vidieť najvyšší prírastok počtu v roku 
2013 a to vo výške 185 subjektov (obrázok 2). V ďalších rokoch 2014 až 2016 bol prírastok 
spoločností nižší, čo súvisí pravdepodobne so zavedenými daňovými licenciami. Zavede-
né daňové licencie sa prejavili najmä na rušení obchodných spoločností, kedy stúpol počet 
zrušených obchodných spoločností z 3 až 4 ročne na 33 v roku 2016 (obrázok 3).

Obrázok 2: Vývoj počtu nových obchodných spoločností v rokoch 1990 – 2016

Obrázok 3: Vývoj počtu zrušených obchodných spoločností v rokoch 1990 – 2016

Z hľadiska regionálneho rozmiestnenia podľa sídla obchodnej spoločností najvyšší 
podiel je v Žilinskom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji a to 23, resp. 20 %. Napro-
ti tomu najnižší počet obchodných spoločností je v Trnavskom a Nitrianskom kraji, len 
okolo 5 % (obrázok 4). Toto regionálne rozmiestnenie obchodných spoločností do značnej 



20

miery kopíruje výmeru lesov v jednotlivých krajoch, čo potvrdzuje skutočnosť, že posky-
tujú väčšinou svoje služby lokálne najmä v okolí sídla svojej obchodnej spoločností. Tento 
podiel počtu spoločností podľa jednotlivých krajov je za obdobie rokov 1990 až 2016 vy-
rovnaný.

Obrázok 4: Podiel počtu obchodných spoločností podľa jednotlivých krajov

Z celkového počtu 1 264 obchodných spoločností v roku 2016 sú skoro 2/3 platcovia 
DPH. Na základe tejto skutočnosti možno konštatovať, že väčšina obchodných spoloč-
ností má obrat nad 50 tis. €. 

Zhruba 60 % spoločností nemá žiadneho zamestnanca, alebo len jedného zamestnan-
ca. Nad 20 zamestnancov má len 0,9 % obchodných spoločností (tabuľka 1). V lesnom 
hospodárstve pôsobia hlavné malé obchodné spoločností ako jednoosobové s.r.o., alebo 
fi rmy do 20 zamestnancov. Na základe týchto údajov, možno odvodiť počet zamestnan-
cov dodávateľského sektora, ktorí pracujú ako zamestnanci obchodných spoločností a to 
zhruba 1 650 osôb.

Tabuľka 1: Štruktúra obchodných spoločností podľa počtu zamestnancov

Počet zamestnancov 0 1 2 3-4 5-9 10-19 20-24 25-49

02.1 Lesné hospodárstvo 4,1 % 53,8 % 16,3 % 12,2 % 7,2 % 5,0 % 0,9 % 0,5 % 100 %
02.2 Ťažba dreva 5,6 % 54,8 % 16,7 % 13,2 % 8,3 % 0,7 % 0,7 % 0,0 % 100 %
02.3 Zber divorastúceho 
           materiálu 0,0 % 20,0 % 0,0 % 80 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 %

02.4 Služby poskytované
           v lesníctve 3,6 % 60,0 % 13,0 % 10,4 % 8,0 % 4,1 % 0,3 % 0,6 % 100 %

Celkom 4,1 % 57,4 % 14,5 % 11,5 % 7,8 % 3,8 % 0,5 % 0,4 %

4 FINANČNÉ A EKONOMICKÉ UKAZOVATELE 
OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ
Finančná a ekonomická situácia obchodných spoločností sa hodnotí podľa dosiah-

nutých príjmov, vynaložených nákladov, odvedených daní a odvodenej priemernej mzdy 
zamestnancov obchodných spoločností.

Dosiahnuté výnosy obchodných spoločností kolíšu v jednotlivých rokoch. V roku 
2016 dosiahli výšku 221,02 mil. €, naproti tomu v roku 2015 to bolo až 242,31 mil. €. 
Kolísanie dosiahnutých výnosov závisí od viacerých faktorov ako sú obchodná aktivita 
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fi riem, objem výkonov, ktoré si objednávajú obhospodarovatelia lesa, rozdelenie výkonov 
pestovnej a ťažbovej činností medzi SZČO a obchodné spoločností a iné. Najväčšou ka-
tegóriou výnosov obchodných spoločností je predaj vlastných výrobkov a služieb, ktoré 
tvoria 60 % v obidvoch sledovaných rokoch. Predaj tovaru tvorí okolo 30 až 35 % a ostatné 
výnosy tvoria 5 až 10 % (tabuľka 2).

Celkové náklady obchodných spoločností poskytujúcich služby v LH sú taktiež roz-
kolísané ako dosiahnuté výnosy. V roku 2016 dosiahli výšku 216,26 mil. € a značne oproti 
roku 2015. Najvyšší podiel dosahujú náklady na služby (okolo 40 %), náklady na tovar 
(30 %) a náklady na materiál a energie (zhruba 20%). Obchodné spoločností poskytujúce 
služby v LH odvádzajú do štátneho rozpočtu ročne 5 až 6 mil. € vo forme dane z príjmu 
a sociálnych a zdravotných odvodov. Priemerná mzda zamestnancov obchodných spoloč-
ností poskytujúcich služby v LH bola vo výške 606 € v roku 2016, resp. 565 € v roku 2015.

Tabuľka 2: Finančné a ekonomické ukazovatele obchodných spoločností poskytujúcich 
služby v LH

Ukazovateľ Jednotka 2015 2016
Celkové výnosy mil. € 242,310 221,020
Z toho predaj tovaru mil. € 87,471 62,437

predaj vlastných výrobkov a služieb mil. € 148,861 151,197
ostatné príjmy mil. € 5,978 7,386

Celkové náklady mil. € 235,398 216,264
Z toho náklady na tovar mil. € 70,225 49,170

 náklady na služby mil. € 93,368 86,735
 mzdové náklady mil. € 9,890 11,993
 náklady na poistné mil. € 2,622 3,498
 náklady na materiál a energie mil. € 43,606 44,326
 dane a poplatky mil. € 0,853 0,779
 odpisy mil. € 8,963 10,680
 ostatné náklady mil. € 5,871 9,083

Výsledok hospodárenia mil. € 6,912 4,756
Daň z príjmu mil. € 1,575 1,629
Počet spoločností počet 1 228 1 264
Počet zamestnancov počet 1 460 1 650
Priemerná mzda zamestnancov € 565 606
Priemerný obrat obch. spoločnosti € 197 321 174 857

Zdroj: Databázy Finstatu, účtovné závierky spoločností (výkaz ziskov a strát a súvaha

5 ZÁVER
S formovaním vlastníckych a užívacích práv k lesnej pôde po roku 1990 sa začal vy-

tvárať podnikateľský sektor poskytujúci služby v lesnom hospodárstve. Lesnícke služby 
sú poskytované malými a strednými podnikmi, ktoré zamestnávajú do 50 zamestnancov 
a jednotlivcami – samostatne zárobkovo činnými osobami. Obchodné spoločností posky-
tujúce služby v LH začali vznikať v rokoch 1990 až 1993. Výrazný nárast počtu obchod-
ných spoločností poskytujúcich služby v LH bol v rokoch 2003 až 2007, kedy bol nárast 
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zo 191 na 489 subjektov. V tomto období prechádzal na dodávateľský spôsob zabezpe-
čovania lesníckych prác najväčší obhospodarovateľ štátny podnik LESY SR. Trend ras-
tu počtu obchodných spoločností pokračoval aj v období po roku 2007. V ďalších rokoch 
2014 až 2016 bol prírastok spoločností nižší, čo súvisí pravdepodobne so zavedenými 
daňovými licenciami. Zavedené daňové licencie sa prejavili najmä na rušení obchodných 
spoločností, kedy stúpol počet zrušených obchodných spoločností z 3 až 4 ročne na 33 
v roku 2016. V súčasnom období je situácia už viac menej stabilizovaná na úrovni 1 200 
až 1 300 spoločností. 

Výnosy všetkých obchodných spoločností poskytujúcich služby v LH sa pohybujú na 
úrovni 220 až 240 mil. € a mierne kolíšu v jednotlivých rokoch, čo závisí od viacerých fak-
torov ako sú: obchodná aktivita fi riem, objem výkonov, ktoré si objednávajú obhospoda-
rovatelia lesa, rozdelenie výkonov pestovnej a ťažbovej činností medzi SZČO a obchodné 
spoločností a iné. Obchodné spoločností poskytujúce služby v LH odvádzajú do štátneho 
rozpočtu ročne 5 až 6 mil. € vo forme dane z príjmu a sociálnych a zdravotných odvodov 
a zamestnávajú 1 500 až 1 600 osôb.
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PERSPEKTÍVY A POTENCIÁL OBCHODU 
S DREVNOU SUROVINOU NA SLOVENSKU

Miloš Gejdoš, Martin Lieskovský

ABSTRACT

Over the last decade, there has been a signifi cant increase in the use of renewable energy 
and wood sources in all European Union countries. In connection with the growing 
demand for renewable energy, the demand for timber is growing as well as a stable 
renewable raw material. The paper analyzes the evaluation of the supply structure of raw-
wood assortments in the Slovak Republic for the period 2000-2015. Analyzed is also the 
prognosis of timber harvesting until 2035. The last part of the article evaluate the prices 
development for the coniferous (spruce and fi r) and non-coniferous (beech) trees, saw-
logs and fuel wood for the enterprises of state and private forests in Slovakia, in Czech 
Republic and selected provinces of Austria. Assessed period was from 2000 to September 
2017.
Key words: raw-wood assortments, wood supplies, wood prices, biomass potential

1 ÚVOD
Aktuálna situácia je na svetovom a európskom trhu s drevom ovplyvňovaná predo-

všetkým faktormi ekonomického a politického prostredia, globálnymi klimatickými zme-
nami a intenzitou výskytu prírodných fenoménov spôsobujúcich rozsiahle náhodné ťažby.
V súvislosti s rastúcimi nárokmi na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, rastie aj 
dopyt po dreve, ako po stabilnej obnoviteľnej surovine. Biomasa je najväčším obnoviteľ-
ným zdrojom energie v EÚ z hľadiska cieľov do roku 2020. Podiel obnoviteľných zdrojov 
energie (OZE) na krytí spotreby tepla by v období rokov 2015 – 2020 mal vzrásť z 11 na 
15 % a do roku 2035 na 28 %. Podiel OZE na krytí spotreby elektriny by mal vzrásť v rov-
nakých obdobiach z 23 na 24 až 27 % (MŽP, 2016). Na druhej strane rastúca spotreba 
a využívanie dreva je často konfrontovaná s očakávaniami verejnosti v oblasti ochrany 
lesa a jeho využívaní z pohľadu mimoprodukčných funkcií lesov. Rastie verejný tlak na 
racionalizáciu ťažby a ťažbových možností slovenských lesov v budúcnosti a zvyšova-
nie podielu bezzásahových lesných území. Konkrétne čísla z inventarizácie lesov zatiaľ 
nenaznačujú, že by ťažba v našich lesoch nezodpovedala ich produkčným možnostiam 
(lesná plocha aj prírastok lesov sa stále zvyšujú), ale v niektorých prípadoch dochádza 
k úmyselnému neevidovanému navyšovaniu náhodných ťažieb, či už z ekonomických 
alebo prevádzkových dôvodov. Cieľom príspevku je podať komplexnú informáciu o vývoji 
štruktúry dodávok sortimentov surového dreva na Slovensku. Zároveň analyzujeme vý-
voj cien vybraných sortimentov v porovnaní s ostatnými okolitými európskymi krajinami, 
čo predstavuje kľúčový manažérsky nástroj pre marketingové rozhodovanie.
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2 ŠTRUKTÚRA DODÁVOK SORTIMENTOV SUROVÉHO 
DREVA V SR
Výška ťažby dreva mala v slovenských lesoch za posledných 15 rokov rastúci trend, 

a to najmä v dôsledku pôsobenia náhodných ťažieb. Viditeľný je trend poklesu kvalitného 
dreva na trhu a zvyšovanie podielu najmä v 5. akostnej triede (tabuľka 1). Napriek tomu 
podiel palivového a energetického dreva v štruktúre slovenských dodávok sortimentov 
zásadne nestúpol. V značnej miere sa na znehodnocovaní dreva podieľal aj vysoký podiel 
náhodných ťažieb, ktorý pravidelne prekračuje 50 % úroveň (57 % v roku 2015), pričom 
podstatný podiel týchto ťažieb je práve v lesoch s ihličnatým drevinovým zložením. 

Z prognózy vývoja ťažby dreva do roku 2035 podľa Národného programu využitia 
potenciálu dreva SR (tabuľka 2) by sa mal súčasný objem realizovaných celkových ťažieb 
dreva pohybovať okolo 8,8 mil. m3 a postupne by sa mohol zvyšovať na úroveň 9 mil. m3 až 
do obdobia predpokladanej kulminácie okolo roku 2030 (Zelená správa, 2015).

Tabuľka 1: Štruktúra dodávok sortimentov surového dreva na Slovensku 
v rokoch 2000 – 2015 

Rok

Ihličnaté drevo (%) Listnaté drevo (%)

triedy 
I,-II,

trieda 
III,

Vlákninové 
a priemysel-

né drevo

Palivové 
drevo Ostatné triedy 

I, – II,
trieda 

III,

Vlákninové 
a priemy-

selné drevo

Pali-
vové 

drevo
Iné

2000 0,65 55,19 38,98 4,08 1,10 2,02 25,46 64,94 3,88 3,70

2001 1,11 51,44 35,20 4,62 7,63 1,46 26,30 61,18 5,15 5,91

2002 0,98 54,71 37,08 4,67 2,56 1,53 24,66 66,66 4,82 2,33

2003 0,63 52,31 38,48 4,83 3,75 1,08 23,99 66,18 5,51

2004 0,46 54,48 34,32 3,94 6,80 1,47 26,68 64,53 5,27 2,05

2005 0,11 49,53 24,31 2,59 23,46 1,44 30,75 59,44 5,03

2006 0,20 61,08 21,84 4,43 12,45 1,30 36,65 49,01 8,06 4,98

2007 0,24 62,40 23,05 4,30 10,01 1,34 41,63 49,07 5,87

2008 0,12 57,89 23,29 4,42 14,28 0,91 37,86 52,25 7,57 1,41

2009 0,14 52,51 29,15 4,85 13,35 0,49 31,92 57,22 8,15

2010 0,04 58,09 23,90 3,94 14,03 0,61 38,61 53,14 6,67 0,97

2011 0,04 60,86 19,68 5,10 14,32 0,57 35,93 53,00 8,27

2012 0,04 61,86 23,00 6,60 8,50 0,72 36,90 53,06 7,80 1,52

2013 0,21 58,92 22,49 8,80 9,57 0,75 37,45 51,76 8,30 1,74

2014 0,139 59,80 23,45 5,03 11,58 0,46 37,29 52,65 7,49 2,11

2015 0,007 58,98 25,79 5,07 10,15 0,52 32,96 56,50 7,43 2,59

Zdroj: Zelená správa

mkovalcik
Lístok s poznámkou
vložiť orámovanie.
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Tabuľka 2: Prognóza vývoja ťažby dreva do roku 2035 

Ťažba dreva

Prognóza ťažby dreva

2015 2020 2025 2030 2035

tisíc m3 hrubiny bez kôry

Spolu 8 833,7 8 898,1 8 957,9 9 001,1 8 988,9

Obnovná 7 377,3 7 545,3 7 649,3 7 733,0 7 744,1

Výchovná 1 456,4 1 352,8 1 308,6 1 268,1 1 244,8

Ihličnatá 4 640,9 4 501,5 4 367,5 4 249,6 4 109,0

Listnatá 4 192,8 4 396,6 4 590,4 4 751,5 4 879,9

Zdroj: Národný program využitia potenciálu dreva v SR, 2013

Otázne je ako do tejto prognózy zasiahnu globálne klimatické zmeny, očakávané 
zmeny v drevinovom zložení, rozvoj energetického sektora a nových materiálov, ako aj 
záujmy ochrany prírody a plnenie mimoprodukčných funkcií lesov. S ohľadom na vekovú 
štruktúru lesných porastov Slovenska možno v budúcnosti očakávať zvyšovanie podielu 
obnovnej ťažby a pokles objemu výchovnej ťažby, čo súvisí s vekovou štruktúrou lesných 
porastov Slovenska. V strednodobom horizonte (rok 2020) možno uvažovať o pestovaní 
energetických porastov na výmere 30 000 ha (podľa bilancie vhodných plôch a drevín za-
lesnením plôch po ich vyrúbaní, čiže 24 000 ha a 6 000 ha lesných porastov vysadených 
osikou) pri očakávanej ročnej produkcii 250 000 m3 dendromasy. Z toho pri 15 ročnej 
rubnej dobe pripadne na energetické štiepky 70 % a vlákninové drevo 30 % (NLC, 2016).

3 VÝVOJ CIEN DREVA

3.1 Vývoj cien smrekovej piliarskej guľatiny
Na obrázku 1 je zachytený vývoj cien ihličnatej piliarskej guľatiny (smreka a jedle) na 

Slovensku, v ČR a vybraných spolkových krajinách Rakúska od roku 2000. Informácie 
o cenách dreva boli získané z dostupných štatistických zdrojov (Holzkurier, LTIS NLC 
a Český štatistický úrad). Ceny za Rakúsko sú na parite lesná cesta, resp. lesný sklad, tak-
že pre správnosť porovnania by k nim ešte bolo potrebné pripočítať priemerné prepravné 
náklady. 
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Obrázok 1: Vývoj cien piliarskej guľatiny drevín smrek a jedľa na Slovensku, ČR 
a vybraných Spolkových krajinách Rakúska

Možno teda konštatovať lineárny rast cien tohto sortimentu za posledných 17 rokov 
(s ohľadom na sezónne a kurzové výkyvy). V období posledného roka môžeme konštato-
vať stagnáciu cien sortimentov piliarskej guľatiny, resp. ich pokles. 

3.2 Vývoj cien bukovej piliarskej guľatiny
Na obrázku 2 je vývoj cien listnatej piliarskej guľatiny dreviny buk na Slovensku, v ČR 

a vybranej spolkovej krajine Rakúska od roku 2000. Metodika zisťovania cien bola rovna-
ká ako pri ihličnatej piliarskej guľatine. 

Obrázok 2: Vývoj cien piliarskej guľatiny dreviny buk na Slovensku, ČR a vybranej 
Spolkovej krajine Rakúska
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Diskontinuálny priebeh cien piliarskej guľatiny v Rakúsku je zapríčinený striktným 
obchodovaním tohto sortimentu len v zimných mesiacoch (november až apríl). Ceny 
v Salzburgu ovplyvňuje aj dotačná politika Rakúska na zelenú energiu, čím sa diametrál-
ne odlišujú od cien v SR a ČR. Problém dobrého zhodnotenia a umiestnenia bukovej pi-
liarskej guľatiny na trhu je však celoeurópsky a už viac ako desaťročie je z obrázku zrejmá 
stagnácia cien tohto sortimentu. 

3.3 Vývoj cien palivového dreva drevín smrek a jedľa
Na obrázku 3 je vývoj cien palivového dreva drevín smrek a jedľa na Slovensku, ČR 

a vybraných Spolkových krajinách Rakúska. Možno konštatovať lineárny rast cien tohto 
sortimentu za posledných 17 rokov (s ohľadom na sezónne a kurzové výkyvy). Najstabil-
nejšie sa cena tohto sortimentu vyvíja v Rakúsku, ktoré má špecifi ckú cenovú a dotačnú 
politiku na podporu zelených foriem energie. V priebehu roka 2015 dokonca české ceny 
prevýšili už aj ceny v Burgenlande (Dolné Rakúsko prevyšujú už od roku 2010). Na Slo-
vensku ceny mäkkého palivového dreva kopírujú tieto trendy, aj keď úrovne našich suse-
dov ešte nedosahujú tak v subjektoch štátnych, ako aj neštátnych lesov. V druhej polovici 
roku 2017 sa ceny tohto sortimentu v subjektoch štátnych aj neštátnych k sebe výrazne 
priblížili a ich odchýlky sú minimálne. Významnejšia stagnácia bola len v subjektoch ne-
štátnych lesov v období rokov 2011-2013. V období posledných dvoch rokov ceny osci-
lujú približne okolo úrovne 20 €.m-3. Cenu čiastočne ovplyvňuje všeobecný nedostatok 
ihličnatých piliarskych výrezov, a tak sa dopyt presúva aj do menej hodnotných akostných 
tried (napr. vlákninového a priemyselného dreva). Na cenu tiež vplýva fakt, že ihličnaté 
palivové drevo nie je všeobecne považované za nosný sortiment obnoviteľných zdrojov 
energie. Viac menej sa využíva v oblastiach, kde absentujú lesy s listnatými drevinami, 
a kde hrá významnú úlohu polohová renta.

 
Obrázok 3: Vývoj cien palivového dreva drevín smrek a jedľa na Slovensku, ČR 

a vybraných Spolkových krajinách Rakúska
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3.4 Vývoj cien palivového dreva dreviny buk
Na obrázku 4 je uvedený vývoj cien bukového palivového dreva na Slovensku, ČR a vo 

vybraných spolkových krajinách Rakúska od roku 2000 do septembra 2017. Lineárny 
trend rastu cien je zjavný aj v prípade tohto sortimentu, aj keď cenové úrovne sú priro-
dzene iné ako v prípade smrekového palivového dreva. Najvyššie úrovne sú už tradične 
dosahované v rakúskom Salzburgu. Táto spolková krajina je však špecifi cká dotačnou po-
litikou na obnoviteľné zdroje energií. Na konci sledovaného obdobia sa však na podobnú 
úroveň dostali aj ceny v ČR. Je to dané aj tým, že tieto dve krajiny sú veľmi podobné dre-
vinovým zložením lesov. Slovensko má na rozdiel od nich bohatšie zastúpenie listnatých 
drevín a buk je dokonca dominantnou drevinou slovenských lesov. Istú nekonzistentnosť 
vykazujú len ceny v neštátnych subjektoch, čo býva často spôsobené neúplnými alebo 
nepresnými informáciami získanými pre štatistiku. Možno však konštatovať, že vo via-
cerých regiónoch už ceny bukového palivového dreva prevýšili ceny vlákninového dre-
va. Jedným z faktorov, ktorý to ovplyvňuje je polohová renta, keďže na Slovensku je len 
jeden dominantný spracovateľ vlákninového a priemyselného dreva. Druhým faktorom 
je nedostatok bukového palivového dreva v niektorých regiónoch, čo si jeho spotrebite-
lia a producenti, ktorí majú svoje prevádzky založené na obnoviteľných zdrojoch energie, 
kompenzujú nákupom práve kvalitnejšieho sortimentu, ktorý má dokonca nižšiu cenu. 
To svedčí o nie úplne správnom nastavení trhu v tejto oblasti. Vo všetkých troch sledova-
ných krajinách už cenové úrovne bukového palivového dreva v roku 2017 prekračujú úro-
veň 40 €.m-3. Z hľadiska dlhodobého vývoja a prognózy vývoja spotreby palivového dreva 
v budúcnosti možno očakávať ďalší rastový trend cien tohto sortimentu. Značnú rolu tu 
budú hrať faktory, ktoré sme uviedli už v časti 2, ale aj postupné napĺňanie strategických 
cieľov jednotlivých členských štátov Európskej únie vo využívaní obnoviteľných zdrojov 
do roku 2020, s výhľadom na rok 2035. Dôležitý tiež bude vývoj a prístup jednotlivých 
štátov k dohovorom o ochrane klímy a produkcii emisií COX. Čiastočnú rolu u vlastníkov 
lesa v oblasti cenotvorby môže tiež zohrať plánované zavádzanie platieb za ekosystémové 
služby lesov.

Obrázok 4: Vývoj cien sortimentov palivového dreva dreviny buk na Slovensku, 
ČR a vo vybraných Spolkových krajinách Rakúska
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4 ZÁVER
Udržateľné využívanie lesov a dreva ako obnoviteľného suroviny začína byť priorit-

nou otázkou vo svete, ale aj na Slovensku. Na jednej strane je spektrum problémov, ktoré 
vyvolávajú globálne klimatické zmeny v dôsledku ľudskej činnosti v kombinácii s lesnými 
porastmi s nevhodným drevinovým zložením. Na druhej strane sú očakávania verejnosti 
na to čo majú lesné porasty zabezpečovať a kto to zaplatí. Tieto faktory by sa mali pre-
mietnuť do legislatívy a systému opatrení pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. 
Napríklad potenciál palivovej dendromasy z hľadiska jeho rajonizácie a využiteľnosti, pri 
rešpektovaní platných lesníckych, poľnohospodárskych a environmentálnych predpisov 
ešte stále nie je na Slovensku úplne využitý. Otázne sú však v tomto smere legislatívne 
obmedzenia, terénne obmedzenia (sprístupnenie lesov, ekonomická efektívnosť ťažby, 
sústreďovania a dopravy dendromasy atď..) a záujmy ochrany prírody. Nevyhnutné bude 
tiež sprehľadnenie tokov palivovej dendromasy medzi producentmi, dodávateľmi a kon-
covými užívateľmi (MŽP, 2016). Využívanie dreva ako obnoviteľnej suroviny má mimo-
riadny význam z pohľadu zlepšovania kvality životného prostredia a zanechávania uhlí-
kovej stopy. Je tu tiež potenciál na sociálny rozvoj – tvorba pracovných miest v regiónoch 
a na vidieku. Do budúcnosti však bude pravdepodobne rásť význam aj mimoprodukčných 
funkcií lesa, ktorých ekonomické náhrady sa v tomto roku aspoň čiastočne začali realizo-
vať. V prípade zvýšeného dopytu na tieto funkcie, však budú musieť byť ekonomické do-
pady omnoho výraznejšie. V prípade efektívnosti využívania lesnej produkcie však stále 
existujú značné rezervy. Veľké diferencie existujú v prístupoch k obhospodarovaniu lesov 
pri jednotlivých vlastníkoch. V niektorých prípadoch jednotliví vlastníci dokonca pôso-
bia ako destabilizačný faktor lesných ekosystémov a v niektorých prípadoch je to presne 
naopak. Je to odzrkadlením nastavenej legislatívy a kontrolou jej dodržiavania. Aj v mar-
ketingu pri práci s verejnosťou a v lesníckej politike existujú značné rezervy. Pokiaľ sa aj 
prístup v týchto oblastiach nezmení, tak nemožno očakávať pozitívnu odozvu verejnosti.
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ABSTRACT

The presentation builds on the preliminary results of the ongoing research project aimed 
at the use of wood as a renewable raw material in the transition to a green economy, 
the main objective of which is to create an optimal model of wood use in Slovakia. It 
presents the results of the analysis of the production potential of Slovak forests and 
the prognosis of its development, with a particular attention paid to the possibilities of 
wood felling, its tree species composition and the representation of the quality grades 
of wood assortments. The analysis is based on the data originating from two sources of 
information: (i) summary information on the state of forests obtained from data of the 
forest management plans and (ii) from the National Forestry Inventory and Monitoring 
of the Slovak Republic, based on a mathematical and statistical methods of surveying the 
state and development of forests.
Since the start the project, the current material fl ows of wood in the Slovak wood-
processing sectors have been identifi ed and quantifi ed to some extent. Consequently, the 
factors infl uencing the wood fl ows were determined. Based on the present state of wood 
utilisation in the Slovak Republic, a proposal of the simplifi ed basic model of wood fl ows 
was developed. This basic model will serve as a reference basis for the comparison with 
other wood use options. The proposed structure of the model covers the fl ows of the three 
main groups of raw wood assortments: (i) roundwood, (ii) pulpwood, (iii) fuelwood and 
separate fl ow of forest chips. The wood fl ows cover the primary and secondary sources on 
one side, and their utilization on the other side through the fl ows of material, waste and 
energy. Apparent consumption (production + import – export) is taken to the account in 
the analysis of individual material fl ows. 
Variant models of wood fl ows will be based on the proposed changes to the current state 
resulting from the analysis of factors affecting the fl ows of wood with the aim to achieve:

optimal value utilisation of available structure of raw wood assortments,
increased domestic level of wood consumption (export vs. domestic consumption),
application of the principles of cascade wood utilisation with the priority to use wood 
in long life cycles,
generation of energy primarily from wood waste, residues or recycled products,
improvement in the carbon balance of wood use through the changes in the structure 
of wood products.

Carbon monitoring and quantifi cation in individual phases of wood fl ows and harvested 
wood products (HWP) will be carried out for the purposes of modelling and optimization 
of wood utilization. For this purpose the existing approaches based on the IPCC Guidelines 
for National Greenhouse Gas Inventories will be used.
Key words: wood fl ows, wood products, wood felling, wood assortments, carbon 
balance 

–
–
–

–
–
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1 INTRODUCTION
The main objective of the scientifi c project is to create an optimal model of wood 

utilization in Slovakia. It requires some preparatory and analytical work, mainly:
the stipulation of main product categories, levels and methods of processing and use 
of wood,
analysis and quantifi cation of current material fl ows of wood and
identifi cation and analysis of key factors affecting the use of wood in Slovakia.
For solution of this task we carry out analyses of different external and internal factors 

in the fi elds of 1) wood production, 2) wood processing and use and 3) supply chains.
This article provides some results of the analyses on the production potential of Slovak 

forests and the prognosis of its development, with a particular attention paid to: 
possibilities of wood felling, 
its tree species composition 
share of the quality grades of wood assortments,
average domestic and export prices.
the creation of the optimal model(s) of sustainable wood utilization in Slovakia.
The mentioned analyses are based on the data originating from following sources of 

information: 
Summary information on forests obtained from data of the forest management plans 
(FMP);
National Forest Inventory and Monitoring (NFIM) of the Slovak Republic 
(2015-2016), based on a mathematical and statistical methods of surveying the state 
and development of forests;
Socio-economic and production information on forestry including wood-processing 
and pulp industry;
Own research fi ndings.

2 RESULTS

2.1 Analyses on the production potential of Slovak forests
Forest area in Slovakia is 1 923,4 ths. ha (2016). In addition to forests on forest land 

there were found out about 288 ± 39 ths. ha of forests on the non-forest land in Slovakia 
within the NFIM (2015-2016). The forest percentage in Slovakia including forests on 
non-forest land is more than 45 ± 1% (Šebeň 2017).

European beech is the most represented tree species, followed by Norway spruce and 
Oaks in forests on forest land. In forests on non-forest land are the most represented tree 
species: Other broadleaves.

Total growing stock according to NFIM is about 583 ± 23 mill. m3 (Šebeň 2017); it is 
about 100 mill. m3 more than volume of growing stock according to FMP (481 mill. m3). 
Volume of growing stock in forests on non-forest land is about 46 ± 7 mill. m3. Volume 
of growing stock has been increasing in long term - during last ten years by 8,3%. This 
trend results mainly from development of volume of broadleaved tree species growing 
stock. Volume of conifer growing stock has been decreasing since about 2010 (Figure 1). 
Development of growing stock by the age classes is depicted in Figure 2.

–

–
–
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The main reason of the above mentioned increase of volume of timber growing stock 
in Slovakia is the current uneven age composition with over normal share of forests older 
than 70 years (age classes: 8th plus), (Figure 3).

Figure 1: Growing stock in total and by main groups of tree species (conifers, broadleaves) 

Source: NFC-IFRI Zvolen; Compendium of Slovak Forestry Statistics, 2017

Figure 2: Growing stock by age classes 
Source: NFC-IFRI Zvolen; Compendium of Slovak Forestry Statistics, 1971 – 2017

Due to current state and development of forests we can observe: 1) gradual increase of 
planned felling (blue line in the Figure 4) due to current age composition; 2) permanently 
higher volume of annual felling (red line) as compared with planned felling due to high 
volume of incidental felling (grey line); 3) lower volume of actual felling as compared to 
volume of total current increment (yellow line) (Figure 4).
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Figure 3: Proportion of age classes – actual and normal (ideal) 

Source: NFC-IFRI Zvolen; Compendium of Slovak Forestry Statistics, 2017

Figure 4: Trends in timber felling divided to planned, realised (actual), of which 
incidental, compared to total current increment 

Source: NFC-FRI Zvolen; Compendium of Slovak Forestry Statistics, 2017

Distribution of volume of growing stock in Slovakian forests onto quality grades of 
wood assortments we have found out separately for both conifers and broadleaves from 
the both information sources: FMP and NFIM. Within this analysis we obtained data for 
quality grades differentiated into 3 categories of quality grades logs (I, II, IIIA and IIIB), 
the fi fth grade – pulpwood and the sixth grade – energy and fuelwood. Differences betwe-
en both information sources – from FMP and NFIM – are most to 4% (Figure 5). 
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Figure 5: Volume of the total growing stock according to quality grades 
of wood assortments

Source: NFC-FRI Zvolen; Compendium of Slovak Forestry Statistics, 2017; National Forest Inventory 
and Monitoring (NFIM) of the Slovak Republic, 2015-2016.

Based on the comparison of share of quality grades in planned felling and in real fell-
ing (Figure 6 and 7) we can state that we do not reach the potential share of quality grades 
of assortments:

the share of the I-III grade logs (more valuable) is lower in real;
the share of less valuable assortments V (pulpwood) and VI (fuelwood) is higher;
there are about 10% (in conifers) and 2% (broadleaves) of wood sold as raw stems 
within which we do not know the shares of quality grades.

I II III IV V VI waste raw
trunks

FMP_conifers 2,27 5,07 70,02 20,85 1,76 0,02
Real_conifers 0,09 0,04 57,24 0,48 27,5 4,83 9,8
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I II III IV V VI waste raw trunks
FMP_broadleaves 1,73 7,64 45,06 40,46 5,02 0,1
Real_broadleaves 0,11 0,51 34,63 0,15 56,19 6,48 1,93
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Figure 6 and 7: Share of quality grades of assortments: „potential - in planned felling“ 
and „real – after realized felling“

Source: NFC-FRI Zvolen; Compendium of Slovak Forestry Statistics, 2017; National Forest Inventory 
and Monitoring (NFIM) of the Slovak Republic, 2015-2016.

We have analysed also development of the timber supply. In supply of conifer the III 
grade logs prevail, followed by pulpwood, raw trunks and fuelwood. Share of the III grade 
logs increases and share of pulpwood decreases in conifers. In broadleaved pulpwood 
prevails, followed by the III grade logs, fuelwood and raw trunks. Also in broadleaves the 
share of the III grade logs increases and share of pulpwood decreases.

Broadleaves
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Figure 8 and 9: Volume of timber export and import by assortments

Source: NFC-FRI Zvolen; Compendium of Slovak Forestry Statistics, 2017

Based on analysis of timber export (Figure 8) and import (Figure 9) we can state 
that volume of timber export increases, mainly in the conifer I-III grade logs (green line). 
In volume of timber import the broadleaved pulpwood (V grade) prevails (yellow line). 
We export more and more valuable conifer timber and import less valuable broadleaved 
timber.

2.2 Creation of the optimal model(s) of sustainable wood utilization in 
Slovakia

Following the mentioned analyses we have quantifi ed the individual items of the sim-
plifi ed basic model of the actual wood use (Figure 10). As regards quantifi cation there 
are still missing some needed data (displayed by yellow colour) related mainly to volumes 
of: recycled wood, waste from pulp and paper industries, waste from wood-based panels 
industries and volume of woody material used in wood-processing industry for energy 
purposes. We will have to work on methods for obtaining the missing data. This basic 
model provides a reference basis for comparison with other wood use options.

The most important task of the next research will be the proposal of optimal models of 
Sustainable wood utilization. They will be based on changes in wood utilization, as com-
pared to basic (actual) reference model in order to ensure:

Optimal value utilization of the available structure of raw wood assortments;
Increase in domestic wood processing and consumption (export vs. domestic con-
sumption);
Application of cascade wood use principles; generation of energy primarily from 
wood waste, residues or recycled products;
Improvement the carbon balance of the use of wood and sequestration of carbon in 
harvested wood products (HWP).

–
–

–

–
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Figure 10: Simplifi ed basic model of the actual wood use including quantifi cation of 
individual available items of the wood fl ows

Within the carbon balance in this research solution we apply the „Stock change ap-
proach“ (Figure 11). This approach evaluates the annual change of the carbon stock in 
harvested wood products (HWP) within the domestic consumption, it is: production + 
import - export.

Figure 11: Demonstration of the “Stock change approach” related to “Carbon balance”
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Estimation of carbon stocks and annual carbon stock changes in HWP pool is calcu-
lated separately for each of the HWP fractions: „sawnwood“, „wood-based panels“ and 
„paper and paperboard“. For this purpose, the fi rst-order decay (FOD), which is a fl ux 
data method, in combination with estimates of half-lives is applied:

(A) i
k
eiCeiC

k
k inflow.1.1           s C(1900)=0,0 

(B) 
iCiCiC 1

Where:
i = year C(i) = the carbon stock in the particular Harvested Wood Product category at the 

beginning of year i, Gg C 
k = decay constant of FOD for each HWP category (HWPj) given in units yr-1 (k = ln(2)/

HL, where HL is half-life of the HWP pool in years.
Infl ow (i) = the infl ow to the particular HWP category (HWPj) during year i, Gg C yr-1 

∆C(i) = carbon stock change of the HWP category during year i, Gg C yr-1.

Harvested wood products carbon pool is defi ned as the wood products in service life 
within the particular country. The carbon pool includes products generated from the 
wood production in the country in forests remaining forests and land converted to forests. 
The losses from the pool are to landfi ll and the atmosphere. Emissions from landfi ll are 
reported under the waste sector of the inventory.

For the assessment, the half-lives were applied according to respective IPCC guideli-
nes 2013 for Kjoto Protocol: 35 years for sawnwood, 25 years for wood-based panels and 
2 years for paper products. The estimation approach applied for HWP accounting cal-
culates delayed emissions on the basis of the annual stock change of semi-fi nished wood 
products using the fi rst order decay function following above mentioned equation.

The results of gains and losses of CO2 from domestically produced and used HWP are 
provided in the next Figure 12.
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Figure 12: The gains and losses of CO2 from domestically produced and used HWP
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In the depicted fi gure the positive values represent greenhouse gas emissions; the 
negative values represent removals carbon from atmosphere. All values are expressed in 
Gg CO2.year-1. The listed method of carbon balance will be used in our project for for-
mation of models of wood utilization that will lead to increasing of carbon stocks in har-
vested wood products. For the modelling we have elaborated a sophisticated and detailed 
programmatic solution.

Táto publikácia vznikla s podporou projektu APVV-14-0869 Výskum využívania dreva 
ako obnoviteľnej suroviny v kontexte zelenej ekonomiky.
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UPLATNENIE PRINCÍPOV ZELENEJ EKONOMIKY 
V LESNÍCKO-DREVÁRSKOM KOMPLEXE

Hubert Paluš, Ján Parobek, Samuel Šimo-Svrček 

ABSTRACT
This paper is aimed at the application of the green economy principles in forestry and 
wood processing industry. The main objective is to defi ne the concepts and principles of 
the green economy and the possibilities of their application in both sectors. One of the 
most signifi cant benefi ts of the wood-processing industry in relation to the green economy 
is the cascade use of wood. It is a method used for increasing the effi ciency of utilization 
of available wood resources through its multiple use during the life cycle up to its fi nal 
energy utilization. However, estimating the contribution of complete chains of wood use 
requires defi ning and quantifying unregistered wood fl ows. Positive changes resulting 
from the long-term application of green economy principles can be expected after the 
effective utilization of the available resource structure, utilization of raw wood material in 
a way that prolongs its life cycle, improving cascade utilization as well as replacing fossil 
fuels with renewable energy sources.
Keywords: green economy, forestry, wood processing industry, principles of green 
economy

1 ÚVOD
V súčasnej dobe sa mnohé organizácie stotožnili s pojmom zelená ekonomika, ktorý 

obsahuje výrazné vzájomné prepojenia s rozvojom ekonomiky a prírodného prostredia. 
Zelená ekonomika je chápaná ako cieľavedomá činnosť pre podporu ľudskej prosperity 
a potenciálu, pričom zároveň zabezpečuje znižovanie environmentálnych rizík a ekolo-
gických škôd, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie. Je vnímaná ako nástroj 
pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti vo svojom prostredí. Spôsob 
rozvoja by mal byť posilnený v miestach, kde je potrebné obnoviť prírodný kapitál. Za 
posledné roky sa ekologické hospodárstvo resp. zelená ekonomika stávajú čoraz čas-
tejším pojmom, ktorý si osvojuje množstvo krajín. Zelená ekonomika zahŕňa množstvo 
konceptov, avšak jednotlivé vzťahy medzi nimi nie sú jednoznačne defi nované. Politická 
a ekologická situácia vo svete vytvára tlak na svetové ekonomiky  v snahe o dodržiavanie 
deklarácií a konferenčných dohôd zameraných na zmiernenie klimatických zmien (Lo-
iseau, 2016). So zelenou ekonomikou a životným prostredím úzko súvisí už dávnejšie 
presadzovaná politika zeleného verejného obstarávania, ktorou verejné orgány integrujú 
environmentálne charakteristiky a požiadavky do postupov verejného obstarávania. 
Významnou oblasťou súvisiacou so zelenou ekonomikou je energetické stavebníctvo, 
resp. koncept zelených stavieb (NLC, 2013). Pre čoraz širšie uplatňovanie dreva ako 
stavebného materiálu hovoria mnohé porovnávacie štúdie. Produkty na báze dreva ako aj 
samotná drevná surovina predstavujú tzv. inkubátory, ktoré ukladajú uhlík a prispievajú 
k znižovaniu uhlíkovej stopy v atmosfére. Podľa Kjótskeho protokolu zo 17 konferencie 
v Durbane (COP17), ktorý sa odvíja od rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UN-
FCCC) z roku 2011 (Brunet-Navarro et al., 2018) takéto produkty boli zadefi nované ako 
zachytávače, resp. ukladače uhlíka.



41

2 ZELENÁ EKONOMIKA A JEJ PRINCÍPY
UNEP (2011) zelenú ekonomiku defi nuje ako ekonomiku, ktorá má za následok 

zlepšenie ľudského blahobytu a sociálnej spravodlivosti, zabezpečujte taktiež rovnosť 
pre všetkých a zároveň výrazne znižuje ekologické riziká pre životné prostredie. Rast príj-
mov a podpora zamestnanosti by mala byť riadená za pomoci verejných ako aj súkrom-
ných investícií, ktoré budú mať za následok znižovanie emisií a objemu uhlíka v ovzduší. 
Uvedený efekt je taktiež možné aplikovať v sektore spracovania dreva, kde rast investícií 
by sa mal viesť k zvyšovaniu energetickej účinnosti obnoviteľných zdrojov a zároveň by 
sa mala zvyšovať podpora obnovy biodiverzity v prostrediach kde jej úroveň klesla v dô-
sledku ekonomických záujmov. Prenikanie obnoviteľných zdrojov energie je kľúčovým 
zásahom do ekologizácie hospodárstva vzhľadom na jeho:

potenciál zmierňovania zmeny klímy,
fosílny potenciál úspory energie,
schopnosť vytvárať zelené pracovné miesta.

OECD (2011) defi nuje zelenú ekonomiku, ako väčšie využívanie obnoviteľných zdro-
jov, výraznejšie šetrenie energiami, ekologické poľnohospodárstvo a využívanie environ-
mentálne priaznivých technológií a výroby, ktoré nepoškodzujú životné prostredie. Týka 
sa to aj presunu investícií vo výskume, napr. z jadrovej energetiky do ekologických a udr-
žateľných zdrojov. Zároveň zdôrazňuje, že zelená ekonomika musí chrániť nielen príro-
du, ale pomáhať aj v boji proti chudobe v snahe o zvyšovanie sociálnej a rodovej rovnosti. 
Ekologická ekonomika je defi novaná ako systém, ktorý stanovuje hranice fyzického rastu 
ekonomiky. Ekonomické systémy sú v konečnom dôsledku obmedzené biofyzikálnymi 
hranicami zeme a spoločnosť musí prispôsobiť svoj ekonomický systém tak, aby fungoval 
v bezpečnom prevádzkovom priestore. Neoklasický ekonómovia zastávajú názor, že envi-
ronmentálne otázky sú spôsobené neefektívnym využívaním prírodných zdrojov energie 
a podhodnotením prírodného kapitálu (Loiseau, 2016).

Ako uvádza Gasparatos et al. (2017) energia z obnoviteľných zdrojov predstavuje 
malú časť globálnej konečnej spotreby energie populácie. V roku 2013 energia vyrobená 
z obnoviteľných zdrojov tvorila z celkového množstva vyrobenej energie 19,1 %. Napriek 
tomu sa vo svete vyskytuje množstvo ľudí, ktorí popierajú globálne otepľovanie a tvrdia, 
že obnoviteľné zdroje energie môžu mať zásadný negatívny vplyv na biodiverzitu prostre-
dia a to tým, že narušia prírodné ekosystémové procesy v prírode. 

D’Amato et al. (2017), Lorek et al. (2014), McAfee (2017) vo svojich štúdiách zele-
nú ekonomiku defi nujú ako strategickú koncepciu OSN pre rozvoj a pokrok spoločnosti 
a technologickej vyspelosti, ktorá zahŕňa širokú škálu možných významov a implikácií. 
Prírodné zdroje musia byť chápané ako dedičstvo ľudstva, ktoré si vyžadujú špecifi cké 
zaobchádzanie a spravodlivé efektívne využívanie s podmienkou ponechania takto defi -
novaného dedičstva pre budúce generácie. Ekologická trvalá udržateľnosť znamená nie-
len poskytovanie príležitosti pre všetkých, ale taktiež vytvára a zabezpečuje rovnovážny 
stav medzi ekonomickými, sociálnymi a environmentálnymi rozmermi rozvoja. Správne 
namierené investičné stimuly jednotlivých krajín môžu ochrániť životné prostredie pod-
poriť taktiež biodiverzitu prostredia, posilniť ekonomiku a jej rast, vytvárať adekvátne 
podmienky pre tvorbu nových pracovných miesť.

Lorek a Spangenberg (2014) uvádzajú, že trvalo udržateľný rozvoj je ucelený koncept 
a zameriava sa na plnenie ľudských potrieb a rešpektovanie environmentálnych limitov, 
pričom je dôležitá stabilná udržateľná spotreba. Na globálnej úrovni vzniká nerovnováha 

–
–
–
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medzi objemom obnoviteľných zdrojov energie ich spotrebou. So zvyšujúcim sa počtom 
obyvateľov, ktorý presahuje 7 miliárd ľudí, sa celosvetová spotreba na obyvateľa naďa-
lej zvyšuje a do druhej polovice 21. storočia vznikne nerovnováha medzi obnoviteľnými 
zdrojmi energie a spotrebou(Carfi aSchiliró, 2012). Ako uvádza Knight (2017) jednou 
z alternatív pre úsporné opatrenie znižovania rizika globálneho otepľovania je prechod 
na ekologické hospodárstvo, ktoré si však vyžaduje oddelenie od neoliberálneho pod-
nikateľského oportunizmu, a tým vznikne možnosť efektívneho využívania prírodného 
kapitálu, čo v konečnom dôsledku prináša ekonomický prínos pre udržateľné dlhodobé 
zachovanie verejného blaha. 

Kastzelan a Armand (2017) skúmali a analyzovali vzťah a účel fungovania medzi ze-
leným rastom, ekologickým hospodárstvom a trvalo udržateľným rozvojom. Dudín et al. 
(2017) inklinujú k názoru, že zelená ekonomika nie je len nízko uhlíkové hospodárstvo, 
ale je taktiež nástrojom a stimulom pre národné politiky a podnikateľské subjekty ako byť 
ekologickejším.  

Zelená ekonomika je nástrojom pre dodržiavanie ekologických limitov a zabezpečuje 
vyššiu kvalitu života pre všetkých za pomoci základných princípov zelenej ekonomiky. 
Kordošová a Galbičková(2014) defi novali deväť základných princípov zelenej ekonomiky:

princíp trvalo udržateľného rozvoja,
princíp spravodlivosti,
princíp dôstojnosti (vytváranie prosperity a blahobyt pre všetkých),
princíp zdravej planéty (obnova biodiverzity, investícia do prírodných systémov a re-
habilitácia zničených systémov),
princíp inklúzie (zelená ekonomika je v rozhodovaní inkluzívna a participačná),
dobrá správa vecí verejných a princíp zodpovednosti,
princíp odolnosti (vedenie k ekonomickej, sociálnej a environmentálnej odolnosti),
účinnosť a princíp dostatočnosti (prínos udržateľnej spotreby a výroby),
generačný princíp (investície do súčasnosti a do budúcnosti).
Pre dodržiavanie princípov zelenej ekonomiky sú však nutné investičné stimuly (Jo-
nes,2011).Ako uvádza Campiglio (2016) spoločnosť s minimálnym alebo žiadnym 
obsahom uhlíka v atmosfére si vyžaduje množstvo dostupných zdrojov, ktoré je nut-
né investovať do sektorov s potenciálom pre pozitívnu zmenu klímy. Po dlhodobom 
uplatňovaní princípov zelenej ekonomiky je možné očakávať pozitívne zmeny na glo-
bálnej úrovni. Hlavnou otázkou v globálnom trvalom udržateľnom rozvoji je lineárny 
tok materiálov a energie a to medzi prírodou a spoločnosťou.

3 PRÍNOSY LH A DSP K PRINCÍPOM ZELENEJ 
EKONOMIKY
Podľa UNECE (2009) lesné hospodárstvo v zelenej ekonomike zohráva významnú 

úlohu pri znižovaní objemu uhlíka v ovzduší. Okrem iného musia byť lesy zachované 
pre budúce generácie, v snahe o minimalizáciu ich plochy v prevažnej miere z dôvodu ne-
legálnej ťažby. Keďže zmena klímy prináša čoraz častejšie a intenzívnejšie hrozby vo for-
me požiarov, invázií hmyzu, ničivých búrok, zosuvov pôdy a pod. je snaha o ochranu lesov 
čím ďalej urgentnejšia. V tomto zmysle je trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov ná-
strojom akým lesného hospodárstvo dokáže znižovať hrozby vyplývajúce z klimatických 
zmien. Pre zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov sa okrem iného 

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
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využívajú aj lesné certifi kačné schémy, i keď náklady na certifi káciu môžu byť záťažou 
pre súkromných majiteľov lesov, ktorí si nemôžu takéto certifi kačné služby dovoliť. Za-
vedenie povinných certifi kačných schém môže byť jednou z možností rozvoja v oblasti 
životného prostredia.

Oblasť zmeny klímy nie je jedinou, v ktorej môže sektor lesného hospodárstva prispieť 
k ekologickému hospodárstvu. Lesné hospodárstvo prispieva k zachovaniu prírodných 
zdrojov a udržateľnému rastu a to za pomoci ochrany vodných zdrojov a ochrany a obnovy 
biodiverzity.

Riadenie lesov trvalo udržateľným spôsobom možno dnes považovať za rozumný 
krok k ozdraveniu planéty. Úlohou zelenej ekonomiky resp. ekologického hospodárstva 
je taktiež zabezpečovanie rovnakej životnej úrovne a poskytovanie rovnosti pre všetkých 
(UNECE, 2009).Jednou z možností zachovania trvalo udržateľného rozvoja je vytváranie 
štatisticko-matematických modelov optimálneho využívania obnoviteľných zdrojov ener-
gie (Wei a Wu, 2004). Podľa Allena a Vasqueza (2017) hlavnými cieľmi trvalo udržateľ-
ného rozvoja je navrhnúť riešenia pre zlepšenie životného prostredia a zachovanie prírod-
ného dedičstva pre budúce generácie. Celosvetová politika v oblasti životného prostredia 
pod vedením OSN sústreďuje fi nančné prostriedky z oblasti rozvinutých krajín do menej 
rozvinutých s cieľom vytvoriť stimuly a podporiť konkurencieschopnosť drevospracujú-
cich podnikov. Ďalším cieľom je obnova lesov a ich prostredníctvom zabezpečenie trvalo 
udržateľného rozvoja. Pre zosúladenie trvalej udržateľnosti a rozvoja je hlavným cieľom 
tvorba zelených pracovných miest. Sektor lesného hospodárstva predstavuje 2 % zamest-
nanosti v Európskej únií. Počet pracovných miest by sa z dlhodobého hľadiska mohol 
zvýšiť z 2,6 mil. z roku 2006 na 30 mil. do roku 2030. Avšak neustály vývoj ekologického 
hospodárstva nebude dostačujúci pre dlhodobú zmenu nezamestnanosti v lesnícko-dre-
várskom sektore (UNECE, 2009). Nové ciele týkajúce sa nezamestnanosti a zmeny klí-
my vyvolávajú vážne otázky, ako efektívne prechádzať k zdravému a dobre fungujúcemu 
ekologickému hospodárstvu. Celosvetová kríza v roku 2009 so sebou priniesla otázku 
ako zmeniť bežný rast na ekologický, ktorý by mal spojiť rast produktivity práce a miezd 
na jednej strane a zvýšiť účinnosť výroby a tvorbu energie na strane druhej. Nevyhnutnos-
ťou pre spájanie vyššie uvedených strán je nutná investičná činnosť (Cecere a Mazzanti, 
2017).  Podľa UNECE (2009) zásoby a toky uhlíka spojené s lesmi a výrobkami z dreva 
sú veľmi veľké. Veľkosť týchto zásob je ovplyvňovaná ľudskou činnosťou v krátkodobom 
až strednodobom horizonte. Lesné ekosystémy ukladajú a zadržiavajú viac ako 80 % uh-
líka v dreve a pôde. Odlesňovanie tropických lesov predstavuje takmer 20 % emisií uhlíka 
a z toho dôvodu je drevo a lesy významným nástrojom, ktorý môže zabrániť zhoršujúcemu 
sa stavu spôsobeného globálnym otepľovaním.
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Obrázok 1: Množstvo skleníkových plynov podľa odvetvia

Zdroj: EK (2014)

EK (2014) okrem opatrení v rámci svojich hraníc poskytuje pomoc pri znižovaní 
odlesňovania v rozvojových krajinách. Táto fi nančná podpora dopĺňa rokovania v rámci 
dohovoru OSN o zmene klímy, známe ako znižovanie emisií z odlesňovania a degradácie 
lesov v rozvojových krajinách (REDD), v rámci ktorého sa vypracoval súbor medziná-
rodných pravidiel na riešenie tohto problému. Podľa Európskej komisie (2014) je značný 
priestor na úsporu energie a zníženie emisií v oblasti budov. Komisia odhaduje, že tieto 
emisie by sa do roku 2050 mohli znížiť približne o 90 %. Na základe právnych predpisov 
o energetickej hospodárnosti budov budú musieť mať nové stavby od roku 2021 nulovú 
spotrebu energie v čistom vyjadrení, čo znamená, že budú produkovať toľko energie, ako 
spotrebúvajú.

Lesy a využívanie poľnohospodárskej pôdy tak isto zohrávajú pri zmene klímy dô-
ležitú úlohu. Stromy a rastliny absorbujú a viažu oxid uhličitý, čím ho odstraňujú z at-
mosféry. Celkovo sa odhaduje, že uvedené aktivity týkajúce sa využívania pôdy v EÚ od-
straňujú z atmosféry uhlík v objeme približne 9 % celkových emisií skleníkových plynov 
EÚ z ostatných odvetví (EK, 2014). EÚ sa zaviazala, že do roku 2050 zníži objem tvorby 
znečisťujúcich látok o 90 %, avšak priebežné čísla za rok 2016 naznačujú iba malý po-
kles zníženia tvorby emisií čo v konečnom dôsledku znamená, že EÚ takýto cieľ splniť 
nemôže. EÚ a jej členské krajiny sa zaviazali k naplneniu minimálneho cieľa 40 % zníže-
nia skleníkových plynov z úrovne z roku 1990 do roku 2030, ako aj k dosiahnutiu cieľov 
v oblasti využívania obnoviteľnej energie a energetickej účinnosti (Marcu et al., 2017). 
EÚ v roku 2050 spotrebuje približne o 30 % menej energie v dôsledku toho, že zvýši svoju 
energetickú účinnosť. Zvýšeným využívaním energie vyrobenej z miestnych zdrojov sa 
zníži závislosť od dovozu a zabezpečí sa prechod na nízko uhlíkové hospodárstvo, ktoré 
prinesie zníženie znečistenia ovzdušia a súvisiacich nákladov na ozdravovanie.

Ako uvádza Atewamba a Boimah (2017) ekologizácia obchodného modelu v odvetví 
spracovania dreva bude potrebné prepojenie oblastí LH s odvetvím DSP prostredníctvom 
riadenia dodávateľsko-odberateľského reťazca. Zmeny v hodnotovom reťazci výrobkov 
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z dreva by mali zjednotiť sprostredkovateľov na zabezpečenie výroby špecifi ckých dru-
hov výrobkov, ktoré spĺňajú potreby spracovateľského priemyslu. Ako príklad uvádzame 
výrobu drevených peliet pre tvorbu bio-energie, keďže celosvetový dopyt po obnoviteľnej 
energii z biomasy naďalej rastie. Energia z biomasy tvorí 77 % svetovej produkcie energie 
z obnoviteľných zdrojov (Atewamba a Boimah, 2017). Podľa Rijala a Lussiera (2017) ver-
tikálne integrované riadenie medzi obchodnými jednotkami dodávateľského reťazca les-
ných produktov znižuje priepasť medzi obchodnými jednotkami a zároveň zvyšuje ochra-
nu ekosystémov s najmenšími výkyvmi produkcie a príjmov v každom nasledujúcom 
plánovacom období. Príkladom efektívnejšieho riadenia dodávateľských reťazcov môže 
byť i plánovaná zmena v obchodnej politike štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. 

Drevospracujúce podniky môžu vytvárať dodatočnú pridanú hodnotu tým, že pod-
poria eko-turistikua budú sa podieľať na sekvestrácií uhlíka tým, že opätovne využijú 
materiál a vytvoria nový výrobok s pridanou hodnotou a zabezpečia tak predĺženie jeho 
životného cyklu. Techniky riadenia, ktoré uprednostňujú systém trvalo udržateľné obhos-
podarovania lesov vedú k prirodzenej alebo umelej obnove lesov (Atewamba a Boimah, 
2017).

Podľa Weber a Cabrasa (2017)je čistejšia energia základným stavebným prvkom 
pre čistú koncepciu výroby akéhokoľvek výrobku, pričom environmentálny vplyv by mal 
byť minimalizovaný prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energie. Odhadnúť prínos 
uplatňovania princípov zelenej ekonomike v lesníckom a drevospracujúcom priemysle si 
vyžaduje zadefi novanie a kvantifi kovanie doposiaľ nezmapovaných materiálových tokov, 
ako napríklad tokov odpadov, nelegálnej ťažby a pod. 

Sektor spracovania dreva je považovaný za hlavnú oblasť pre dosiahnutie potrebných 
cieľov a je taktiež považovaný za nástroj pre ovplyvňovanie klimatických zmien. Medzi 
negatívne príčiny, ktoré vplývajú na globálne otepľovanie patrí priamy sociálny, ekolo-
gický a hospodársky vplyv ako napríklad neustály rast populácie, neefektívne využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie, preferovanie fosílnych palív vzhľadom na ich cenu. Medzi 
ďalšie negatíva možno zaradiť nákup produktov, prostredníctvom ktorých podporujeme 
napr. vysádzanie palmových plantáži na úkor pôvodných lesov. Spomínané negatíva sú 
obrazom súčasného stavu na našej planéte. Zelená ekonomika tak zastáva osobité posta-
venie v oblasti lesnícko-drevárskeho sektora (Bhan et al., 2017).Súčasťou uplatňovania 
princípov zelenej ekonomiky je taktiež skúmať dopady a ich účinky, napríklad aj na kvali-
tu výrobkov v oblasti spracovateľského priemyslu v rámci zelenej ekonomiky, na čo podľa 
UNMS (2014) slúži národný program pre kontrolu kvality na Slovensku, ktorý kladie dô-
raz na kvalitu života. Tá je podmienená vyššou kvalitou výrobkov prostredníctvom certi-
fi kačných schém, značiek kvality a pod. (Novákovaa Habinákova, 2014). Hodge (2017) 
skúmal ako vnímajú bio-ekonomiku vlastníci lesov a podniky drevospracujúceho prie-
myslu. Glazyrina et al. (2015) sa vo svojej štúdií venoval špecifi ckým ukazovateľom, ktoré 
vplývajú na prírodné systémy na jednotku hospodárskeho rastu. Analýza preukázala, že 
väčšina regiónov s vysokými ukazovateľmi rozpočtovej a sociálno-ekonomickej efektív-
nosti má najväčší prísľub zeleného rastu. Ak by sa takéto ukazovatele použili ako základ 
pre lesnícko-drevársky sektor, malo by to za následok podporu vývoja a využívania lesov 
bez regionálnych rozdielov. Medzi takéto ukazovatele zaraďujeme objem znečisťujúcich 
látok na vybranú jednotku pridanej hodnoty, objem ťažby, mzdy, príjmy a v neposlednom 
rade ukazovateľ spotreby energie a pod. Efektívnosť využívania dreva je možné zvýšiť 
bez ďalšieho zaťaženia ekosystémov a prírody prostredníctvom racionálneho využívania 
lesných zdrojov na báze dreva ako aj odpadu spracovateľov dreva. Ako uvádza Gunatil-
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leke (2015) lesy sú producentom celého radu prírodných zdrojov, ktoré majú potenciál 
prispievať k ekologickému hospodárstvu. Prispievajú taktiež k dobrým životným pod-
mienkam ľudstva. Prírodný kapitál, ktorý je obsiahnutý v lesoch je naďalej podhodnotený 
a jeho využívania nie je efektívne.

Odegard et al. (2012) poukazuje na skutočnosť, že aj keď kaskádové využívanie dreva 
bolo prezentované v mnohých štúdiách a správach, jeho defi nície a využitie sa však líšia. 
Kaskádové využitie je určené na optimálne využitie všetkých komponentov a materiálov 
s viacnásobným použitím za pomoci využitia chemických zdrojov predtým, než sa takéto 
výrobky použijú na výrobu energie po skončení ich životného cyklu (Gldermann a Jutta, 
2014). Ku kaskádovému využitiu dochádza vtedy, ak je biomasa spracovaná na fi nálny 
produkt na báze bio a tento produkt je minimálne ešte aspoň raz použitý buď ako materiál 
alebo ako zdroj energie, alebo na iný výrobok. Rozlišuje sa jedno a viac stupňové použitie. 
Kaskádové využitie dreva je systematická snaha získať biomasu pre produkty s vyššou 
hodnotou (Keegan et al., 2013).Koncepcia kaskádovania môže pomôcť optimalizovať vy-
užívanie dreva v celom reťazci jeho spracovania a využitia (Parobek a Paluš, 2016). Podľa 
Hoeglmeiera et al. (2017) kaskádová metóda je metóda na zvýšenie efektívnosti využíva-
nia zdrojov postupným opätovným využitím rovnakej jednotky zdroja pre viacnásobné 
aplikácie materiálov vysokej kvality, po ktorých nasleduje konečné použitie materiálu 
na výrobu energie. Tým sa ušetria primárne suroviny a môžu sa zvýšiť pozitívne účinky 
v dôsledku substitúcie materiálov za obnoviteľné zdroje energie. Aby sa maximalizovali 
účinky kaskádového využitia, mali by sa využívať sekundárne zdroje s najvyššou možnou 
kvalitou, pre ktorú sú vhodné (Fraanje, 1997).

V praxi význam uvedeného prístupu neustále narastá, pretože umožňuje šetriť ener-
giu, znižuje obsah skleníkových plynov v ovzduší a zvyšuje účinnosť využívania dreva 
jeho viacnásobným použitím (Haberl a Geissler, 2000). Na základe vyjadrenia Európskej 
komisie (2013) je kaskádové využívanie dreva podporované prostredníctvom Európske-
ho inovačného partnerstva (EIP) v oblasti surovín. EIP by mal vytvoriť pravidelné a udr-
žateľné dodávky surovín pre európsky lesnícky a drevársky priemysel a taktiež prispievať 
k naplneniu hlavných cieľov ako napríklad znižovanie emisií čo úzko súvisí s horizontom 
2020. Množstvo štúdií ako napríklad Brunet-Navarro et al. (2018) charakterizovali re-
cykláciu ako významný nástroj, ktorý ovplyvňuje objem uhlíka uloženého vo výrobkoch 
z dreva. Kaskádovanie je taktiež defi nované ako recyklačný reťazec, v ktorom sa drev-
ná biomasa opätovne použije. Na konci životného cyklu každého výrobku na báze dreva 
by malo byť použitie pre výrobu energie. Brunet-Navarro et al. (2018) sa vo svojej štúdií 
zamerali aj na vyjadrenia opýtaných Európanov, ktorí sa nechali počuť, že aktívnejším 
a efektívnejším riadením lesov by sa mohla zabezpečiť ochrana bio diverzity čo by mohlo 
poskytnúť riešenia pre zmiernenie alebo odstránenie problém vyplývajúcich z klimatic-
kých zmien. 

5 ZÁVER
Predložený príspevok rozoberá uplatňovanie princípov zelenej ekonomiky v lesníc-

kom a drevospracujúcom sektore. Najvýznamnejší prínos poskytuje kaskádové využíva-
nie dreva, ktorého základnou myšlienkou je viacnásobné použitie až do momentu ukon-
čenia životného cyklu výrobku a jeho konečným využitím na výrobu energie. Odhadnúť 
pozitívne dôsledky po dlhodobom pôsobení princípov zelenej ekonomiky na spomínané 
odvetvia je veľmi náročné vzhľadom na nezmapované oblasti materiálových tokov. Kas-
kádové využívanie dreva je jedným z nástrojov pre zabezpečenie znižovania uhlíkovej 
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stopy no i napriek tomu stále existuje množstvo teórií, ktoré súčasnú situáciu podceňu-
jú. Preto efektívne využívanie dostupných obnoviteľných zdrojov a ich konečné využitie 
v priemysle a na výrobu energie je jednou z možností, ako zabezpečiť obnovu ekosysté-
mov a zachovanie lesov pre budúce generácie. Takýto ekologický prístup si však vyžaduje 
množstvo investícií, ktoré sú nevyhnutné pre technologický a ekonomický rast zameraný 
na ich uplatňovanie.
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PORADENSKÉ SLUŽBY PRI OBHOSPODAROVANÍ 
LESA Z POHĽADU VLASTNÍKOV 

A ODBORNÝCH LESNÝCH HOSPODÁROV 

Zuzana Sarvašová, Jaroslav Šálka, Martina Štěrbová, 
Zuzana Dobšinská

Katarína Sujová 

ABSTRACT
The forest owner’s obligation to provide professional management through a forest 
manager is legally regulated and entrenched in the applicable Forest Act no. 326/2005 
Coll., according to that a forest manager organizes and directs management in the 
forest. The paper focuses on the analysis of forest managers’ and owners’ opinions 
on the issue of forest managers’ consultancy service. Methodically it is based on the 
standardized questionnaire method implemented in 2016 and 2017. The results pointed 
out that respondents consider institute of a forest manager as effi cient and reasonable, 
and its activities, including consultancy and associated costs, are assessed as necessary. 
Consultancy services mainly concern the content of the forest care programmes, forest 
protection and silviculture, and cooperation with the state administration. The biggest 
problems of consultancy services are mainly related to salary for forest manager’s work.
Key words: questionnaire, topics and problems of consultancy

1 ÚVOD
Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene v spolupráci s Národným lesníc-

kym centrom rieši od roku 2016 projekt IMPEVALES – Implementačné a evalvačné ana-
lýzy nástrojov lesníckej politiky, fi nancovaný Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja 
APVV15-0715. Takéto analýzy vykonávané externými vedeckými inštitúciami umožňujú 
zlepšovať úspešnosť opatrení verejnej politiky v lesníctve. Cieľom projektu je vypracovať 
pilotné štúdie hodnotenia nástrojov verejnej politiky a preveriť ho na prípadových štúdi-
ách pre regulatívne, ekonomické a informačné nástroje lesníckej politiky. Z informačných 
nástrojov sa projekt sústredí na poradenstvo poskytované prostredníctvom Odborných 
lesných hospodárov (OLH).

Politicko-spoločenské zmeny po roku 1989 priniesli návrat k inštitútu odborného 
lesného hospodára, keď zákonom č. 229/1991 Zb. došlo k zrovnoprávneniu vlastníckych 
a užívacích vzťahov k pozemkom, čím bolo súčasne umožnené, aby sa vlastníci pôdy stali 
aj jej obhospodarovateľmi. Prinavracanie užívacích práv k lesom vyvolalo potrebu odbor-
ne usmerňovať dodržiavanie pravidiel hospodárenia vo všetkých lesoch, bez ohľadu na 
druh ich vlastníctva.  

Povinnosť obhospodarovateľa lesa zabezpečiť odborné hospodárenie aj prostredníc-
tvom odborného lesného hospodára bola postupne právne upravená v zákone č. 510/1977 
Zb., zákon č. 183/1993 Zb. a zákon č. 265/1995 Zb., ktorými bol zákon č. 100/1977 Zb. 
o hospodárení v lesoch a v štátnej správe lesného hospodárstva novelizovaný. K upres-
neniu problematiky odborného lesného hospodára došlo aj v súčasnosti platnom záko-
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ne o lesoch č. 326/2005 Z. z. a jeho novele č. 360/2007 Z. z. Inštitút odborného lesného 
hospodára je komplexne upravený práve v platnom zákone o lesoch a jeho vykonávacej 
vyhláške č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi (OLH). V zákone o lesoch 
však absentujú ustanovenia, ktoré by umožňovali nadobudnúť OLH osobitné oprávnenie 
na podnikanie. Nadobúdanie podnikateľského oprávnenia na činnosť OLH je upravené 
v ustanoveniach zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 
predpisov. V súlade s ustanovením § 19 písmeno „b“ a § 23 zákona č. 455/1991 Zb. o živ-
nostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v spojitosti s prílohou č. 2 bod 33 
citovaného zákona, má činnosť OLH charakter regulovanej – viazanej činnosti. 

Povinnosti, ktoré OLH zabezpečuje, sú obvykle realizované v úzkej spolupráci s ob-
hospodarovateľom lesa a vytvárajú priestor na prenos odborných poznatkov z OLH 
na obhospodarovateľa, ako aj prenos informácií o záujmoch obhospodarovateľa na vý-
kon OLH. V rámci tohto príspevku sme sa zamerali na analýzu rozsahu činnosti OLH, 
ktorá má charakter poradenstva pre vlastníka, resp. obhospodarovateľa lesa. Cieľom je 
identifi kovať a zhodnotiť implementáciu poradenstva poskytovaného odbornými lesnými 
hospodármi, a to z pohľadu samotných OLH, ako aj z pohľadu vlastníkov a obhospodaro-
vateľov lesov na Slovensku. 

2 METODIKA
Metodicky je príspevok založený na výsledkoch dvoch prieskumov, zameraných 

na analýzu názorov odborných lesných hospodárov a vlastníkov a obhospodarovateľov 
lesov na problematiku poskytovania poradenských služieb prostredníctvom OLH. Pre 
získanie kvalitatívnych údajov sa v oboch prípadoch použila metóda štandardizovaného 
dopytovania, prostredníctvom dotazníkovej metódy. Metódou zberu údajov bol osobný 
rozhovor, resp. zaslanie dotazníka poštou. 

V rámci riešenia projektu APVV IMPEVALES bola v prvom kroku analyzovaná situ-
ácia v systéme poradenských služieb v rezorte rozhovormi s expertmi. Vychádzajúc z te-
órie a na základe zistení z rozhovorov, rezortných dokumentov a externe vypracovaného 
odborného stanoviska k OLH, boli pripravené okruhy otázok pre prieskum a materiálne 
sa zabezpečila príprava dotazníka. Následne, v priebehu rokov 2016 a 2017 bol dotaz-
ník distribuovaný vybranej skupine respondentov z radov OLH pozvaných na preškole-
nie. Výskumný model a dizajn dotazníka pozostával z piatich na seba nadväzujúcich častí. 
Prvá časť sa týkala údajov o respondentovi, druhá časť jeho pôsobnosti ako OLH, tretia 
poskytovaných služieb, štvrtá časť bola venovaná analýze poradenskej činnosti a posled-
ná problémom poradenstva poskytovaného OLH. Celkovo bolo pomocou softwaru Mon-
keysurvey externe vyhodnotených 322 navrátených dotazníkov, z nich 120 aktuálne čin-
nosti OLH nevykonáva. Pre tento príspevok bolo vybraných 47 dotazníkov, ktoré spĺňali 
podmienku, že respondent vykonáva aktívne OLH v neštátnom sektore.

V ďalšom kroku riešenia projektu sa v mesiaci júl 2017, za spolupráce so združeniami 
neštátnych vlastníkov lesov, najmä Združením vlastníkov súkromných a spoločenstev-
ných lesov Banskobystrického kraja, uskutočnil druhý dotazníkový prieskum, ktorého 
špecifi ckým zámerom bolo identifi kovať a zhodnotiť poradenstvo poskytované OLH z po-
hľadu majiteľov a obhospodarovateľov neštátnych lesov. Dotazník bol rozdelený do pia-
tich častí, analogicky s predchádzajúcim prieskumom realizovaným medzi OLH v roku 
2016.
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3 VÝSLEDKY
Odpovedajúci
Počet odpovedí podľa druhu majetku v neštátnom sektore ktorý odpovedajúci repre-

zentujú je uvedený v tabuľke 1. 
Tabuľka 1: Podiel neštátneho vlastníctva lesov v SR a zastúpenie respondentov 

v prieskumoch 
Druh neštátneho vlastníctva v % SR1 OLH Obhospodarovatelia

Mestský/obecný majetok 8,5 19,5 1,89

Cirkevný majetok 0,8 6,3 0,9

Urbár
29,5

44,7 76,4

Iné spoločenstvo 12,7 7,5

Majetok fyzických a právnických osôb 7,7 19,5 13,1

1 Obhospodarovatelia lesov podľa Zelenej správy 2016

Pre neštátny sektor pracuje ako OLH muž (98 %) vo veku nad 50 rokov (53 %). Z hľa-
diska dĺžky praxe, viac ako polovica (66 %) vykonáva prácu OLH viac ako 10 rokov. Odpo-
vedajúci za obhospodarovateľov lesa boli v 92 % muži, z nich 53 % malo viac ako 60 rokov. 
V 75 % prípadov vlastnia les viac ako 15 rokov a 69 % uvádza, že nemá lesnícke vzdelanie. 
Ďalšie osobné údaje o respondentoch sú uvedené na obrázku 1. 

Vek

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Obrázok 1: Údaje o respondentoch – vľavo obhospodarovatelia, 
vpravo OLH pôsobiaci v neštátnom sektore
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Pôsobnosť OLH a jeho služby
Približne 23 % OLH pracuje v subjektoch, kde majú majetkovú účasť a v 17 % je aj 

členom riadiacich orgánov. V neštátnom sektore väčšinou OLH pracuje pre viac subjek-
tov (obrázok 2), najčastejšie na výmere viac ako 201 ha (63 %). Asi dve tretiny opýtaných 
OLH má inú hlavnú zárobkovú činnosť, najčastejšie (40 %) vykonáva iné odborné činnos-
ti v lesníctve.

Obrázok 2: Počet subjektov v pôsobnosti jedného OLH 
– vľavo obhospodarovatelia, vpravo OLH.

Podľa respondentov z radov OLH 16 % a podľa majiteľov 13 % vykonáva činnosť bezod-
platne. Odmenu za činnosť OLH vyplácajú neštátne subjekty na základe zmluvného vzťa-
hu (tab. 2), alebo v 17 % jednorazovo na základe faktúry. Náklady na OLH tvoria v 64 % 
asi 1 až 10 % z celkových nákladov na zabezpečovanie obhospodarovania lesov. Mesačná 
výška odmeny je len v 3 % nad 1€/ha, niečo viac ako tretina uvádza 0,36 – 0,5€/ ha, zhod-
ne po 29 % platí OLH do 0,35€/ha alebo v rozmedzí 0,51 – 1€/ha. Okrem toho, asi 67 % 
OLH hradí obhospodarovateľ lesa náklady na preškolenie.

Tabuľka č.2. Odmena za výkon OLH – % podiel odpovedí z prieskumov

Charakterizácia platby OLH Obhospodarovatelia

Na základe zmluvy na dobu určitú 17 32

Na základe zmluvy na dobu určitú 55 36

Výška na základe výmery (od ha) 53 -

Výška na základe ťažby (od m3) - 1

Kombinácia (od ha aj od m3) 13 7

Z práv a povinností ktoré vyplývaj OLH zo zákona najviac sa týka realizácie PSL a ve-
denia LHE. Asi 32 % vykonáva aj činnosti lesníka, 17 % subjektom OLH sprostredkováva 
lesnícke práce, predaj dreva robí 25 % z radov OLH, podľa výsledkov medzi obhospodaro-
vateľmi je to asi 14 %. Ostatné práva a činnosti uvádza obrázok 3.
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Obrázok 3: Podiel činností ktorým sa OLH najviac venuje

Poradenská činnosť OLH
Štvrtina opýtaných OLH uviedla, že vykonáva poradenskú činnosť subjektom kde pô-

sobí. poradenstvo vyplývajúce z práv a povinností OLH zo zákona im zaberá v 33 % jedno 
až 10 %času, v 38 % do štvrtiny času ktorý venujú OLH, 18 % odhaduje čas venovaný pora-
denstvu na 25 – 50 % a 11% OLH venuje poradenstvu viac ako polovicu svojho času. 

Majitelia sa radia najviac s OLH, ďalej využívajú informácie z právnych predpisov 
a školenia, kým OLH využívajú najmä právne predpisy, konzultácie so štátnou správou 
a informácie zo školení. Všetky zdroje informácií uvádza obrázok č.4. OLH vyhľadávajú 
v 69 % informácie pre poradenstvo aktívne a 95 % obhospodarovateľov z prieskumu tvrdí, 
že OLH je ochotný poradiť pri problémoch s lesným majetkom, v 23% dokonca z vlastnej 
iniciatívy, 47 % radí väčšinou na základe otázok majiteľov. 
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Obrázok 4: Využívané zdroje informácií v poradenstve 
– vľavo obhospodarovatelia, vpravo OLH.

Oblasti poradenstva 
Poradenská činnosť OLH zahŕňa 

mnohé témy. Vzhľadom na povin-
nosti OLH robí logicky poradenstvo 
vlastníkom a obhospodarovateľom 
najmä v otázkach týkajúcich sa les-
níctva. Väčšina opýtaných hodnotí 
poradenstvo OLH uspokojivo (85 %), 
len 4 % sa zhodlo v názore, že ich 
OLH nezabezpečuje poradenstvo. 
Viac ako polovica z opýtaných OLH 
radí neštátnemu sektoru v otázkach 
obsahu PSL (82 %), spolupráce so 
štátnou správou (81 %), protipožiar-
nej ochrany (77 %), pestovania lesa 
(73 %), obchodu s drevom (60 %), 
ochrany životného prostredia (58 %), 
ochrany lesa a spolupráce s lesnícky-
mi subjektami (55 %), a zavádzania 
nových technológií (51 %). Ostatné 
oblasti podľa odpovedí vlastníkov 
uvádza obrázok 5. Z iných oblastí 
podľa 7 % opýtaných vlastníkov OLH 
radí v poľnohospodárskej a ekono-
mickej oblasti, v pracovných vzťa-
hoch a vykonáva aj majetkové pora-
denstvo. Z oblastí, kde poradenstvo 
chýba zazneli lesnícke témy (ťažba 
v zložitých prírodných podmienkach, 
krádeže dreva, kontrola prác), ale 
aj ekonomické a legislatívne oblasti 
(podpory, predaj a využitie pôdy, reš-
titúcie). Obrázok 5: Témy a okruhy poradenskej 

činnosti OLH
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Problémy poradenskej činnosti OLH
Najväčšie problémy pre výkone poradenstva ktoré identifi kovali OLH uvádza 

obrázok 6. 

Obrázok 6: Problémy poradenskej činnosti podľa OLH

Na základe výsledkov prieskumu medzi vlastníkmi a obhospodarovateľmi lesov 
možno konštatovať, že poradenstvo poskytované OLH, bolo opýtanými vo všeobecnos-
ti hodnotené pozitívne. Len 4 % respondentov odpovedalo, že OLH nezabezpečuje po-
radenstvo. Tretina hodnotí poradenstvo OLH ako uspokojivé a komplexné vo všetkých 
oblastiach. V súvislosti s lesníckymi činnosťami je spokojných s poradenstvom poskyto-
vaným OLH 62 % opýtaných. Z hľadiska časového priestoru, 75 % respondentov uviedlo, 
že ich OLH má dostatok času im poradiť a 87 % respondentov si myslí, že OLH má aj do-
statok relevantných informácií. Dokonca v 67 % prípadov OLH poskytujú poradenstvo 
aj v oblastiach mimo lesníctva. Len 3 subjekty uviedli, že za poradenstvo OLH, ktoré im 
poskytne nad rámec svojich zákonných povinností, mu platia osobitne. Využitie iných 
poradenských služieb tretina obhospodarovateľov lesov hodnotí ako fi nančne nákladné, 
pričom sa týka napríklad oblasti eurofondov, daní, alebo odbytu dreva.

Na základe 94 % odpovedí ku konfl iktom s OLH pri riešení otázok, v ktorých potre-
bujú vlastníci lesov poradiť, nedochádza. V prípade, že nedôjde k zhode názoru medzi 
vlastníkom lesa a OLH, ako riešenie sa prioritne hľadá dohoda a prípadné spory sa riešia 
konsenzom (89 % opýtaných). Iným riešením je obrátiť sa na štátnu správu (6 %).

4 DISKUSIA A ZÁVER
Z pohľadu obhospodarovateľov lesa 76 % opýtaných považuje náklady ma OLH, vrá-

tane poradenstva za potrebné, účelné a opodstatnené. OLH by si zabezpečovali aj keby 
neboli ustanovené zákonom. Efektívne využívanie poradenských služieb OLH predsta-
vuje významný nástroj na podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov na Slo-
vensku. Samotný systém využívania týchto služieb má však viacero nedoriešených otázok 
a čelí mnohým výzvam, ktoré musia byť zohľadnené pri realizácii poradenských služieb. 
Poradenstvo prostredníctvom OLH naráža na nasledovné slabiny:  

Cieľová skupina poradenstva
Majitelia a obhospodarovatelia lesov na Slovensku predstavujú veľmi heterogénnu 

skupinu. Je prirodzené, že nie len druhom, ale aj veľkostne veľmi rozdielni majitelia resp. 
obhospodarovatelia majú veľmi rozdielne odborné kapacity na riešenie problémov spo-
jených s obhospodarovaním lesov. Spoločnosti, ktoré obhospodarujú lesy vo vlastníctve 
štátu resp. veľké mestské lesy majú dostatok svojich odborných kapacít (resp. odborné 
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kapacity nadriadených zložiek) na riešenie problémov, ktoré by mohli byť predmetom 
poradenstva. Rovnako tieto subjekty majú väčší záujem o poradenstvo zamerané na zavá-
dzanie inovatívnych postupov do lesníckej výroby, diverzifi káciu výroby, transfer výsled-
kov vedy a výskumu atď.

Na druhej strane práve lesné pozemky vo vlastníctve fyzických osôb resp. obhospoda-
rované subjektami na malých výmerách nemajú dostatok odborných kapacít na riešenie 
odborných problémov. V tejto oblasti je potrebné zo strany štátu podporovať združenia, 
čo by umožnilo aj efektívnejšiu realizáciu poradenskej činnosti a podporu odborného 
hospodárenia v lesoch.

Oblasť poradenskej činnosti
Samotný výkon poradenstva, najmä v oblasti priamo súvisiacej s lesníckymi činnos-

ťami je zabezpečený na veľmi dobrej úrovni. Základným pilierom je OLH. Povinnosťou 
obhospodarovateľa lesa je zabezpečiť odborné hospodárenie aj prostredníctvom odbor-
ného lesného hospodára. OLH má povinnosť zúčastňovať sa v päťročných intervaloch 
preškoľovania a tým je zabezpečené pravidelné informovanie o aktuálnych zmenách v po-
stupoch obhospodarovania lesa. 

Na druhej strane absentuje poradenstvo pre malých obhospodarovateľov lesa v súvi-
siacich otázkach. Žiadané je hlavne poradenstvo súvisiace s majetkovo-právnymi otázka-
mi a daňovými predpismi. V tejto oblasti je potrebné opäť vyzdvihnúť význam združení 
neštátnych vlastníkov lesa, ktoré zabezpečujú odborné školenia svojim členom a stávajú 
sa rozhodujúcim aktérom v  poskytovaní poradenských služieb. 

Forma poradenskej činnosti a jej fi nancovanie
Pre úspešnosť poradenskej činnosti je nevyhnutné zvoliť vhodnú formu. Hoci elektro-

nizácia a zavádzanie nových komunikačných nástrojov je bežná v lesnom hospodárstve, 
dôležitými nástrojmi poradenskej činnosti ostávajú aj tradičné postupy. Ide o organizo-
vanie krátkodobých informačných podujatí (semináre, ukážky v teréne, študijné cesty, 
exkurzie atď.), ktoré vedia osloviť širší okruh obhospodarovateľov lesa. Tieto aktivity je 
možné kombinovať s využívaním moderných postupov. 

Pre ďalší rozvoj poradenskej činnosti v lesnom hospodárstve je potrebné jasne zadefi -
novať jeho priority a fi nancovanie. V súčasnosti je jednoznačne zadefi nované fi nancova-
nie na poradenstvo v rámci PRV, ktoré má však pevne zadefi nované okruhy a nie je možné 
v rámci neho riešiť aktuálne otázky (napr. poradenstvo v zmenách právnych a daňových 
predpisov). Toto by bolo potrebné riešiť v rámci účinnej podpory (zo strany štátu) združo-
vaniu majiteľov lesa. Členovia týchto združení by dostávali kvalitné a rýchle informácie, 
čo by bol pre nich významný benefi t a prispel by k podpore združovania.

Na celoštátnej úrovni je potrebné zo strany štátu vyriešiť metodické riadenie a fi -
nancovanie poradenstva. Ide o zabezpečenie systematickej činnosti, ktorá by umožnila 
poskytovanie poradenských služieb (pre štátny a neštátny sektor) v oblastiach, ktoré sú 
prioritami štátu a prispievajú k plneniu cieľov štátnej lesníckej politiky. Túto činnosť kom-
plexne a v plnej šírke je schopné zabezpečiť Národné lesnícke centrum, ktoré na túto čin-
nosť zabezpečuje mnohokrát aj doplnkové prostriedky z rôznych podporných fi nančných 
nástrojov. 

Pre účinné poradenstvo je dôležitá kooperácia medzi aktérmi poradenského systému, 
v tomto prípade medzi OLH, vlastníkmi a obhospodarovateľmi lesov (ich združeniami) 
a štátnou správou, reprezentujúcou ciele štátnej lesníckej politiky. Realizovanými dotaz-
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níkovými prieskumami medzi OLH a vlastníkmi a obhospodarovateľmi lesov sa potvrdila 
dôležitosť inštitútu OLH v oblasti výkonu poradenskej činnosti. Ďalším krokom v rámci 
projektu IMPEVALES je konfrontácia zistení v rámci workshopu s aktérmi poradenského 
systému LH SR a v budúcom roku analýza názorov štátnej správy.
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METODIKA NA STANOVENIE NÁJOMNÉHO 
Z LESNÝCH POZEMKOV NA BÁZE 

SIMULOVANÝCH VÝNOSOV Z LESA

Ladislav Kulla, Vlastimil Murgaš, Jörg Rößiger, 
Maroš Sedliak, Miroslav Kovalčík

ABSTRACT: 

“Methodology for the determination of rent from forest land on the basis of simulated for-
est yields”. The study analyses the yield of forest management simulated by the SIBYLA 
growth simulator. The simulator was adjusted to best mimic the development of the fully-
stocked stand of the particular tree species according to the growth tables. The annual 
achievable yield (annuity) was derived from Faustman’s net present value at an interest 
rate of 2%. After correcting the achievable annual yield by the stocking factor and the po-
sition coeffi cient, this was used to derive the rent from forest land. A win-win strategy has 
been proposed for the equivalent distribution of income between the land owner and the 
tenant in a ratio 1: 1.
Key words: net present value, interest rate, achievable annual yield, timber prices, silvi-
cultural costs, harvest costs, SIBYLA simulator.

1 PROBLEMATIKA
Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 558 zo 7.12.2016 schválila „Návrh komplex-

ného organizačného, fi nančného a legislatívneho riešenia problémov, ktoré spomaľujú 
transformáciu vlastníckych a užívateľských vzťahov k lesným pozemkom, vrátane náhrad 
podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospo-
dárskemu majetku v znení neskorších predpisov“. Toto uznesenie otvorilo riešenie via-
cerých úloh, z ktorých jednou je vypracovanie zjednodušenej metodiky výpočtu zákonné-
ho nájmu za lesné pozemky mimo postupov znaleckých posudkov. 

Zjednodušená metodika výpočtu zákonného nájmu z lesných pozemkov sa má stať 
prílohou novelizovaného právneho predpisu, a má slúžiť najmä ako podklad pre zmluvné 
dojednania pri nájme lesných pozemkov, a ako podklad pre stanovenie zákonného nájmu 
v prípade, že zmluvné dojednania neexistujú. Očakávaný výstup má mať formu tabuľko-
vých prehľadov, jednoduchých vzorcov a stručného návodu, ktorý umožní ktorémukoľvek 
vlastníkovi lesa (prenajímateľovi), obhospodarovateľovi lesa (nájomcovi) alebo štátnej 
inštitúcii (úrad, súd) na základe dostupných základných informácií o svojom majetku 
(predmete nájmu) vypočítať pre konkrétny lesný pozemok s lesným porastom výšku náj-
mu na rôzne dlhú dobu nájmu.
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2  ZADEFINOVANIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

Zákonné nájomné za lesné pozemky je právnym predpisom určená časť dosiahnuteľného 
výnosu bežného hospodárenia v lese, uplatniteľná ako prenájom. Pre jeho vyčíslenie sa 
navrhlo win-win riešenie, predpokladajúce prenájom vo výške 50 % dosiahnuteľného vý-
nosu bežného hospodárenia v lese, čo znamená že sa dosiahnuteľný výnos (alebo strata) 
delí rovnomerne medzi prenajímateľa a nájomcu lesného pozemku.
Dosiahnuteľný ročný výnos (anuita) je celkový očakávaný výnos hospodárenia v lese za 
vopred stanovené obdobie, vypočítaný na základe nákladov a výnosov bežného hospodá-
renia v lese podľa zákona o lesoch a pri dodržaní postupov správnej praxe, prepočítaný 
na jeden rok so zohľadnením faktora času prostredníctvom spoločnej zvolenej úrokovej 
miery pre lesnícke projekty na území Slovenska 2 %.
Správna prax predstavuje súvislú postupnosť lesníckych opatrení počas celého produkč-
ného cyklu lesa, ktorá zahŕňa:

zakladanie lesa, ošetrovanie kultúr a nárastov proti zveri a burine, prečistky (prere-
závky, čistky, plecie ruby) v časovom slede a rozsahu navrhnutom pre fázové výrobky 
pestovnej činnosti Remišom a kol. (1988), a s nákladmi aktualizovanými Kovalčíkom 
a Kullom (2015), 
prebierky vykonávané pravidelne v každom decéniu podľa prebierkových percent 
tak, aby zakmenenie porastu po zásahu nekleslo pod kritické hodnoty podľa Halaja 
(1985), 
postupnú obnovnú ťažbu porastu vykonávanú počas obnovnej doby rozloženej rov-
nomerne okolo rubnej doby podľa ťažbových percent.  

3 VÝPOČET DOSIAHNUTEĽNÉHO VÝNOSU
Pre výpočet dosiahnuteľného ročného výnosu (annuity – ANN) sa použila výnosová 

metóda založená na kapitalizácii budúcich odčerpateľných zdrojov – t.j. na čistej súčasnej 
hodnote lesníckeho projektu (net present value – NPV ). NPV predstavuje sumu všetkých 
čistých fi nančných tokov (net cash fl ows – NCF ) v rôznom veku porastu (t) za jednu rubnú 
dobu (T), diskontovanú úrokovou mierou (interest rate – i) k začiatku rubnej doby (t=0): = (1 + )⁄  

Dosiahnuteľný ročný výnos – anuita (ANNT) sa odvodí ako ročný ekvivalent NPV: = ×  × (1 + )(1 + ) − 1 

Takto vypočítaný dosiahnuteľný ročný výnos (anuita) platí za podmienky, že sa ná-
jomný vzťah uzatvára práve v roku t = 0 pred založením nového porastu, a na obdobie celej 
rubnej doby (T). ANNT sa dá využiť pre orientačné stanovenie nájmu na dobu neurčitú. 

Častejší je prípad, že nájom vzniká v konkrétnom počiatočnom veku porastu (A) 
inom ako 0 rokov, a uzatvára sa na rôzne dlhú dobu nájmu (R) končiacu vo veku porastu 
(t=A+R), ktorý spravidla nepresahuje vek ukončenia obnovy porastu. Anuita pre takéto 
prípady (ANNA,R) sa vypočíta zo sumy čistých fi nančných tokov v jednotlivých rokoch 
(r) počas doby nájmu (R) diskontovaných k veku (A), v ktorom je hodnota (r) = 0. 

–

–

–
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, = , ×  × (1 + )(1 + ) − 1 

, = (1 + )⁄  ∈ {0, } ∩ ∈ {0, } 

Kde: 
ANNA,R je dosiahnuteľný ročný výnos (anuita) za dobu nájmu R začínajúcu vo veku A
NPVA,R je suma čistých fi nančných tokov za dobu nájmu R diskontovaná k veku 
AA  aktuálny vek porastu na začiatku doby nájmu
R  dojednaná doba nájmu 
r   rok v ktorom nastal fi nančný tok od začiatku doby nájmu R po jej koniec 
T   rubná doba 
t   vek porastu počítaný od jeho založenia po vyťaženie vo veku T
i   úroková miera

Použili sa nasledujúce vstupy pre výpočet fi nančných tokov (NCF ): 1) modely nákla-
dov pestovných činností (Kovalčík, Kulla, 2015), 2) štatistické údaje o priemerných ná-
kladoch lesného hospodárstva za roky 2014 – 2016, 3) údaje o priemerných cenách dreva 
podľa cenníkov podniku Lesy SR, š.p. platných k 30.6.2016.

Tabuľka 1: Použité vstupy nákladov pestovných činností (odvodené z Kovalčík, Kulla 2015)

Drevina
Podiel 

prirodzenej 
obnovy

Bonita Vek prvej 
prebierky

Založenie 
porastu Prečistky po decéniách1) Prečistky 

spolu

0 rokov 10 
rokov

20 
rokov

30 
rokov

40 
rokov 10-40 rokov

€.ha-1

BK 0,68

18 50

1 684

339 168 241 139

88722-26 40 339 297 251 -

30-34 30 487 400 - -

BO 0,30
18-22 40

2 905
301 399 0 -

700
26-34 30 500 199 - -

DB 0,69
18-22 40

1 597
352 467 125 -

944
26-34 30 586 358 - -

JD 0,53
22-26 40

1 825
290 326 160 -

775
30-38 30 453 323 - -

SM 0,51
22-26 40

1 889
275 210 104 -

589
30-38 30 380 209 - -

TP 0,00 26-42 10 3942 - - - - -

1) kde nie je náklad uvedený má výchovný zásah charakter prebierky zahrnutej do ťažbových činností



62

Tabuľka 1: Použité vstupy nákladov ťažbových činností (odvodené z rezortnej štatistiky)

Položka Jednotka € Zdroj

Mzdové náklady €.h-1 5,80 Rezortná štatistika, priemer 2016

– Ťažba JMP, kmeňová 
metóda

– Približovanie LKT, 
posádka 1+1

– Manipulácia na odvozné 
dĺžky 12 m

Nh - Výkonové normy pre ťažbu a sústre-
ďovanie dreva, priemerné podmienky 

Slovenska

Prirážky spolu % 30

Odvody zo miezd % 38 Príslušné právne predpisy

Materiálové náklady:
– Motorová píla
– LKT

€.m-3 1,20
2,15

Analýza vykonaná pri návrhu metodiky 
ekonomického prieskumu (NLC 2015)

Do priamych nákladov sa zahrnuli náklady na nutnú údržbu lesných ciest a skladov, 
vo výške1,98 €.m-3 (štatistický priemer v LH SR za roky 2014 – 2016), a nepriame náklady 
vo výške 30 % z priamych nákladov (štatistický priemer v LH SR za roky 2014 – 2016).
Pre vlastný výpočet čistej súčasnej hodnoty (NPV ) a následne dosiahnuteľných výnosov 
(ANN) sa využil simulátor Sibyla – verzia Triquetra (Fabrika et al. 2016), nastavený pre 
tento účel tak, aby čo najlepšie kopíroval vývoj porastov podľa rastových tabuliek (pre 
hlavné dreviny Halaj, Petráš 1998, pre drevinu topoľ Petráš, Mecko 2005). Toto sa do-
siahlo: 

použitím priamej bonitácie stanovišťa, 
kalibráciou hrúbkových a výškových prírastkov drevín na hodnoty rastových tabuliek 
pomocou regresnej funkcie, 
zavedením výchovného programu s neutrálnou prebierkou 1x za decénium so silou 
zásahu podľa vývojovej krivky zásoby hlavného porastu z rastových tabuliek. 

Tabuľka 3: Príklad simulovanej výšky dosiahnuteľného výnosu (€.ha-1.rok-1) 
pre plne zakmenený porast hlavných drevín vo veku 40 rokov pri dobe nájmu 10 rokov 

(podľa drevín, bonít a rubných dôb).

Aktuálny vek porastu (A): 40  rokov Doba nájmu (R): 10  rokov

DR/
RD SM JD BO BK DB

Bo-
nita 80 100 120 80 100 120 80 100 120 80 100 120 140 80 100 120 140

18       -16 -16 -16 -50 -50 -50 -50 -13 -13 -13 -13

22 -82 -82 -82 -152 -152 -152 -39 -39 -39 -63 -63 -63 -63 -21 -21 -21 -21

26 -126 -126 -126 -153 -153 -153 -52 -52 -52 17 17 17 17 28 28 28 28

30 -18 -18 -18 -55 -55 -55 -13 -13 -13 25 25 25 25 76 76 76 76

34 178 178 178 164 164 164 95 95 95 30 30 30 30 136 136 136 136

38 406 406 406 450 450 450            

1.
2.

3.
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Obrázok1: Priebeh dosiahnuteľného výnosu (ANN) hlavných drevín pri plnom zakmenení 
v závislosti od veku porastu (A), doby nájmu (R) a bonity pri rubnej dobe 120 

a obnovnej dobe 40 rokov. 
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4 ODVODENIE DOSIAHNUTEĽNÉHO VÝNOSU PRE 
OSTATNÉ DREVINY 
Dosiahnuteľný výnos pre ostatné dreviny sa odvodí prenásobením tabuľkových hod-

nôt dosiahnuteľného výnosu hlavných drevín prepočtovým koefi cientom KD. Pri nasta-
vení prepočtových koefi cientov sa využila príloha Vyhlášky 492/2004, a zohľadnili sa ak-
tuálne údaje o priemerných cenách dreva podľa rezortnej štatistiky za roky 2014 – 2016. 

Tabuľka 4: Koefi cienty prepočtu dosiahnuteľného výnosu pre ostatné dreviny (KD)

Hlavná drevina Priradená drevina Koefi cient KD

SM ostatné smreky 1,0

JD
duglaska 1,2

ostatné jedle 1,0

BO
smrekovec 1,4

ostatné borovice 0,8

BK
javor 1,1

hrab, lipa 0,9

DB

jaseň 1,0

cer 0,6

agát 0,7

ostatné tvrdé listnáče 0,7

TP
breza, jelša 0,3

ostatné mäkké listnáče 0,2

5 KOREKCIA DOSIAHNUTEĽNÉHO VÝNOSU 
ZAKMENENÍM PORASTU
Použila sa teória kritického zakmenenia podľa Halaja a kol. (1985). Základné anuity 

sú simulované pre porasty s plným zakmenením pred prebierkou a kritickým zakmeme-
ním po prebierke, teda pre porasty po celý čas výnosovo plnohodnotné. Koefi cienty pre-
počtu podľa zakmenenia sú vypočítané ako pomer skutočného zakmenenia porastu ku 
kritickému zakmeneniu pre drevinu a vekový stupeň. Koefi cienty sa využijú len v prípade 
kladných hodnôt tabuľkovej anuity. Záporné hodnoty sa neredukujú, aby nedošlo k ich 
podhodnoteniu.  
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Tabuľka 5: Koefi cienty zakmenenia (KZ) pre prepočet dosiahnuteľného výnosu 
podľa zakmenenia

Dre-
vina

Zakme-
nenie

Aktuálny vek porastu (A)

<10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

SM

0,1 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10

0,2 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

0,3 0,35 0,35 0,35 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,31

0,4 0,47 0,46 0,46 0,46 0,45 0,45 0,45 0,44 0,44 0,44 0,43 0,43 0,43 0,42 0,42 0,42

0,5 0,59 0,58 0,58 0,57 0,57 0,56 0,56 0,55 0,55 0,55 0,54 0,54 0,53 0,53 0,53 0,52

0,6 0,70 0,70 0,69 0,69 0,68 0,68 0,67 0,66 0,66 0,65 0,65 0,64 0,64 0,64 0,63 0,63

0,7 0,82 0,81 0,81 0,80 0,79 0,79 0,78 0,78 0,77 0,76 0,76 0,75 0,75 0,74 0,74 0,73

0,8 0,94 0,93 0,92 0,91 0,91 0,90 0,89 0,89 0,88 0,87 0,87 0,86 0,85 0,85 0,84 0,83

0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 0,99 0,98 0,97 0,97 0,96 0,95 0,95 0,94

JD

0,1 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23

0,3 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

0,4 0,50 0,50 0,49 0,49 0,49 0,49 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,47 0,47 0,47 0,47 0,46

0,5 0,62 0,62 0,62 0,61 0,61 0,61 0,61 0,60 0,60 0,60 0,59 0,59 0,59 0,59 0,58 0,58

0,6 0,75 0,74 0,74 0,74 0,73 0,73 0,73 0,72 0,72 0,72 0,71 0,71 0,71 0,70 0,70 0,70

0,7 0,87 0,87 0,86 0,86 0,86 0,85 0,85 0,84 0,84 0,84 0,83 0,83 0,82 0,82 0,82 0,81

0,8 1 0,99 0,99 0,98 0,98 0,97 0,97 0,96 0,96 0,95 0,95 0,95 0,94 0,94 0,93 0,93

0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BO

0,1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

0,2 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

0,3 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 0,30 0,30 0,29

0,4 0,44 0,44 0,44 0,43 0,43 0,42 0,42 0,42 0,41 0,41 0,41 0,40 0,40 0,40 0,39 0,39

0,5 0,55 0,55 0,54 0,54 0,53 0,53 0,53 0,52 0,52 0,51 0,51 0,50 0,50 0,50 0,49 0,49

0,6 0,66 0,66 0,65 0,65 0,64 0,64 0,63 0,63 0,62 0,62 0,61 0,61 0,60 0,60 0,59 0,59

0,7 0,77 0,77 0,76 0,75 0,75 0,74 0,74 0,73 0,72 0,72 0,71 0,71 0,70 0,69 0,69 0,68

0,8 0,89 0,88 0,87 0,86 0,86 0,85 0,84 0,83 0,83 0,82 0,81 0,81 0,80 0,79 0,79 0,78

0,9 1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,95 0,94 0,93 0,92 0,92 0,91 0,90 0,89 0,89 0,88
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Dre-
vina

Zakme-
nenie

Aktuálny vek porastu (A)

<10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

BK

0,1 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

0,2 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

0,3 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34

0,4 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,45 0,45

0,5 0,59 0,59 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57

0,6 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,68 0,68 0,68

0,7 0,82 0,82 0,82 0,82 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,79

0,8 0,94 0,94 0,94 0,93 0,93 0,93 0,93 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,91 0,91 0,91 0,91

0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DB

0,1 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23
0,3 0,38 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,35 0,35 0,35 0,35
0,4 0,50 0,50 0,50 0,49 0,49 0,49 0,49 0,48 0,48 0,48 0,48 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
0,5 0,63 0,62 0,62 0,62 0,61 0,61 0,61 0,60 0,60 0,60 0,60 0,59 0,59 0,59 0,58 0,58
0,6 0,75 0,75 0,74 0,74 0,74 0,73 0,73 0,73 0,72 0,72 0,72 0,71 0,71 0,70 0,70 0,70
0,7 0,88 0,87 0,87 0,86 0,86 0,85 0,85 0,85 0,84 0,84 0,83 0,83 0,83 0,82 0,82 0,81
0,8 1 1 0,99 0,99 0,98 0,98 0,97 0,97 0,96 0,96 0,95 0,95 0,94 0,94 0,94 0,93
0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 KOREKCIA DOSIAHNUTEĽNÉHO VÝNOSU POLOHOU 
PORASTU
Vychádza z regionálnych rozdielov výnosovosti hospodárenia v lese spôsobených na 

strane nákladov najmä rôznou priemernou vzdialenosťou a odvoznou vzdialenosťou, a na 
strane príjmov potenciálom vyšších exportných cien dreva. Priestorové analýzy zohľad-
nili tieto tri faktory, a uskutočnili sa na úrovni okresov. Výsledný koefi cient polohy (KP) 
pre okres sa vypočítal ako súčet indexov (odchýlok) nákladov spôsobených rôznou vzdia-
lenosťou sústreďovania, odvozu a potenciálu exportu okolo hodnoty 1,00 predstavujúcej 
slovenský priemer.

Tabuľka 6: Koefi cienty polohy (KP) pre prepočet dosiahnuteľného výnosu podľa lokality

OKRES Koefi cient polohy 
(KP) OKRES Koefi cient polohy 

(KP)
BÁNOVCE NAD 

BEBRAVOU 1,05 NOVÉ MESTO 
NAD VÁHOM 1,02

BANSKÁ BYSTRICA 1,05 NOVÉ ZÁMKY 1,03

BANSKÁ ŠTIAVNICA 1,02 PARTIZÁNSKE 1,03

BARDEJOV 0,98 PEZINOK 1,05

BRATISLAVA I 1,09 PIEŠŤANY 1,01

BRATISLAVA II 0,99 POLTÁR 0,99
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OKRES Koefi cient polohy 
(KP) OKRES Koefi cient polohy 

(KP)
BRATISLAVA III 1,06 POPRAD 0,89

BRATISLAVA IV 1,00 POVAŽSKÁ 
BYSTRICA 1,02

BRATISLAVA V 0,99 PREŠOV 0,94

BREZNO 1,01 PRIEVIDZA 1,03

BYTČA 1,06 PÚCHOV 1,03

ČADCA 1,05 REVÚCA 0,97

DETVA 1,03 RIMAVSKÁ 
SOBOTA 1,02

DOLNÝ KUBÍN 0,97 ROŽŇAVA 1,00

DUNAJSKÁ STREDA 1,01 RUŽOMBEROK 1,01

GALANTA 0,98 SABINOV 1,01

GELNICA 1,01 SENEC 0,98

HLOHOVEC 1,02 SENICA 1,06

HUMENNÉ 0,98 SKALICA 1,11

ILAVA 1,02 SNINA 0,95

KEŽMAROK 0,93 SOBRANCE 0,91

KOMÁRNO 1,05 SPIŠSKÁ NOVÁ 
VES 0,96

KOŠICE I 1,04 STARÁ 
ĽUBOVŇA 0,93

KOŠICE II 1,00 STROPKOV 0,87

KOŠICE III 1,04 SVIDNÍK 0,81

KOŠICE IV 1,01 ŠAĽA 0,96

KOŠICE OKOLIE 1,02 TOPOĽČANY 1,03

KRUPINA 1,02 TREBIŠOV 1,03

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 1,05 TRENČÍN 1,07

LEVICE 0,98 TRNAVA 1,07

LEVOČA 0,91 TURČIANSKE 
TEPLICE 1,06

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 0,96 TVRDOŠÍN 0,93

LUČENEC 0,98 VEĽKÝ KRTÍŠ 1,01

MALACKY 1,08 VRANOV NAD 
TOPĽOU 0,94

MARTIN 1,04 ZLATÉ 
MORAVCE 1,06

MEDZILABORCE 0,92 ZVOLEN 1,04

MICHALOVCE 0,99 ŽARNOVICA 1,01

MYJAVA 0,98 ŽIAR NAD 
HRONOM 0,98

NÁMESTOVO 0,91 ŽILINA 1,03

NITRA 1,02
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7 VÝPOČET VÝŠKY ROČNÉHO NÁJOMNÉHO 
PRE PORAST
Za porast (ktorým je dielec, čiastková plocha, porastová skupina alebo etáž samostat-

ne opísaná v PSL) sú pre výpočet ročného nájmu potrebné tieto vstupné údaje:
lokalizácia porastu (katastrálne územie, okres)
výmera porastu, resp. jeho časti ktorá je predmetom nájmu (ha)
vek porastu alebo vek dreviny (ak je uvedený v PSL)
zakmenenie porastu
rubná doba porastu
drevina, jej zastúpenie a bonita
dĺžka doby nájmu

Výška nájmu pre konkrétny porast zložený spravidla z viacerých drevín, s vekom A, na 
dobu nájmu R (RENTA,R,P) sa vypočíta vynásobením dosiahnuteľného ročného výnosu 
daného porastu (ANNA,R,P) koefi cientom zakmenenia KZ, koefi cientom polohy KP, výme-
rou porastu S (v ha), a redukčným koefi cientom 0,5 (vyjadrujúcim navrhnutý vyrovnaný 
podiel nájomcu a prenajímateľa na výnose):, , = , , ×  ×  × × 0,5 

Dosiahnuteľný ročný výnos porastu (ANNA,R,P) sa vypočíta ako vážený priemer anuít 
zastúpených drevín (ANNA,R), v prípade ostatných drevín upravených prepočtovým ko-
efi cientom KD: 

, , = ∑ , × × %100  

Kde: 
ANNA,R,P je dosiahnuteľný ročný výnos (anuita) porastu za dobu nájmu R začínajúcu 

    vo veku A
ANNA,R,i  je dosiahnuteľný ročný výnos dreviny i za dobu nájmu R začínajúcu vo   

    veku A 
KD,i   je prepočtový koefi cient pre drevinu i (ak nejde o hlavnú drevinu, 

    ak áno KD = 1)
%i   je zastúpenie dreviny i v percentách

Poznámky k praktickému uskutočneniu výpočtu:
Skutočný vek z PSL sa pre vyhľadávanie v tabuľke 1 zaokrúhľuje aritmeticky na 10 
rokov.
V prípade holiny (vek A = 0, a zakmenenie porastu je nižšie alebo rovné 0,5) sa pre 
výpočet použijú anuity drevín podľa obnovného zastúpenia uvedeného pre daný po-
rast v PSL.  
V prípade zápornej hodnoty ANNA,R,P sa koefi cienty KZ, a KP nepoužijú, resp. ich 
hodnota=1.
V prípade rubnej doby (RD) alebo bonity ležiacej medzi tabuľkovými hodnotami sa 
pre výpočet použije priemer najbližších susedných hodnôt ANNA,R z Tabuľky 1. Na-
príklad pre smrek, bonita 30, RD 110, vek A = 70 rokov, a doba nájmu R = 20 rokov to 

–
–
–
–
–
–
–

–

–

–

–
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bude (1002 + 598)/2 = 800 €.ha-1.rok-1. Pre ten istý prípad, len so zmenenou bonitou 
na 28 to bude (509 + 236 + 1002 + 598)/4 = 586 €.ha-1.rok-1.
Pre zjednodušený výpočet nájmu na dobu neurčitú sa môže použiť tabuľková hodnota 
dosiahnuteľného výnosu ANNA,R z Tabuľky 1, zodpovedajúca aktuálnemu veku po-
rastu A = 0 rokov a dobe nájmu R = do ukončenia obnovy porastu.
Takto vypočítaný zákonný nájom je platný pri bežnom hospodárení bez významných 

odchýlok a vonkajších rušivých vplyvov. Ak k takýmto udalostiam dôjde (napr. pri výskyte 
rozsiahlejších kalamít, a pod.), je výšku nájmu potrebné prehodnotiť na základe aktuálne-
ho stavu porastov.
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VPLYV ŠPECIFICKÉHO RIZIKA NA KAPITÁLOVÚ 
HODNOTU LESNEJ PÔDY

Michaela Korená Hillayová

ABSTRACT
Forest is a natural ecosystem. It is affected by various factors that we can not predominantly 
infl uence. The assumption of the increase in forestry damage is rising due to climate 
change. Climate change and its impact are causing signifi cant changes in forestry.. The 
value of forest land is infl uenced by market systemic risk but also by different types of 
specifi c unsystemic risk. The risk of forest fi res reduces the capital value of the land, 
which is measured by yields from its productive ecosystem function, which is the supply 
of the wood. Risk also reduces the value of all other forest ecosystem services. The aim 
of the paper is to defi ne and classify the risk and its components and to quantify the risk 
associated with forest management.
Key words: risk, forestry, climate change, point and interval risk estimation

1 ÚVOD
Riziko je pojem, ktorý označuje neistý výsledok s možným nežiaducim stavom. Ri-

ziko predstavuje hrozbu, potenciálny problém, nebezpečenstvo vzniku škody, možnosť 
zlyhania a neúspechu, poškodenia, straty či zničenia. Riziko je určitá miera neistoty, teda 
pravdepodobnosť dosiahnutia výsledku, ktorý je rozdielny od očakávaného (Harangozó-
Polakovič 2016).

Les je prírodný ekosystém. Počas života lesa naň pôsobia rôzne škodlivé faktory. 
Každý z nich má svoj špecifi cký časový priebeh. Tieto škodlivé faktory spôsobujú životné 
riziko pre les, a tým aj riziko pre lesníctvo. Riziko môžeme vyjadriť cez pravdepodobnosť 
poškodenia lesného porastu pre určitú vekovú štruktúru (Kouba 2002). Predpoklad rastu 
škôd v lesnom hospodárstve stúpa vzhľadom na klimatické zmeny.

Hospodárenie na lesnej pôde Slovenska v súčasnosti musí čeliť dôsledkom zazname-
nanej klimatickej zmeny, ktorá riziko hospodárenia v porovnaní s minulými desaťročiami 
významne zvyšuje. V súčasnosti však chýba aktuálna informácia o makroekonomických 
dopadoch rastúceho kumulatívneho špecifi ckého rizika hospodárenia na lesnej pôde na 
výkony tohto odvetvia (Holécy 2017).

Kapitálovú hodnotu lesnej pôdy ovplyvňuje tak trhové systémové riziko, ako aj rôzne 
druhy špecifi ckého nesystémového rizika. Ako vysvetľujú BREALEY a MYERS (1991), 
trhové riziko sa považuje za nediverzifi kovateľné a na súčasnej úrovni poznatkov nezvlád-
nuteľné. Špecifi cké druhy rizika sú nesystémové a diverzifi kovateľné, preto je ich možné 
racionálnymi hospodárskymi opatreniami tiež znížiť aj v projektoch hospodárenia na les-
nej pôde. 

Riziko výskytu lesných požiarov znižuje nielen kapitálovú hodnotu lesnej pôdy me-
ranú výnosmi z jeho najvýznamnejšej produkčnej ekosystémovej služby, ktorou je po-
skytovanie dreva, ale toto riziko znižuje aj hodnotu všetkých ostatných ekosystémových 
služieb lesa. 

Cieľom príspevku je defi novať riziko, opísať riziko a jeho komponenty, vplyv rizika na 
hodnotu lesnej pôdy, kvantifi kovať riziko v súvislosti s hospodárením na lesnej pôde.
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2 DEFINÍCIA A KLASIFIKÁCIA RIZIKA
Slovo riziko pochádza z arabského slova „risk“. Pôvodne toto slovo označovalo priaz-

nivú ale aj nepriaznivú udalosť v živote človeka. Neskôr sa jeho používanie obmedzilo len 
na nepriaznivé udalosti. Rozvojom spoločnosti sa jeho používanie rozšírilo do mnohých 
vedných disciplín. 

Pojem riziko sa v literatúre vysvetľuje rôzne v závislosti od odbornej oblasti, v ktorej 
sa práve používa. 

Riziko. „Všeobecne platí, že riziko je defi nované ako očakávaná hodnota strát 
(úmrtia, zranenia, majetok atď.), ktoré by mohli byť spôsobené nebezpečenstvom. Riziko 
katastrofy možno považovať za funkciu nebezpečenstva, vystavenia a  zraniteľnosti takto; 
riziko katastrofy = funkcia (nebezpečenstva, expozície, zraniteľnosti) „(ADRC 2005).

„Riziko môže byť defi nované ako pravdepodobnosť, alebo formálnejšie predpoklad, 
že určitá úroveň straty bude udržiavaná danou sériou prvkov v dôsledku určitej úrov-
ne nebezpečenstva. Rizikové prvky pozostávajú z populácií, spoločenstiev, životného 
prostredia, ekonomických aktivít a služieb, ktoré sú v danej oblasti ohrozené katastrofou 
„(Alexander 2000).

Defi níciu rizika môžeme spresniť takto: „možnosť, že sa skutočný výnos bude odlišo-
vať od očakávaného výnosu“ (Kolenka – Hajdúchová 2008).

Riziko (R) sa rovná súčinu zraniteľnosti (Z) a pravdepodobnosti výskytu (PV).
R=Z x PV       (1)

Riziko rozdeľujeme do dvoch veľkých skupín:

Systematické riziká – sú vlastné trhu. Systematicky sa menia v závislosti na celko-
vom ekonomickom vývoji. Ich príčiny sú v zmenách úrokových mier, vo vývoji infl ácie 
a defl ácie, politických udalostiach, prírodných katastrofách ai. Tieto riziká ohrozujú 
všetky hospodárske jednotky zhruba rovnako.
Nesystematické riziká – na celkovom ekonomickom vývoji sú peňažne nezávislé. Sú 
to všetky riziká, ktoré spôsobujú zníženie výnosov a sú špecifi cké pre jednotlivé hos-
podárske jednotky.
S každým rizikom sa dá pracovať. Efektívna práca s rizikom sa spája:
s posúdením charakteru ovplyvňujúcich faktorov,
s meraním rizika,
a s následným hodnotením rizika.

Podľa merateľnosti delíme riziká na: 
Merateľné: sú tie riziká, ktoré vznikajú za pomerne pravidelne sa opakujúcich okol-
ností. Pri merateľných rizikách môžeme z predošlých skúseností predvídať celkový 
výsledok. 
Nemerateľné (hazard): vznikajú v neopakovateľných podmienkach, takže nemožno 
využiť predošlé skúsenosti na odhad budúceho výsledku. Tieto riziká vyplývajú z ne-
dostatočných poznatkov o budúcom vývoji.

Členenie faktorov rizika podľa možností reakcie na príčiny rizika:
riziká ovplyvniteľné,
relatívne ovplyvniteľné,
riziká neovplyvniteľné.

a)

b)

–
–
–

a)

b)

a)
b)
c)
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Expozícia

RIZIKO

Expozícia 

Obrázok 1: Riziko ako funkcia hrozby, zraniteľnosti, expozície (vystavenie) a odolnosti

Zdroj: Thywissen, K., 2006. Components of Risk, A Comparative Glossary.

Obrázok 1 zobrazuje riziko ako funkciu nebezpečenstva, zraniteľnosti, expozície (vy-
stavenie) a odolnosti, zatiaľ čo matematický vzťah medzi premennými nie je známy. 

Jednotlivými komponentami rizika sú citlivosť, náchylnosť, zraniteľnosť, expozícia 
a odolnosť systému, v našom prípade lesnej pôdy. Hodnotenie všetkých týchto kompo-
nentov je náplňou manažmentu rizík (Sedliak et al. 2015).

Hrozba. Začiatok každej katastrofy začína poznanou alebo nepoznanou hrozbou. 
Existuje množstvo defi nícií pojmu hrozba. Hrozby sú základným stavebným prvkom 
každej havárie, pohromy či katastrofy. Vnímame ju ako reálnu pravdepodobnosť výskytu 
daného negatívneho javu (Majlingová 2010).

Je potenciál výskytu negatívnej udalosti alebo javu, ktorá môže byť zapríčinená ge-
ografi ckými podmienkami, zmenou klimatických pomerov, odlesňovaním a podobne 
(Sedliak et al. 2015).

„Prírodné nebezpečenstvo: pravdepodobnosť výskytu potenciálne škodlivého prí-
rodného javu v určitej dobe v danej oblasti“ (Cardona 2003).

Zraniteľnosť. Zraniteľnosť indikuje potenciál vzniku škody.
„Neistota blahobytu jednotlivcov, domácností alebo komunít tvárou v tvár meniace 

sa prostredie „ (Moser a Holland 1997, citované v Alwang et al. 2001).
Determinanty zraniteľnosti pri katastrofách:

demografi cké faktory: rast obyvateľstva, urbanizácia atď.,
stav hospodárskeho rozvoja: chudoba, procesy modernizácie,
environmentálne zmeny: klimatické zmeny, degradácia a vyčerpávanie zdrojov (od-
lesňovanie atď.),
politické faktory (Feldbrügge a Von Braun 2002).
Expozícia. Expozíciu môžeme chápať ako počet objektov v nebezpečenstve s prav-

depodobnosťou postihnutia negatívnou udalosťou. Príkladom môžu byť neobývané časti 
zalesneného územia kde je expozícia ľudí rovná nule, ale expozícia lesných porastov je 
vysoká (Majlingová 2010). 

a)
b)
c)

d)
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„Ekonomická hodnota alebo súbor jednotiek súvisiacich, s každým nebezpečenstvom 
pre danú oblasť. Exponovaná hodnota je funkciou typu nebezpečenstva“ (Europ., Spatial 
Planning Observ 2003).

Odolnosť. Odolnosť je opakom zraniteľnosti. Odolný systém má schopnosť prispôso-
biť sa (nie je citlivý na premenlivosť).

„Odolnosť sa považuje za charakteristiku systémov, ktoré ponúkajú fl exibilitu a roz-
sah prispôsobenia pri zachovaní určitých kľúčových funkcií (napríklad prístup k základ-
ným potrebám a sociálna stabilita) „(Pelling 2003).

3 VYJADRENIE RIZIKA HOSPODÁRENIA NA LESNEJ 
PÔDE
Ak vychádzame z defi nície rizika ako pravdepodobnosti výskytu udalosti alebo javu, 

vypočítame ho na základe frekvencie výskytu danej negatívnej udalosti alebo javu v mi-
nulosti.

V posledných desaťročiach sa podstatne zvýšil vplyv rizika výskytu náhodných ťažieb 
na ekonomiku hospodárenia na lesnej pôde (Holécy 1998). Zmena výnosovej hodnoty 
lesnej pôdy vplyvom trvalého rizika výskytu náhodných ťažieb je významným prínosom 
autora (Holécy, J.) do problematiky výnosovosti v čase, keď lesné projekty vyžadujú ná-
ležité fi nančné analýzy. Doterajšie výpočty výnosovej miery lesných projektov s týmto 
rizikom nerátali.

V deterministických modeloch stanovenia hodnoty lesnej pôdy sú prvky a vzťahy pev-
ne dané. Veličiny a väzby medzi prvkami sú pevne dané a ich kolísanie je zanedbateľné. 
Stochastické modely v porovnaní s deterministickými berú do úvahy náhodné aj pláno-
vané udalosti. Riziko mení paradigmy výpočtu (Korená Hillayová 2017). Deterministic-
ký model (pri absencii rizika) ocenenia lesného porastu ako prvý prijateľným spôsobom 
vyriešil Faustmann (1849). Hodnotu lesného majetku rozdelil na výpočet hodnoty lesnej 
pôdy a hodnoty porastu. Deterministické modely výpočtu sú spoľahlivé len v ideálnych 
podmienkach hospodárenia (Holécy 1998).

Algoritmus, ktorý pomocou Markovových reťazcov umožňuje vypočítať bezriziko-
vú kapitálovú hodnotu lesnej pôdy navrhli Hool (1981), Gassman (1989) Kouba (1977, 
2002).

Riziko hospodárenia na lesnej pôde je témou množstva vedeckých publikácií. Medzi 
najznámejšie patrí napríklad, z histórie Martell (1980), Van Wagner (1978, 1983), Reed 
(1984) a iní. Zvyšovaním odolnosti lesov proti ničivému pôsobeniu prírodných živlov 
vhodnými hospodárskymi opatreniami sa zaoberajú napríklad Hanweinkel (2002), Ko-
lenka (1993), Priesol a Polák (1991) (Holécy 2004).

Opis rizika pri meniacej sa zraniteľnosti lesných porastov prírodnými živlami podľa 
veku pomocou Weibullovho rozdelenia pravdepodobnosti navrhli Holécy a Hanewinkel 
(2006), Staupendahl a Möhring (2011).

Zmerať pokles kapitálovej hodnoty lesnej pôdy v prítomnosti výskytu rizika je možné 
zvládnutím výpočtu bezrizikovej výnosovej hodnoty lesnej pôdy.

Matematicky môžeme riziko kvantifi kovať ako rozptyl alebo smerodajnú odchýlku od 
relatívnych výnosov. Vychádzame z normálneho rozdelenia výkyvov očakávanej hodnoty 
od skutočnej. 
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Rozptyl a smerodajná odchýlka sú miery dispenzie výnosov (Kolenka – Hajdúchová 
2008). V prípade, že použijeme rozptyl hovoríme o intervalovom odhade. 
Pre rozptyl platí:  (2)

var =√  (R)= ∑  [ − ( )] , i =1,2,3, ..., n 
var – variancia,  

– rozptyl,   - pravdepodobnosť výnosu z i-tého aktíva,
– relatívny výnos z i-tého aktíva,

E(R) - očakávaný (stredný) výnos z aktív.
Očakávaný (stredný) výnos z aktíva vypočítavame ako vážený aritmetický priemer 

výnosov a pravdepodobnosti ich dosiahnutia (𝑝𝑖 ).
Pre 𝑝𝑖 platí:                                     (3) = 1

E(R)=∑  .     
 

Zo štatistiky vieme, že štandardná odchýlka je rovná druhej odmocnine z rozptylu.
                                                       (4)

σ = √ = √   

Z toho vyplýva logický záver, že čím väčšia je disperzia (𝜎2,𝜎), tým sa môže sku-
točný výnos viacej odlišovať od očakávaného výnosu a riziko investora je väčšie 
(Kolenka – Hajdúchová 2008).

Thywissenová (2006) defi nuje špecifi cké riziko hospodárenia na lesnej pôde nasle-
dovne:,,Riziko je súčin frekvencie výskytu lesných požiarov na lesnej pôde a zraniteľnosti 
lesného porastu.“

V prípade, že sú známe pravdepodobnosti zničenia lesného porastu v čase vychádza-
me z tzv. bodového odhadu rizika. Bodový odhad relatívnej početnosti hektárov porastov 
(  zničených vo vekovom stupni (j) vyjadríme:

                                                                (5)

 – očakávaná plocha zničená prírodnými živlami vo vekovom stupni (j),

 – plocha vekového stupňa normálneho lesa. Vypočíta sa z celkovej plochy vzorky 
(A).

Riziko hospodárenia na lesnej pôde je rovné veličine (j):

(j) = k . ( j). (6)

(j) – pravdepodobnosť zničenia lesného porastu v ( j)-tom vekovom stupni,
(j)-ty vekový stupeň je obdobie 10 rokov,

V prípade, že sú známe pravdepodobnosti zničenia lesného porastu v čase vychádzame 
z tzv. bodového odhadu rizika. Bodový odhad relatívnej početnosti hektárov porastov ( ) 
zničených vo vekovom stupni (j) vyjadríme: =                                                                 (5) 

 – očakávaná plocha zničená prírodnými živlami vo vekovom stupni (j), 
 – plocha vekového stupňa normálneho lesa. Vypočíta sa z celkovej plochy vzorky (A). 

 
Riziko hospodárenia na lesnej pôde je rovné veličine (j): 

(j) = k . △ (j) .                                                           (6) 
(j) – pravdepodobnosť zničenia lesného porastu v (j)-tom vekovom stupni, 

(j)-ty vekový stupeň je obdobie 10 rokov, △ (j)= (j) - (j-1)                                                  (7) 
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4 ZÁVER
Riziko je všadeprítomné. Vplyv rizika hospodárenia na lesnej pôde sa zvyšuje v prie-

behu desaťročí. Les je ovplyvňovaný rôznymi škodlivými činiteľmi; výskytom prírodných 
živlov, náhodným výskytom kalamít kôrovca alebo iného hmyzu. Lesné hospodárstvo sa 
musí vyrovnávať s vplyvom klimatických zmien prinášajúcich so sebou zvýšené riziko vý-
skytu smrští a lesných požiarov.

V príspevku je uvedených niekoľko možností defi nície a klasifi kácie rizika od rôznych 
autorov, opis jednotlivých determinantov a komponentov rizika, intervalový a bodový 
odhad rizika.

Príspevok vznikol s podporou projektu VEGA 1/0570/16 Matematické modelovanie 
špecifi ckého rizika hospodárenia na lesnej pôde.
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EKONOMIKA PESTOVANIA OSIKY  
V OBLASTIACH HYNUTIA SMREČÍN

Jozef Tutka

ABSTRACT

The paper characterizes ecological, grown and ekonomic aspen site and its contribution 
to the stabilization of forests affected by natural and anthropogenic disasters. They are 
report research results of multiplication and the establishment of aspen forest. Economic 
evaluation for the use of cost of cultivation and harvesting activities derived method of 
calculating the normative and actual costs in 2008. Value ranges of output was determined 
by average market price of the home ranges of poplars, aspens and willows in Slovakia.
They are report the economic evaluation of two alternatives growing aspen through 
traditional and intensive cultivation methods on the basis fi nancial analysis and on the 
basis net yield in rotation period.
Key words: economic evaluation, production, cultivation of aspen, harvest activities, 
costs, yield 

1 ÚVOD
Pri uplatňovaní multifunkčného lesného hospodárstva je spoločensky akceptovaná 

a zároveň aj fi nančne a mechanizmom trhu realizovaná takmer výlučne produkcia dreva 
a nedrevných produktov Spoločenská objednávka úžitkov verejnoprospešných funkcií le-
sov je stále ešte viac proklamáciou ako objektívnou realitou relevantného dopytu. Doteraz 
rozlíšené úžitky týchto funkcií sú iba sporadický realizované na trhu produktov a služieb, 
s čím úzko súvisí aj úroveň využívania ich potenciálu a nedostatočného ekonomického 
zabezpečenia.

Aktuálnym je preto využívanie nielen potenciálu drevoprodukčnej funkcie produktív-
nych lesov, ale aj lesných ekosystémov v oblastiach menej produktívnych lesov a v lokali-
tách kalamitného hynutia smrečín v dôsledku globálnych klimatických zmien a často aj 
uplatňovania kontroverzných lesopolitických nástrojov. 

Za súčasť progresívneho zalesňovania holín a antropogénne alebo biologicky deštru-
ovaných lokalít je nutné považovať napodobňovanie sukcesie, predovšetkým prirodzenou 
obnovou, prípravnými a pionierskymi drevinami. Osika, ako rýchlo rastúca drevina, je 
pre papierensko-celulózový priemysel zaujímavá už od d1,3 okolo 10 cm. S ohľadom na jej 
rýchly rast v mladosti najmä u hybridov (najlepšie dosiahli vo veku 9 rokov hrúbku16 až 
21 cm), je reálny predpoklad, že zužitkovaním prebierkovej hmoty z osík bude možné do 
istej miery zmierniť straty na produkcii spôsobené súčasným hynutím smrečín. Hlavný 
význam však spočíva vo zvyšovaní ekologickej stability a kvality porastov.

2 PROBLEMATIKA 
Pri riešení projektov „Rekonštrukcie nepôvodných lesných spoločenstiev ohrozených 

zmenou prírodných podmienok (najmä klímy) na ekologicky stabilnejšie ekosystémy“(-
Šebeň, V. a kol. 2008) a „Možnosti zvýšenia kvantity a kvality drevnej produkcie vybra-



78

ných rýchlorastúcich lesných drevín“(Kamenský, M., Tutka, J. 2010) sa preskúmali aj 
možnosti stabilizácie, resp. zvýšenia objemu produkcie a nadväzne predaja dreva a zlep-
šenia ekonomiky obhospodarovania lesov v oblastiach postihnutých hynutím smrečín.

Svoboda (1952) uvádza, že holiny v smrekových porastoch sú často náhle zabraté 
osikou a brezou, ktoré v období 5 až 8 rokov dokážu obnoviť na holine lesné prostredie. 
V takomto prostredí nachádzajú nalietnuté semená smreka vhodné podmienky na klíče-
nie a semenáčiky dobré podmienky pre ďalší rast a vývoj. Vo veku 50 – 60 rokov smrek 
prerastie mäkké listnáče a tieto postupne prirodzene vypadávajú z porastov.

Zakladanie porastov s uplatnením pionierskych drevín na kalamitných holinách v ob-
lasti postihnutých hynutím smrečín môže byť zaujímavé aj z hľadiska produkcie. Napr. 
hybridné osiky vysadené v roku 1961 v nadmorskej výške 760 – 770 m n. m. na lokalite 
Mestská lúka (MsL Banská Štiavnica) dosiahli v roku 2008 výšku 26 až 31 m a hrúbku 
v d1,3 okolo 40, najhrubšia 51,1 cm. 

Zvýšenie podielu osiky na stanovištiach po uhynutých smrečinách je primárne uži-
točné jednak tým, že prispeje k ozdravovaniu pôdnych a -stanovištných pomerov a vytvá-
raniu vhodných podmienok pre následné cieľové ekonomické dreviny a zároveň umožní 
znížiť prírastkový defi cit počas obdobia formovania nových lesných porastov.

Osika ako najmenej náročný druh topoľa na pôdne a klimatické podmienky dáva rela-
tívne. vysoké výnosy i v tých oblastiach, kde už iné topole trpia nedostatočnou úrodnos-
ťou pôdy alebo nedostatkom tepla. Svojím lístím bohatým na vápnik obohacuje humus, 
čím vytvára priaznivé pôdne prostredie (Bieliková 1992), čo môže byť významné v oblas-
tiach hynutia smrečín so zakyslenými pôdami. Osika sa ukázala ako vhodná drevina aj pri 
obnove imisnou kalamitou rozvrátených lesných porastov Krušných hôr, kde v priebehu 4 
rokov dokázala vytvoriť zapojené porasty (Mottl 1983).

3 METODICKÉ RÁMCE A VSTUPY

3.1 Pestovanie osiky
Prieskumom sa zistil  stav lesných porastov so zastúpením osiky v štátnych i v neštát-

nych lesoch. Následne sa realizovalo uznanie vybraných osikových porastov za uznané 
porasty na zber semena a vegetatívne množenie osiky  hodnotením kvality výberových 
stromov v počte 183 stromov. Ďalším krokom bolo overovanie množenia výberových 
stromov in vitro a koreňovými a osovými odrezkami. Zo sadbového materiálu dopestova-
ného metódou in vitro sa založili tri pokusné plochy (PP), jedna PP so sadenicami genera-
tívneho pôvodu a dve PP v starších porastoch, ktoré vznikli z koreňových výmladkov.

3.2 Ekonomické zhodnotenie pestovania osiky 
Pre ekonomické posúdenie pestovania osiky sa rátalo s dvoma alternatívami. Prvou 

mal byť zber údajov o nákladovosti z prvotnej lesnej evidencie z LS v OZ Čadca a  OZ 
Námestovo a druhou kalkulácie nákladov výkonov pomocou noriem spotreby času. Na 
základe výsledkov overovacieho prieskumu prvej alternatívy sa rozhodlo, že na kvanti-
fi káciu fi nančnej stránky pestovania osiky sa využije alternatíva kalkulácie nákladov 
výkonov normatívnym spôsobom. Nástrojom fi nančnej analýzy sa zhodnotili dve alter-
natívy pestovania osiky a to tradičným t. j. bežne uplatňovaným spôsobom pestovania 
a intenzívnym spôsobom pestovania zo šľachteného materiálu. Nákladová stránka pes-



79

tovania osiky jednotlivých variantov sa stanovila pre matricu výkonov pestovnej činnosti 
navrhnutej špecialistami pestovania na základe výsledkov výskumu tejto problematiky. 
Pre ekonomické ohodnotenie nákladovosti pestovnej a ťažbovej činnosti sa uplatnili ve-
ličiny nákladovosti roku 2008 a princíp desagregácie jednotkových nákladov na skupinu 
mäkkých listnatých drevín, uplatnenej riešiteľom, v práci Halaj, J. a kol (1990). Pre oce-
nenie sortimentov produkcie osiky sa použila priemerná trhová cena sortimentov topoľov 
domácich, osiky a vŕb sa Slovensko. 
V rámci fi nančnej analýzy sa stanovili tieto ukazovatele: 

Čistá súčasná hodnota (ČSH), 
Čistá súčasná hodnota (ČSH), 
Index ziskovosti ( NPV/I, 
Doba návratnosti (Tdnav). 
Čistá súčasná hodnota (ČSH) – diskontovaný cash fl ow (rozdiel výnosov a nákla-

dov) projektu 
NPV = ∑ CFt/(1+r)t               pre všetky t od 0 po n.

kde: Cft– Cash fl ow projektu v roku t
 r – úroková miera projektu
 t – životnosť projektu v rokoch
Projekt je prijateľný, ak je hodnota ČSH väčšia alebo rovná nule. 

Vnútorná miera výnosu (VMV) - stanovený diskontný faktor, pri ktorom sa rovnajú 
celkové diskontované výnosy a náklady projektu, resp. odvodená diskontná sadzba, pri 
ktorej sa ČSH) hodnotových tokov (Cft) –   plynúcich z investície rovná nule.

0 = ∑ CFt / (1+VMV)t              pre všetky t od 0 po n,
kde: VMV – vnútorná miera výnosu

 Cft– Cash fl ow projektu v roku t
 t – životnosť projektu v rokoch

Projekt je prijateľný, ak je hodnota ukazovateľa VMV väčšia ako uplatnená (predpokladaná) 
dlhodobá diskontná sadzba. Čím je hodnota vyššia, tým je projekt lepší.

Index ziskovosti ( NPV/I) – ziskovosť investície meraná čistou súčasnou hodnotou. 
Udáva koľko Eur čistého diskontovaného prínosu pripadá na jedno investované Euro.

ČSH/I = (ČSH) / (–Cf0) = [∑Cft / (1+r)t] / (–Cf0)     pre t  0 až n
kde: Cft– Cash fl ow projektu v roku t

 Cfo– Cash fl ow projektu v roku 0 (rokov investovania)
 r – úroková miera
 t – životnosť projektu v rokoch 

Projekt možno považovať za prijateľný, ak je hodnota indexu ziskovosti kladná a tým lepší 
čím je jeho hodnota vyššia.

Doba návratnosti (Tdnav) – počet rokov a mesiacov, ktoré sú potrebné k tomu, aby sa 
kumulované hotovostné (prognózované) výnosy vyrovnali (uhradili) náklady (počiatoč-
né) investície. 

Tdnav = CF0 / CF
kde: CF0– Cash fl ow projektu v roku 0 (rokoch investovania)

 CF  – Cash fl ow projektu
Projekt možno považovať za prijateľný, ak je (Tdnav) ≤  ako doba životnosti projektu a je  tým 
lepšia čím je jej hodnota nižšia.

–
–
–
–
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4 VÝSLEDKY A DISKUSIA

4.1 Ekonomické zhodnotenie pestovania osiky na základe nástroja 
fi nančnej analýzy

Indentifi kácia výkonov pestovnej činnosti pre dva varianty technológie 
pestovania osiky

Finančná stránka pestovania osiky sa zhodnotila na týchto základných variantoch jej 
pestovania: 

variant – Pestovanie osiky tradičným spôsobom z nešľachteného sadbového 
materiálu.
variant – Pestovanie osiky z šľachteného sadbového materiálu 
Prvým krokom bola identifi kácia výkonov pestovnej činnosti súvisiacich s jednotlivý-

mi variantmi jej pestovania

Výkony pestovnej činnosti
1. variant: Tradičné pestovanie osiky z nešľachteného materiálu

Čistenie plochy od nárastu a uhadzovanie haluziny
Umelá výsadba (obnova) lesa, 2 500 ks.ha-1, v spone 2 x 2 m 
Ošetrovanie proti burine vyžínaním 3 roky po výsadbe
Ochrana kultúr proti zveri 5 rokov po výsadbe
Opakované zalesňovanie (výsadba)
Prerezávka 1 v 15 rokoch po výsadbe    
Prebierka 1 v  25 rokoch po výsadbe     
Ťažba dreva v cieľovom veku: 55 rokov

2. variant: Intenzívne pestovanie osiky z šľachteného materiálu 
Celoplošná príprava pôdy, spravidla pri zakladaní na poľnohospodárskej pôde
Umelá výsadba (obnova) lesa 1111 ks. ha-1, v spone 3 x 3 m
Celoplošná mechanická kultivácia, spravidla 4 roky po výsadbe
Ochrana kultúr proti zveri 4 roky
Opakované zalesňovanie (výsadba)
Prerezávka 1 v 15 rokoch po výsadbe    
Prebierka 1 v 25 rokoch po výsadbe 
Ťažba dreva v cieľovom veku: 40 rokov  

Kalkulácia nákladov na rozlíšené výkony pestovnej činnosti jednotlivých variantov pes-
tovania osiky na úrovni reprodukčných a dodávateľských  fakturačných nákladov (cien) 
v Eur na sadenicu a Eur.ha-1, tradičné pestovanie (Tp), intenzívne pestovanie (Ip).

Zalesňovanie prvé
Osobné náklady na vykopanie jamky a sadba:     0,197 Eur.sadenica-1

Materiálové náklady na nákup sadeníc vrátane dopravy 
robotníkov na pracovisko:          0,169 Eur.sadenica-1

Ostatné náklady (10 % zo mzdových a mater. nákladov):  0,037 Eur.sadenica-1

Priame náklady zalesňovania:       0,403 Eur.sadenica-1 (Tp,Ip) 

Ošetrovanie kultúr vyžínaním
Osobné náklady ošetrovania vyžínaním:      0,030 Eur.sadenica-1

Materiálové náklady (doprava na pracovisko):     0,003 Eur.sadenica-1

Priame náklady ošetrovania na sadenicu:     0,033 Eur.sadenica-1 (Tp)

1.

2.

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
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Chemická ochrana kultúry proti zveri
Osobné náklady na chemické ošetrenie sadeníc:    0,015 Eur.sadenica-1

Materiálové náklady na kúpu chemikálií:      0,012 Eur.sadenica-1

Materiálové náklady dopravy na pracovisko:     0,004 Eur.sadenica-1

Ostatné náklady (10 % mzdových a materiál. nákl.):   0,003 Eur.sadenica-1

Priame náklady spolu:        0,034 Eur.sadenica-1 (Tp,Ip)

Opakované zalesňovanie (20 % z prvého zalesň.)
Osobné náklady (vykopanie jamky+sadba):     0,094 Eur.sadenica-1 
Materiálové náklady (kúpa sadeníc+doprava ľudí na pracovisko):0,159 Eur.sadenica- 1

Ostatné náklady (10 % mzdových a materiál. nákl.):   0,025 Eur.sadenica-1

Priame náklady opakovaného zalesňovania:   0,278 Eur.sadenica-1 (Tp,Ip)

Čistenie plochy od nárastu a uhadzovanie haluziny:  500 Eur.ha-1 (Tp)
Celoplošná príprava pôdy (poľnohospodárskej):   800 Eur.ha-1 (Ip)
Celoplošná mechanická kultivácia:     300 Eur.ha-1 (Ip)

Náklady agregovaných výkonov ťažbovej činnosti a tržieb za drevo 2 variantov 
pestovania osiky (tradičné pestovanie (Tp), intenzívne pestovanie (Ip) pre model 
fi nančnej analýzy.
1. variant: Tradičné pestovanie osiky z nešľachteného materiálu

Objem dreva Náklady Cena dreva Tržby za drevo

m3 Eur. m-3 Eur. m-3 Eur

Prerezávka 50 24 30 1 500

Prebierka 80 24 33 2 640

Rubná ťa žba 410 24 33 13 530

Tabuľka 2: Vybraté ukazovatele fi nančnej analýzy tradične pestovanej osiky

Ukazovatele fi nan. 
analýzy

Hodnoty ukazovateľov fi nančnej analýzy
požadované odvodené pre daný prípad

Čistá súčasná hodnota > 0 191,61
Vnútorná miera výnosu > ako použitá diskontná sadzba 1,64
NPV/I kladná a čím väčšia hodnota 0,078

Doba návratnosti čím menšia hodnota
< ako životnosť projektu 51 r., 11 mes.

2. variant: Intenzívne pestovanie osiky z šľachteného materiálu 

Tabuľka 3: Model lesného porastu: Ø bonita 29, rubná doba 40

Objem dreva Náklady Cena dreva Tržby za drevo

m3 Eur. m-3 Eur. m-3 Eur
Prebierka 105 22 30 3 150
Rubná ťa žba 435 20 35 15 225
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Tabuľka 4: Vybraté ukazovatele fi nančnej analýzy intenzívne pestovanej osiky

Ukazovatele 
fi nančnej analýzy

Hodnoty ukazovateľov fi nančnej analýzy
požadované odvodené pre daný prípad

Čistá súčasná hodnota > 0 1410,28
Vnútorná miera výnosu > ako použitá diskontná sadzba 2,27

NPV/I kladná a čím väčšia hodnota 0.4435

Doba návratnosti čím menšia hodnota
< ako životnosť projektu 32r., 11 mes.

Z porovnania vybraných ukazovateľov fi nančnej analýzy obidvoch alternatív pesto-
vania osiky vyplýva, že druhý variant je vo všetkých parametroch ukazovateľov fi nančnej 
analýzy výhodnejší. Rozhodujúci podiel na kladnom rozdiele ma vyššia bonita a kratšia 
rubná doba, sa prejavilo vo vyššej objemovej a hodnotovej produkcii a nadväzne v ťažbo-
vom a čistom výnose na ha.

4.3 Ekonomické zhodnotenie pestovania osiky na základe čistého 
výnosu

Finančná konkurencieschopnosť osiky voči hlavným drevinám vybratých HSLT sa 
posúdila na úrovni čistej súčasnej hodnoty (ČSH) osiky pestovanej tradičným spôsobom, 
vo veku 55 rokov a pestovanej intenzívne z šľachteného materiálu, vo veku 40 rokov s di-
skontovanou hodnotou čistého výnosu sm, jd a bk v porovnateľných podmienkach oblasti 
hynutia smrečín (HSLT: 505, 511, 605, 611). Z odvodených údajov porovnávaných drevín 
prezentovaných v tab. 4 vyplýva, že osika nedosiahla pri tradičnom spôsobe pestovania 
úroveň žiadnej z porovnávaných drevín. Pri intenzívnom spôsobe pestovania bola síce 
ČSH osiky nižšia od diskontovaných hodnôt čistého výnosu v rubnej dobe smreka o 43 % 
a jedle o 42 %, ale vyššia od diskontovanej hodnoty čistého výnosu v rubnej dobe buka 
o 55 %. Tendencia približovania sa výnosovosti a teda konkurencieschopnosti osiky k dre-
vinám sm, jd a bk úzko súvisí so skracovaním rubnej doby osiky a zvyšovaním úrokovej 
miery diskontácie. 

Tabuľka 5: Zhodnotenie konkurencieschopnosti osiky a drevín 5. a 6. vegetačného stupňa

Drevina Čistý výnos 
v Eur na ha

Rubný 
vek 

Diskontný 
faktor

Diskontovaný 
Čistý výnos na vek 0

Čistá súčasná 
hodnota (ČSH)

smrek 8 622 100 0,28873 2 489 -
jedľa 9 036 105 0,27134 2 451 -
buk 4 043 120 0,22521    911 -

osika trad pest -   55 - -   192
osika int. pest. -   40 - - 1 410

Okrem drevoprodukčnej funkcie osiky, treba vyzdvihnúť aj jej užitočnosť ako čiastko-
vej pôdotvornej funkcie lesných ekosystémov v skupine ekologických funkcií. Jej hodnotu 
by bolo možné rámcovo kvantifi kovať na základe jej prínosu k zlepšeniu úrodnosti lesnej 
pôdy a teda zníženia straty na produkcii hlavných ekonomických drevín v oblastiach hy-
nutia smrečín. 
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5  ZÁVER
V rámci riešenia sa zhodnotila fi nančná stránka pestovania osiky dvoch základných 

variantov jej pestovania: tradičného pestovania osiky z nešľachteného materiálu a inten-
zívneho pestovania osiky z šľachteného sadbového materiálu. Na základe odvodených 
ukazovateľov fi nančnej analýzy obidvoch alternatív pestovania sa zistilo sa, že druhý va-
riant pestovania osiky je vo všetkých parametroch ukazovateľov fi nančnej analýzy výhod-
nejší. Rozhodujúci podiel na tom má vyššia bonita a kratšia rubná doba, čo sa prejavilo vo 
vyššej objemovej a hodnotovej produkcii a nadväzne v ťažbovom a čistom výnose na ha. 
Z posúdenia fi nančnej konkurencieschopnosti osiky a drevín v porovnateľných podmien-
kach oblasti hynutia smrečín (HSLT: 505, 511, 605, 611) sa zistilo, že osika nedosahuje 
pri tradičnom spôsobe pestovania úroveň žiadnej z porovnávaných drevín. Pri alternatíve 
intenzívneho spôsobu pestovania je jej výnosovosť nižšia od čistého výnosu v rubnej dobe 
smreka o 43 % a jedle o 42 %, ale vyššia od diskontovanej hodnoty čistého výnosu buka 
o 55 %. 

V rámci hodnotenia užitočnosti osiky, treba okrem drevoprodukčnej funkcie vyzdvih-
núť aj jej užitočnosť v podobe čiastkovej pôdotvornej funkcie lesných ekosystémov základ-
nej ekologickej funkcie lesa. Hodnota tejto funkcie osiky vyplýva z jej prínosu k zlepšeniu 
úrodnosti lesnej pôdy a teda zníženiu straty na produkcii hlavných ekonomických drevín 
v oblastiach hynutia smrečín.
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EXPORT SUROVÉHO DREVA V ROKOCH 
2014 – 2016

Miroslav Kovalčík, Martin Moravčík

ABSTRACT

The paper analyzes the export of raw wood over the last 3 years, especially in terms of where 
the Slovak raw wood is heading and at what prices. Over the period 2000 to 2016, exports 
of raw wood have increased almost doubled. On the other hand, the share of exports in 
total deliveries did not change signifi cantly. Its share is around 25-30%. Almost 93% of 
raw wood ranged between 2014 and 2016 in neighboring countries such as Austria, the 
Czech Republic, Poland and Hungary, mainly because of its better monetization. Among 
the most important reasons for the export of raw wood from Slovakia abroad are: the 
difference in raw wood prices on domestic and foreign markets and the lack of processing 
capacity necessary for the use of part of the domestic production of raw wood, in particular 
of deciduous pillar products. In order to reduce the export of raw wood, it is necessary to 
direct the various forms of aid so that the structure of the processing capacities is adapted 
to the development of the mining possibilities in Slovakia, neighboring countries from 
which timber imports are real, and to signifi cantly improve the quality and degree of 
fi nalization of wood processing produced in Slovakia.
Key words: wood fl ows in Slovakia, export of raw wood, wood prices

1 ÚVOD
Ťažba surového dreva v poslednom období rastie najmä v dôsledku vetrových a ná-

sledných podkôrnikových kalamít ako aj nadmerného zastúpenia vyšších vekových tried. 
Úmerne zvýšenej ťažbe surového dreva sa zvýšil aj jeho export. V príspevku podrobnej-
šie analyzujeme export surového dreva za posledné 3 roky najmä z hľadiska toho, kam 
smeruje slovenské surové drevo a za aké ceny. Prípadne aké opatrenia by bolo potrebné 
realizovať na jeho zníženie.

2 ŤAŽBA A EXPORT SUROVÉHO DREVA
V roku 2016 sa na Slovensku vyťažilo 9,32 mil. m3 dreva. V porovnaní s rokom 2015 

bola ťažba dreva vyššia o 0,8 %, ale nižšia o 1 % než v roku 2014. Od roku 1990 sa zvýšila 
z 5,28 mil. m3 na 9,32 mil. m3, čo je nárast o 76,5 %. K ich rapídnemu zvýšeniu došlo po 
rozsiahlom poškodení lesných porastov spôsobenej víchricou Alžbeta v novembri 2004, 
a to najmä v dôsledku aktivizácie biotických škodlivých činiteľov (podkôrneho hmyzu) 
v ihličnatých (najmä smrekových) lesoch. Zvyšovanie ťažby surového dreva súvisí aj 
s aktuálnym vekovým zložením lesov na Slovensku, v ktorom prevládajú najmä porasty 
vyšších vekových tried.

Za obdobie rokov 2000 až 2016 vzrástol export surového dreva takmer dvojnásobne 
z 1,3 – 1,6 mil. m3 na 2,5 až 2,6 mil. m3 v rokoch 2015 a 2016 (výnimkou sú roky 2013 
a 2014 kedy bol export surového dreva viac ako 3 mil. m3). Naproti tomu sa podiel exportu 
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na celkových dodávkach výraznejšie nezmenil. Jeho podiel je okolo 25 až 30 %, s výnim-
kou rokov 2003 – 2007, kedy bol len okolo 15 až 16 %. Na domáce spracovanie tak ostáva-
lo 4 až 5 mil. m3 v rokoch 2000 až 2002, resp. 6 až 7 mil. m3 v rokoch 2004 až 2016.

Tabuľka 1: Export a ťažba sortimentov surového dreva (tis. m3)

Sortiment dreva 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ihličnaté výrezy 
(I. až III. triedy akosti) 250 190 283 285 1 010 1 491 1 651 1 261 1 444 1 624 1 142 1 029

Ihličnaté drevo 
IV. a V. triedy akosti 340 196 295 391 746 584 337 309 525 614 564 373

Listnaté výrezy 
(I. až III. triedy akosti) 200 184 133 218 100 125 202 141 238 278 306 307

Listnaté drevo 
IV. a V. triedy akosti 760 614 353 324 337 234 343 374 455 433 391 448

Palivové drevo 62 99 72 15 97 130 151 275 460 459 284 292
Export celkom 1 612 1 283 1 136 1 233 2 290 2 564 2 684 2 360 3 122 3 408 2 687 2 449
Ťažba surového dreva 6 218 6 248 7 268 8 357 9 467 9 860 9 467 8 232 7 837 9 417 9 249 9 321
Podiel exportu 26 % 21 % 16 % 15 % 24 % 26 % 28 % 29 % 40 % 36 % 29 % 26 %
Domáce spracovanie 4 606 4 965 6 132 7 124 7 177 7 296 6 783 5 872 4 715 6 009 6 562 6 872

Prameň: Štatistické zisťovanie o dodávkach dreva v lesníctve Les (MP SR) 2-04, Colná štatistika SR

Zaujímavé je aj kam smeruje slovenské surové drevo a za aké ceny. Takmer 93 % 
surového dreva smerovalo v rokoch 2014 až 2016 do susedných krajín ako sú Rakúsko 
(39,57 %), Česko (36,40 %), Poľsko (14,70 %) a Maďarsko (2,13 %). Podiel vyšší ako 1 % 
dosahujú ešte 2 krajiny: Nemecko (3,76 %) a Rumunsko (1,81 %). Ostatné krajiny dosa-
hujú podiel 1,63 % (tabuľka 2). Za uvedené 3 roky klesol export surového dreva najmä 
do Nemecka a Rakúska, mierne narástol do Poľska, Rumunska a Maďarska. Najlepšie 
speňaženie sa dosahuje pri uvedených krajinách v rámci exportu surového dreva do Ne-
mecka 68,23 €/m3, najmä v dôsledku exportu listnatých sortimentov surového dreva 
vyššej kvality. Naopak najnižšie speňaženie bolo pri exporte surového dreva do Rakúska 
44,17 €/m3, kde sa exportuje najmä listnaté vlákninové drevo. Ihličnaté sortimenty suro-
vého dreva sa exportujú najmä do Českej republiky a Poľska, až 65  % z celkového exportu 
ihličnatých výrezov I. až V. triedy akosti. Do ostatných krajín smerujú najmä sortimenty 
vyššej kvality v množstve 40 až 50 tis. m3, čo sa prejavuje na aj na priemernom speňažení 
surového dreva vo výške 99,47 €/m3.
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3 PRÍČINY EXPORTU SUROVÉHO DREVA
Medzi najdôležitejšie príčiny vývozu surového dreva zo Slovenska do zahraničia 

patria:
rozdielnosť cien surového dreva na domácom a zahraničných trhoch vrátane kvalita-
tívnych znakov jednotlivých sortimentov dreva
chýbajúce spracovateľské kapacity potrebné pre využitie časti domácej produkcie su-
rového dreva (problém s odbytom najcennejších sortimentov I. a II. akostnej triedy 
a listnatých piliarskych sortimentov)
neschopnosť zvyšovania pridanej hodnoty pri spracovaní dreva a z toho vyplývajúci 
tlak na znižovanie cien vstupnej suroviny
platobná neschopnosť niektorých spracovateľov dreva
nedostatočná komunikácia a nadväzovanie obchodných kontaktov medzi spracova-
teľmi dreva a neštátnymi producentmi dreva
Jedným z dôvodov exportu surového dreva je rozdielnosť cien surového dreva na 

domácom a zahraničných trhoch a tým možnosť jeho lepšieho speňaženia. Samozrejme 
lepšie speňaženie znižujú prípadné náklady na prepravu surového dreva. Je problém zis-
tiť presné údaje o cenách sortimentov v jednotlivých krajinách. Jednou z možností sú sú-
hrnné ekonomické účty, kde sa uvádza hodnota produkcie sortimentov surového dreva, 
ktorá sa vydelila množstvom dodaného surového dreva a tým sa vypočítalo priemerné 
speňaženie sortimentov surového dreva v danej krajine. V tabuľke 3 je priemerné speňaže-
nie sortimentov surového dreva. celkom a v členení na guľatinu a palivo. Ako môžeme vi-
dieť vo všetkých vybraných krajinách (s výnimkou Rumunska) je vyššie ako na Slovensku.

Tabuľka 3: Priemerné speňaženie sortimentov surového dreva vo vybraných krajinách

Krajina Sortiment 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Česko
Surové drevo 48,28 60,73 60,21 58,85 58,33 56,94

Guľatina 49,91 63,60 62,97 62,07 61,15 60,09
Palivové drevo 36,04 40,54 42,40 39,46 40,44 38,28

Nemecko
Surové drevo 52,75 61,62 74,57 73,86 75,48 80,36

Guľatina 54,88 66,09 79,38 81,82 84,86 89,66
Palivové drevo 42,04 42,84 52,78 43,86 38,96 40,37

Maďarsko Surové drevo 76,08 74,83 77,40  

Rakúsko
Surové drevo 67,88 75,12 75,79 77,49 76,09 73,19

Guľatina 71,94 80,71 81,66 84,16 82,57 78,91
Palivové drevo 56,01 60,06 61,28 60,74 60,68 58,75

Poľsko
Surové drevo 47,45 47,77 48,41 50,28 49,66

Guľatina 51,84 51,52 52,20 54,22
Palivové drevo 19,04 23,24 23,46 23,16

Rumunsko
Surové drevo 33,83 37,54 38,03 45,01

Guľatina 37,38 41,02 44,82 52,47
Palivové drevo 19,25 28,57 23,13 30,25

Slovensko
Surové drevo 39,54 47,24 49,23 48,36 47,40 47,01

Guľatina 40,62 49,41 51,93 50,59 48,82 48,40
Palivové drevo 20,20 18,35 20,30 24,49 25,69 26,03

Prameň: Databázy Eurostatu – súhrnné lesnícke ekonomické účty

–

–

–

–
–
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Ďalší dôvod sú chýbajúce spracovateľské kapacity potrebné pre využitie časti domácej 
produkcie surového dreva (problém s odbytom najcennejších sortimentov I. a II. akostnej 
triedy a listnatých piliarskych sortimentov) a nízka miera fi nalizácie výroby v niektorých 
odvetviach drevospracujúceho priemyslu. Na Slovensku absentuje výroba drevárskych 
výrobkov s vysokou pridanou hodnotou. V súčasnosti sa na Slovensku nespracovávajú vo 
väčšej miere najkvalitnejšie sortimenty guľatinových výrezov zvláštnej akosti na výrobu 
dyhy, ktoré môže odvetvie LH potencionálne produkovať v objeme cca 45 tis. m3 ročne 
u ihličnatých drevín a cca 250 tis. m3 ročne u listnatých drevín.

Problémom je aj nízka miera fi nalizácie produkcie spracovania piliarskych sorti-
mentov a vysoký vývoz reziva, ktorý dosahuje 40 až 60 % produkcie reziva na Slovensku. 
Pozitívnym javom je rast produkcie panelov na Slovensku a produkcie papiera, kde sa do-
sahuje vysoká miera fi nalizácie produkcie a tým vysoká pridaná hodnota. Vysoký export 
týchto produktov prispieva pozitívne k obchodnej bilancií Slovenska.

Tabuľka 4: Štruktúra produkcie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku

Sortiment  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rezivo

Produkcia 2 576 2 204 1 560 1 430 1 750 1 600 1 580

Export 896 1 109 634 580 815 784 989

Podiel exportu 35 % 50 % 41 % 41 % 47 % 49 % 63 %

Panely

Produkcia 689 683 675 664 739 955 1 032

Export 455 360 425 311 325 598 673

Podiel exportu 66 % 53 % 63 % 47 % 44 % 63 % 65 %

Papier

Produkcia 780 748 736 723 793 812 859

Export 740 590 636 540 650 657 714

Podiel exportu 95 % 79 % 86 % 75 % 82 % 81 % 83 %

Prameň: Mesačný podnikový výkaz v priemysle Priem 1-12 a Colná štatistika SR

4 ZÁVER
Export suroviny bez jej ďalšieho spracovania a tvorby pridanej hodnoty je vo všeobec-

nosti negatívny jav. Hlavné negatíva a dôsledky vývozu surového dreva zo Slovenska sú:
vyváža sa surovina bez ďalšieho spracovania a pridaná hodnota sa tvorí v zahraničí. 
Spracovanie 1 m3 surového dreva vytvorí tržby zhruba vo výške 420 až 450 €/m3, pria-
my export surového dreva len zhruba 55 až 60 €/m3.
spracovanie dreva vytvára pracovné miesta v zahraničí. Spracovanie 300 m3 surové-
ho dreva vytvorí v priemere 1 pracovné miesto v drevospracujúcom priemysle.
štát prichádza o daňové príjmy zo spracovania drevnej hmoty na produkciu s vyššou 
pridanou hodnotou. Daňové a odvodové príjmy štátu zo spracovania 1 m3 surového 
dreva v drevospracujúcom priemysle sú v priemere vo výške 40 €/m3.
prispieva sa k zápornej obchodnej bilancií, keďže odpad zo spracovania drevnej hmo-
ty je možné využiť na energetické účely. Záporná obchodná bilancia z dôvodu náhrady 
palivového dreva zemným plynom je zhruba 75 €/m3.
zhoršuje sa zahraničná obchodná bilancia z dôvodu nutnosti dovozov fi nálnych pro-
duktov z dreva

–

–

–

–

–
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neschopnosť tvorby väčšieho počtu stabilných pracovných miest
Medzi zdrojmi piliarskej hmoty a spracovateľskou kapacitou piliarskych prevádzok na 

Slovensku sú značné disproporcie, keď kapacity vysoko prevyšujú zdroje (hlavne pri ih-
ličnatej piliarskej guľatine). Hlavnou prioritou v piliarskej výrobe musí byť modernizácia 
techniky a technológie s cieľom vyššej efektívnosti výrobnej produkcie a tým aj zvýšeniu 
konkurencieschopnosti piliarskych prevádzok. Spracovatelia piliarskej hmoty sa musia 
viacej orientovať na vyššiu fi nalizáciu reziva pre odberateľov v nábytkárskom priemysle 
a stavebno- stolárskej výrobe. Na Slovensku rastie v posledných rokoch najmä produkcia 
latoviek a drevotrieskových dosiek. Pozitívom všetkých liniek na výrobu DTD je, že sú vy-
bavené zariadeniami na povrchovú úpravu fóliami s rôznymi dezénmi resp. dyhami rôz-
nych drevín. Z pohľadu drevnej suroviny sú všetky linky dostatočne materiálovo pokryté. 
Výroba preglejovaných materiálov v SR (preglejky, latovky) mali v minulosti klesajúcu 
tendenciu najmä kvôli uzatvoreniu výrobných kapacít v Preglejke Žarnovica a Bukóze 
Vranov z dôvodov nedostatku fi nančných zdrojov na modernizáciu. Napriek tomu ich 
produkcia v posledných dvoch rokoch vzrástla. Na Slovensku chýbajú výrobné kapacity 
na výrobu OSB dosiek a drevovláknitých dosiek. Polotvrdé vláknité dosky (MDF) sa v SR 
nevyrábajú a náš nábytkársky priemysel je odkázaný na dovoz. 

Ročné ťažby surového dreva na úrovni 9 mil. m3 dávajú predpoklad dostatku suroviny 
pre všetky výrobné odvetvia spracovania dreva. Je potrebné ich navrhnúť, tak aby materi-
álové toky surového dreva boli optimálne z hľadiská kaskádovitého využitia ako aj viaza-
nia uhlíka. Hlavným cieľom štátnej politiky v oblasti lesnícko-drevárskeho komplexu by 
malo byť zvýšenie konkurencieschopnosti odvetvia drevospracujúceho priemyslu, čo je 
podmienkou zlepšenia prístupu na domáci a najmä zahraničné trhy. Je potrebné jednot-
livé formy pomoci smerovať tak, aby sa štruktúra spracovateľských kapacít prispôsobila 
vývoju ťažbových možností na Slovensku, resp. okolitých štátov, z ktorých je dovoz dre-
va reálny, aby sa podstatne zvýšila kvalita a miera fi nalizácie spracovania dreva produ-
kovaného na Slovensku, aby sa zvýšila tuzemská spotreba produktov z dreva z domácej 
produkcie, efektívnejšie sa využívali možnosti medzinárodnej spolupráce pri budovaní 
a rekonštrukcii spracovateľských kapacít s využitím domácich odborných poznatkov 
a zvýšila sa miera a efektívnosť energetického využitia odpadov po spracovaní dreva.

Táto publikácia vznikla s podporou projektu APVV-14-0869 Výskum využívania dreva 
ako obnoviteľnej suroviny v kontexte zelenej ekonomiky.
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PODPORA INOVAČNÝCH PROCESOV 
V LESNÍCKO-DREVÁRSKOM SEKTORE VO 
VYBRANÝCH ŠTÁTOCH EÚ ZVYŠUJÚCICH 

DOMÁCE SPRACOVANIE A VYUŽITIE DREVA

Milan Oravec, Marián Slamka

ABSTRACT

The paper is focused on the assessment of the current situation and the analysis of the 
factors infl uencing the preparation, creation and implementation of innovations in 
the forestry-wood sector in Slovakia and abroad. The process of innovation creation is 
initiated either by the scientifi c and research institutions themselves or by technology 
producers, processors and users of wood as well as by the public institutions. The source 
of their funding depends on the type and the initiator, with non-state sources being 
provided mainly by companies with a signifi cant position on the international market. 
The capacity and degree of innovations utilization effi ciency depends mainly on the 
state of the forestry and woodworking sector, the scientifi c and research institutes in the 
particular countries and the quality of their sectoral and cross-sectoral policies. From 
the information gathered and their assessments different approaches were discovered 
for supporting the forestry-wood sector in terms of increasing the level of domestic 
processing and utilization of wood. The reasons of differences in approaches and national 
support options are assessed within the conclusion of the paper.
Key words: Innovations, forestry-wood sector, support

ÚVOD
Realizáciu inovácií podmieňujúcich ekonomickú efektívnosť a konkurencieschop-

nosť podnikov lesnícko-drevárskeho sektora ovplyvňujú nasledovné faktory:
Miera dostupnosti vedecko-výskumných a odborných poznatkov aplikovateľných 
v celom reťazci aktivít podnikov a relevantných inštitúcií (riadiace orgány, projektan-
ti, výrobcovia a dodávatelia technológií a pod.)
Schopnosť fi nancovania prípravy, tvorby a realizácie inovácií zo strany potenciálnych 
užívateľov.
Schopnosť a miera efektívnosti praktického využitia realizovaných inovácií na udr-
žateľnej báze.
V súčasnosti je možné pripravovať, tvoriť a realizovať inovácie na vnútroštátnej a me-

dzinárodnej úrovni využívajúcu dostupné výskumné a odborné kapacity. Inovácie podľa 
ich druhu možno rozčleniť nasledovne:

nové alebo inovované produkty a technológie zlepšovanie technicko-ekonomických 
a ekologických parametrov výrobných procesov,
zvyšovanie efektívnosti manažmentu, marketingových aktivít a odvetvových a prie-
rezových politík.

–

–

–

–
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Tvorbu inovácií iniciujú buď samotné vedecko-výskumné a odborné inštitúcie, alebo 
výrobcovia technológií, spracovatelia a užívatelia dreva, ako aj verejné (štátne) inštitúcie. 
Uvedené subjekty spravidla primeranou formou spolupracujú na celom reťazci aktivít ve-
dúcich k uplatneniu inovácií. Dostupnosť inovácií ovplyvňujú zmluvné vzťahy medzi ich 
tvorcom a objednávateľom, ako aj druh inovácií a ich účel. Na inováciu môže mať vlast-
nícke právo objednávateľ (výrobca technológie, drevospracujúci podnik a pod.), samot-
ný tvorca inovácie, alebo môžu byť verejne dostupné (v prípade fi nancovania z verejných 
zdrojov).

Zdroj fi nancovania prípravy, tvorby a realizácie inovácií závisí od jej druhu a inici-
átora. Financovanie z neštátnych zdrojov zabezpečujú spoločnosti najmä s významným 
postavením na medzinárodnom trhu. Prevažuje však zmiešaný spôsob fi nancovania 
s rôznym podielom verejného (štátneho) sektora. V prípade fi nancovania z národných ve-
rejných zdrojov, jeho miera spravidla odráža národohospodársky význam lesnícko-dre-
várskeho sektora v jednotlivých štátoch.

Schopnosť a miera efektívnosti využitia inovácií závisí najmä od stavu podnikov les-
nícko-drevárskeho sektora, vedecko-výskumných a odborných inštitúcií v jednotlivých 
štátoch ako aj kvality ich odvetvových a prierezových politík. Kvalita tohto prostredia sa 
odzrkadľuje aj na tzv. materských štátoch nadnárodných korporácií (Nemecko, Rakúsko, 
Švédsko, Fínsko, USA).

1 SÚČASNÁ SITUÁCIA NA SLOVENSKU
Aktuálny stav v oblasti prípravy, tvorby a realizácie inovácií v lesnícko-drevárskom 

sektore SR zodpovedá situácii v podnikoch odvetví spracovania dreva z hľadiska ich kon-
kurencieschopnosti výrobného zamerania a vlastníckej štruktúry. Vývoj v posledných 
desaťročiach viedol k zániku, resp. redukcii viacerých vedecko-výskumných inštitúcií 
o fragmentácii inovačných aktivít.

Hlavné faktory ovplyvňujúce súčasný stav:
veľké podniky odvetví spracovania dreva sú vo vlastníctve nadnárodných spoločnos-
tí, ktoré disponujú vlastnými výskumno-vývojovými a odbornými kapacitami alebo 
využívajú iné zahraničné a o spoluprácu s tuzemskými inštitúciami majú len okrajový 
záujem,
podniky tuzemských vlastníkov väčšinou nemajú ekonomický potenciál na rozsiah-
lejšie fi nancovanie inovačných aktivít a obmedzujú sa na nákup pre nich dostupných 
zahraničných technológií,
vzájomná spolupráca týchto podnikov je na veľmi nízkej úrovni a neumožňuje tvorbu 
synergických účinkov potrebných na rozvoj vlastných inovačných aktivít,
vzhľadom na malý záujem domácich spracovateľov dreva o spoluprácu s výskumno-
vývojovými a odbornými inštitúciami, ako aj nedostatočné fi nancovanie ich činnosti 
z verejných zdrojov vedie k spomaľovaniu inovačných procesov a menšej konkuren-
cieschopnsoti významnej časti podnikov spracovania dreva.
Domáce podniky vnímajú spomaľovanie a zužovanie sa rozvinutého medzinárodné-

ho trhu s drevnými produktami. Nemajú dostatočný záujem o robotizáciu a digitalizáciu 
výrobných procesov a nie sú pripravené pružne reagovať na neočakávaný vývoj trhu. 
Podniky majú nedostatok odborných personálnych kapacít schopných participovať na 
inovačných aktivitách a vzhľadom na nedostatok vlastných fi nančných zdrojov pociťujú 
absenciu stimulov podporujúcich spoluprácu s vedecko-výskumnými a odbornými inšti-
túciami vedúcu k rozvoju inovačných aktivít.

–
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Pokračujúca nízka úroveň spolupráce medzi vedecko-výskumnou sférou a podnikmi 
zhoršuje zameranie a aplikovateľnosť vedecko-výskumných výstupov, ktoré nedostatoč-
ne reagujú na potreby praxe.

Čoraz akútnejšie sa prejavuje absencia stratégie, resp. stratégií rozvoja lesnícko-dre-
várskeho sektora potrebných pre zlepšenie štruktúry spracovateľských kapacít vo vzťahu 
k disponibilným zdrojom dreva, zvýšenie kvality a miery fi nalizácie spracovania dreva 
a následné zvýšenie tuzemskej spotreby drevných produktov, rozvoj medzinárodnej spo-
lupráce a efektívnejšie využitie dreva na energetické účely.

2 PODPORA INOVAČNÝCH PROCESOV V OBLASTI 
SPRACOVANIA A VYUŽITIA DREVA V ZAHRANIČÍ

2.1 Česko
Podpora vedy a výskumu v oblasti lesníckeho a drevárskeho výskumu sa realizuje 

prostredníctvom Národnej agentúry pre pôdohospodársky výskum, programov minis-
terstva školstva a Programu zeme.

Program aplikovaného výskumu MPČR na roky 2017-2025 s celkovým rozpočtom 
z verejných zdrojov 3,7 mld CZk. Intenzita podpory je 97 %. Program je v súlade s rezort-
nou koncepciou rozvoja výskumu, vedy a inovácií, okrem ďalších tiež zahrňuje lesníctvo 
a nadväzujúce odvetvia. Cieľom je prostredníctvom vývoja pokročilých postupov a tech-
nológií posilniť konkurencieschopnosť pôdohospodárskeho sektora a obnoviteľných 
zdrojov pre spoločnosť.

Pripravuje sa otvorenie lesníckeho a drevárskeho fondu z iniciatívy MPČR podporu-
júceho produkciu a využitie výrobkov z dreva, znižovanie exportu dreva a rozvoj nízkouh-
líkového hospodárstva. Plánovaný ročný rozpočet je 31 mil. CZk.

Česká grantová agentúra podporuje výskum v oblasti lesnícko-drevárskeho sektora 
vrátane energie z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom panela pôdohospodárskych 
a biologicko-environmentálnych vied.

Štrukturálne fondy na podporu lesníctva a energetiky sú spolufi nancované z národ-
ných zdrojov a zdrojov EÚ sú koncentrované v operačných programoch Podnikanie a ino-
vácie pre konkurencieschopnosť, Životné prostredie a Rozvoj vidieka. Jednotlivé progra-
my podporujú napríklad priemyselný výskum a experimentálny vývoj vedúci k tvorbe 
inovácií a konkurencieschopných produktov, nové výrobné technológie, podnikový vý-
skum, výskumnú infraštruktúru, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, úspory ener-
gie, transfer technológií, poradenstvo, expertízy a podporné služby v oblasti inovácií.

2.2 Rakúsko
Inovačné programy v Rakúsku sú väčšinou zamerané na všeobecnú širokú podporu 

vedy, výskumu a inovácií do všetkých oblastí hospodárstva vrátane produkcie, spracova-
nia a využitia dreva. Niektoré programy sú však orientované výlučne na podporu lesníc-
ko-drevárskeho sektora.

Najvýznamnejšou výskumnou inštitúciou v oblasti spracovania dreva je Holsfor-
schung Austria. Inštitút sa orientuje na všetky súčasti reťazca spracovania dreva vo fáze 
aplikovaného výskumu v spolupráci s malými, strednými a veľkými podnikmi. Na fi nan-
covaní sa podieľajú verejné zdroje v kombinácii s podnikmi.
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Komplexné domáce spracovanie dreva je významne stimulované prostredníctvom 
podpory vzniku a fungovania združení producentov, spracovateľov a užívateľov dreva 
na regionálnej úrovni napr. v Štajersku, Tyrolsku a ďalších. Spracovatelia dreva využí-
vajú regionálne zdroje suroviny a menej hodnotné drevo sa využíva na energetické účely. 
Napríklad v Štajersku sa pri ročnej priemernej ťažbe 5 mil. m3 dreva spracuje 7 až 8 mil. 
m3 suroviny. Okrem domácich zdrojov sa spracováva drevo z iných regiónov Rakúska 
a najmä dovozu zo zahraničia. Optimalizuje sa spracovanie dreva s ohľadom na jeho kva-
litatívnu štruktúru a vývoj trhu s dôrazom na tvorbu pridanej hodnoty v celom reťazci 
činností (ťažby, distribúcia, spracovanie, využitie). Činnosť združení (klástrov) je fi nan-
covaná okrem príspevkov členov tiež z verejných zdrojov štátu (federálny rozpočet) a re-
gionálnych zdrojov. Podpora má synergický efekt, okrem podpory lesnícko-drevárskeho 
sektora sa zlepšujú podmienky pre regionálny rozvoj, stav životného prostredia a pod.

Združenie rakúskeho drevospracujúceho priemyslu ProHolz podporuje obchod s dre-
vom v závislosti od vývoja dopytu, schopnosti jeho efektívneho spracovania a využitia.

Stimulácia inovácií v oblasti energetiky vrátane obnoviteľných zdrojov je zabezpeče-
ná prostredníctvom Národného programu pre fi nancovanie energetického sektora.

2.3 Fínsko
Krajina vypracovala a realizuje niekoľko vzájomne kompatibilných stratégií v oblas-

ti lesnícko-drevárskeho sektora. Najdôležitejšími sú Regionálne lesnícke programy (od 
roku 1998), ktorých plnenie sa kontroluje v 5 ročných intervaloch. Stratégie výskumu pre 
fínsky lesnícky sektor (od roku 2015), Národná energetická a klimatická stratégia (roky 
2001, 2016), Program rozvoja vidieka pre kontinentálne Fínsko.

Súčasťou inovačného prostredia sú vedecko-výskumné inštitúcie ako VTT, LUKE, 
Finpro, Tekes, EFI.

VTT bolo zriadené ministerstvom práce a hospodárstva a špecializuje sa na tvorbu 
nových produktov technológií, výrobných procesov, služieb a transfer poznatkov vo via-
cerých odvetviach. Disponuje rozsiahlou infraštruktúrou a pilotnými centrami. V oblasti 
lesnícko-drevárskeho sektora sa špecializuje napríklad v týchto oblastiach:

dodávateľské reťazce biomasy,
frakcionácia a rozvlákňovanie biomasy,
rafi nácia biomasy a jej splynovanie,
nové produkty z dreva,
chemikálie z dreva,
nízkoenergetické uhlíkové technológie,
recyklácia a využitie odpadu.
VTT úzko spolupracuje s podnikovou sférou v celom reťazci inovačného procesu 

až po praktickú realizáciu inovácií.
LUKE je inštitúcia aplikovaného výskumu zameraného v oblasti lesnícko-drevárske-

ho sektora na zvýšenie efektívnosti lesníckych činností a ich udržateľnosť.
Finpro je organizácia na podporu kapacít podnikov v oblasti medzinárodného obcho-

du a spolupráce.
Tekas je najvýznamnejšou verejnou organizáciou pre fi nancovanie vedy, výskumu 

a inovácií, tiež v oblasti lesnícko-drevárskeho sektora. Financuje spoločnosti, výskumné 
inštitúcie a poskytovateľov služieb z verejného sektora. Relevantnými programami sú Ze-
lený rast, Smart Energy a Inovácie lesohospodárskej ekonomiky. Cieľmi sú tvorba atrak-

–
–
–
–
–
–
–
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tívnych podmienok pre podnikateľov v sektoroch bioekonomiky, podpora špičkových 
inovácií a ich overovanie a rast konkurencieschopnsoti.

Okrem Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka nemajú vo Fínsku 
fi nančnú schému výlučne podporujúcu lesnícko-drevársky sektor priamo fínskou vládou. 
Existujúce podporné schémy, ktorý má uvedený sektor k dispozícii sú prierezové schémy 
určené pre viaceré odvetvia.

3 SÚHRN
Zo získaných informácií a ich hodnotenia sú zrejmé rozdielne prístupy k podpore les-

nícko-drevárskeho sektora z hľadiska zvyšovania miery domáceho spracovania a využitia 
dreva. Príčinou rozdielov sú tieto dôvody:

Doterajší vývoj odvetví lesnícko-drevárskeho sektora.
V ekonomicky vyspelých štátoch s rozvinutým lesnícko-drevárskym sektorom (napr. 

Rakúsko, Fínsko) prebiehal kontinuálny vývoj so stabilizovaným systémom vlastníckych 
vzťahov, počas ktorého sa vyprofi lovali ekonomicky silné spoločnosti, často dosahujúce 
nadnárodný rozmer ovplyvňujúce situáciu na medzinárodnom trhu s drevnými produk-
tami. Ekonomické možnosti týchto spoločností im umožňujú fi nancovanie, resp. spolufi -
nancovanie inovačných procesov a tým udržanie, resp. posilnenie ich konkurencieschop-
nosti.

Rovnako stabilizované vlastnícke vzťahy k lesným pozemkom (veľký podiel neštát-
nych lesov) vytvorili predpoklady pre rozvoj spolupráce neštátnych vlastníkov, ich združo-
vaniu za účelom zlepšenie ich situácie na trhu s drevom a tým aj ekonomickej efektívnosti. 
Obchodovanie z lesnými pozemkami v prípade Fínska umožnilo silným spoločnostiam 
odvetvia celulózo-papierenského priemyslu vlastniť značnú rozlohu lesov. Rastúca eko-
nomická sila lesnícko-drevárskeho sektora v týchto štátoch, najmä v oblasti spracovania 
a využitia dreva mala za následok rast dovozov dreva z menej rozvinutých štátov umožňu-
júci rast tvorby pridanej hodnoty a ďalších prínosov (ekonomické, ekologické, sociálne). 
Nadnárodné spoločnosti z vyspelých štátov majú rozhodujúci vplyv na medzinárodný 
trh s drevnými produktami a limitujú možnosti priameho prístupu na tento trh fi nálnym 
spracovateľom dreva z menej rozvinutých štátov vrátane Slovenska. V tzv. postsocialis-
tických štátoch vrátane Slovenska došlo v uplynulých desaťročiach k rozsiahlym zmenám 
vlastníckych vzťahov, ktoré doteraz výrazne ovplyvňujú situáciu v lesnícko-drevárskom 
sektore. V dôsledku zmien vo vlastníctve lesných pozemkov sa doteraz nerozvinula vzá-
jomná spolupráca vlastníkov a obhospodarovateľov lesov umožňujúca spoločný postup 
na trhu s drevom, ako aj v iných dôležitých oblastiach. Privatizácia podnikov odvetví 
spracovania dreva mala resp. má rôzne dôsledky. V súčasnosti najviac prosperujúce pod-
niky sú vo vlastníctve nadnárodných spoločností. Ich prevádzka má pozitívne sociálne 
účinky (zamestnanosť) a prispievajú k zvyšovaniu miery domáceho spracovania dreva. 
Tieto spoločnosti sa vo významnejšej miere neorientujú na rozvoj spolupráce s domáci-
mi spracovateľmi dreva, vedecko-výskumnými a odbornými inštitúciami. Ich pôsobenie 
nemá taký rozsiahly multiplikačný účinok ako napr. zahraničných spoločností v automo-
bilovom priemysle. Drevospracujúce podniky domácich vlastníkov doteraz z viacerých 
dôvodov nedokázali dostatočne rozvinúť vzájomnú spoluprácu na regionálnom resp. od-
bornom princípe v záujme zvýšenia svojej konkurencieschopnosti.
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Možnosti podpory domáceho spracovania a využitia dreva
Okrem doterajšieho vývoja odvetví lesnícko-drevárskeho sektora v jednotlivých 

štátoch sú determinujúcim faktorom ich ekonomické možnosti vytvárať a realizovať 
adekvátne podporné opatrenia. Ekonomicky vyspelé štáty v porovnaní so Slovenskom 
disponujú podstatne väčším fi nančným, vedecko-výskumným a odborným potenciálom. 
Podľa dostupných informácií tieto štáty v súčasnosti a nedávnej minulosti len výnimočne 
priamo podporujú spracovateľov dreva z verejných zdrojov (priame dotácie). Existujúce 
podporné schémy sú zamerané na stimuláciu dosiahnutia konečných pozitívnych účin-
kov a ich synergií, ktorými sú:

zvyšovanie konkurencieschopnosti a tvorby pridanej hodnoty,
regionálny rozvoj,
znižovanie zaťaženia životného prostredia.
Dosiahnutie pozitívnych účinkov je vo všetkých prípadoch podmienené prípravou, 

tvorbou a realizáciou inovácií v oblastiach produktov, technológií, procesov manažmen-
tu, marketingu a politík. Snahou je uplatňovanie strednodobých a dlhodobých stratégií, 
čím sa zvyšuje efektívnosť vynakladaných zdrojov.

Zvyšovanie konkurencieschopnosti a tvorby pridanej hodnoty je z verejných zdrojov 
podporované nasledovne:

fi nancovanie resp. spolufi nancovanie spolupráce vedecko-výskumných a odborných 
inštitúcií s podnikmi a ďalšími subjektami pri tvorbe inovácií a ich praktickej ap-
likácií,
fi nancovanie resp. spolufi nancovanie konzultačných, poradenských, expertných 
a marketingových aktivít pre subjekty lesnícko-drevárskeho sektora,
fi nancovanie aktivít potrebných pre tvorbu a realizáciu stratégií rozvoja lesnícko-
drevárskeho sektora.
Podpora regionálneho rozvoja a znižovanie zaťaženia životného prostredia z verej-

ných zdrojov je podporované nasledovne:
fi nancovanie resp. spolufi nancovanie na tvorbu a prevádzku regionálnych združení 
(napr. klástrov) v rôznych hospodárskych oblastiach, v tomto prípade lesnícko-
drevárskeho sektora s dôrazom na synergické efekty (zamestnanosť, infraštruktúra, 
ekológia),
fi nancovanie resp. spolufi nancovanie projektov zameraných na znižovanie zaťaženia 
životného prostredia (napr. zmierňovanie účinkov klimatickej zmeny formou reduk-
cie emisií skleníkových plynov, skladovanie uhlíka a pod.).
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ČASOVÁ SNÍMKA TERÉNNEHO ZBERU 
ÚDAJOV A ZHODNOTENIE VYNALOŽENÝCH 

NÁKLADOV NIML2

Vladimír Šebeň

ABSTRACT

The paper analyzes data from fi eld data collection of second survey of National forest 
inventory and monitoring of the Slovak Republic (NIML2). Field work was realized 
between years 2015 and 2016. We separately evaluate the average time needed to 
implement each proceeding step by renewal of survey on all inventory plots. Is consisting 
of following steps: car-driving to forest, march to navigation point and navigation, self 
fi eld-work. The data are compared with the planned norm. 
In the second part of the paper we refer about real registered costs on the second survey of 
National forest inventory and monitoring in Slovakia. Total costs are comparing well with 
the costs incurred to fi rst survey. The total cost of the each National forest inventory and 
monitoring in Slovakia accounted for approximately 1 million €, of which about half was 
given the fi eldwork. Number of inventoried plots, there fulfi ll properties of forests (forest 
defi nition), was about 1443. Average costs per inventory plots were €700, including all 
other costs of NIML2. It represents by survey sampling average costs per 1 ha of total area 
of forest €0.5.
Keywords: NFI, forest inventory, monitoring, sampling survey, costs

1 ÚVOD
Národná inventarizácia lesov je rozsiahla úloha (projekt), koncipovaná zo súboru na-

vzájom nadväzujúcich aktivít, a je veľmi náročná na organizáciu terénnych prác. Je dôle-
žité ich naplánovať tak, aby sa dostatočne presné výsledky získali čo najefektívnejšie a pri 
čo najmenších nákladoch. Preto sú veľmi dôležitými informáciami z každej inventarizácie 
aj reálna časová snímka a celkové vynaložené náklady na realizáciu. Navrhnutý dizajn IP 
NIML s rozstupom 4x4 km bol pri disponibilných zdrojoch zvolený ako optimálny variant 
pre 2-ročný zber údajov (Šmelko et al. 2008, Šebeň 2017). 

Ide o špecifi cké zisťovanie v porovnaní s tradičnou sumarizáciou porastových údajov 
zisťovaných v rámci obnovy Programov starostlivosti o les (PSL) za väčšie územné celky. 
Výsledky sa zisťujú objektívnejšie pri použití priameho merania jednotlivých stromov (nie 
taxačného odhadu) a interpretácia za väčšie územie sa realizuje matematicko-štatistic-
kými metódami aj s uvedením miery presnosti zisťovania (výberovej chyby). Tá je závislá 
na počte výberových jednotiek (inventarizačných plôch) a variabilite zisťovaného znaku 
(napr. zásoby, počtu stromov a pod.). 

Výberová inventarizácia je založená na matematicko-štatistických metódach, pou-
žívajú sa pri nej prevažne metódy priameho merania na konkrétnych stromoch na jed-
notlivých výberových inventarizačných plochách (IP). IP tvoria výberový súbor z celého 
inventarizovaného územia. Výberová inventarizácia lesa prináša informácie o stave lesa 
s konkrétne odvodenou mierou presnosti na základe meraných údajov. Miera presnosti 
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priamo vyjadruje kvalitu informácie a jej výhodou je fakt, že veľkosť zistenej výberovej 
chyby určuje možnosti porovnávania zmien stavu lesa (monitoring). S čím vyššou pres-
nosťou sa jednotlivý parameter stanoví, tým skôr sa dá zachytiť aj malá zmena stavu. Pri 
údaji zistenom s veľkou nepresnosťou sa nezachytia malé zmeny stavu (zmena stavu je 
menšia ako chyba merania). Presnosť zisťovania (miera výberovej chyby) sa plánuje pod-
ľa účelu inventarizácie. Môže sa upravovať podľa požiadaviek objednávateľa a nákladov 
vyčlenených na inventarizáciu. Výsledná presnosť závisí od variability a počtu výbero-
vých prvkov, čo ovplyvňuje ekonomiku (náklady) zisťovania (Šebeň 2015). Hustota siete 
ovplyvňuje časovú snímku na zber údajov na 1 IP, čím je sieť IP hustejšia, tým je potrebný 
kratší čas a nižšie náklady na jednu IP.

2 CIEĽ PRÍSPEVKU
Cieľom príspevku je prezentovať údaje o časovej snímke obnovenia IP a fi nančných 

nákladoch vynaložených pri 2. cykle Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR 
(NIML2). Terénny zber údajov sa realizoval v rokoch 2015-2016.
Prezentované údaje budú dôležité pre plánovanie 3. cyklu, ale môžu byť vhodné aj pre aké-
koľvek plánovanie výberového zisťovania na regionálnej úrovni.

3 VÝSLEDKY A DISKUSIA

3.1 Časová snímka práce v teréne
IS počas terénnych prác pri každej IP evidovali denník výkonov s uvedením času na 

jednotlivé činnosti (odjazd, príjazd, chôdza na IP, práca na IP, odchod, odjazd, príjazd 
na východisko). Časovú snímku jednotlivých fáz potrebných na založenie IP NIML1 
analyzoval Šebeň (2007). Založenie jednej IP trvalo priemerne 3 pracovníkom 6:40 hod 
(5:40-8:50). Z tohto času pripadlo na príjazd a odjazd (autom) 2 hod (1:30-3:00), príchod 
a odchod (peši) 0:52 hod (0:33-1:20), na navigáciu 0:20 hod (0:11-0:33) a na vlastnú prácu 
3:10 hod (2:15-4:00). Rozdiel medzi dĺžkou jazdy na IP a z IP (viac ako 25 min) predsta-
vujú organizačné práce (údržba auta, tankovanie, navigácia z mapy), ktoré sa uskutočňo-
vali prevažne ráno. Priemerný počet kilometrov na jednu IP v sieti 4x4 km je 39 km tam 
a 39 km späť.

Spracovanie časovej snímky po jednotlivých inventarizačných skupín (IS) v NIML2 
prezentuje tabuľka 1. Vychádza sa z údajov dodaných IS ktoré sa považujú za správne 
(pri kontrole sa zistilo z takmer 1500 IP asi 40 nezrovnalosti v evidencii, napríklad piat-
kových dátumov, keď IP bola urobená v priebehu týždňa skôr, z čoho následne vyplýva 
reálne o čosi kratšia snímka). Založenie jednej IP v NIML2 trvalo priemerne IS zloženej 
z 2 resp. 3 pracovníkov 5:40 hod (priemerne v jednotlivých IS 4:45-6:30), čo je takmer 
o hodinu kratšie ako v NIML1. Z tohto času pripadlo na príjazd a odjazd (autom) 1:48 hod 
(1:30-2:03), peší príchod a odchod 0:55 hod (0:32-1:15), na vlastnú prácu 3:00 hod (1:48-
4:01). Najviac času sa šetrilo na jednoduchšej navigácii a obmedzením stratových časov. 
Priemerný počet založených a obnovených IP za vykazovaný deň terénnych prác bol 1,8 
(1,6-2,1; tu však nie sú započítané dni keď sa IP nezaložila, napríklad v dňoch presunov na 
väčšie vzdialenosti pri týždňovom pracovnom režime). IS dokázali založiť väčšinou maxi-
málne 3 IP za deň, rekord bol 4 IP. Plán počítal s normou 1,5 IP/denne, čo predstavuje pri 
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pracovnej dobe 7:30 čas 5:00. Výsledok vychádza na 1,8 IP/deň, ale vyšší výkon bol aj na 
úkor pracovného času – IS trávili pri terénnych prácach priemerne denne viac času ako 
7:30 hod. 

Priemerný počet kilometrov na jednu IP predstavoval 84 km, čo je o 8 % viac ako 
v NIML1, spôsobené je to horšou logistikou niektorých IS (regionálne umiestnenie pra-
covníkov). Celkovo sa spolu s kontrolou a ostatnými prípravnými (školenie) a logistický-
mi prácami (preberanie vzoriek, opravy a pod.) v NIML2 najazdilo 150 tisíc km, čo pred-
stavuje priemerne 100 km na jednu IP. Celkový počet navštívených IP bol 1496, celkové 
číslo 1508 predstavuje sumu aj s opakovanými návštevami (12 IP sa nezaložilo počas 1 
návštevy).

Tabuľka 1: Priemerná snímka času vynaloženého na jednu IP v NIML2

Rok IS
Trasa Doba 

jazdy
Doba 

chôdze
Doba 
práce

Doba 
spolu Počet Počet 

IP/ deň
Max 

IP/deň

km hod hod hod hod n n n

2015

0 123 2:03 0:40 2:12 4:55 12 1,7 2

1 66 1:29 0:59 3:19 5:48 131 1,9 3

2 101 1:57 0:37 3:23 5:57 149 1,8 3

3 63 1:43 0:54 3:53 6:31 127 1,8 3

4 96 2:13 1:21 2:30 6:05 160 1,7 3

5 117 1:35 0:56 4:01 6:33 103 1,5 3

6 71 2:01 0:32 3:36 6:09 57 1,9 3

2016

0 145 2:23 1:34 1:48 5:15 44 2,1 4

1 80 2:02 0:33 3:08 5:44 132 2,1 3

2 89 1:45 1:15 2:36 5:38 142 1,8 3

3 83 1:46 0:36 2:26 4:49 158 1,9 3

4 83 1:32 1:03 2:51 5:26 145 1,6 2

6 57 1:36 0:56 2:11 4:45 148 2,1 4

Spolu 84 1:48 0:55 2:57 5:41 1508 1,8 4

3.2 Vynaložené fi nančné náklady
Celková suma vynaložená na prvý cyklus NIML počas rokov 2004 – 2007 predstavova-

la 30,2 mil. Sk (≈ 1 mil. €). Z toho tvorili kapitálové náklady (technológie Field-Map + 
software, služobný automobil Dacia Logan) 13 %, materiál (ostatné prístroje a pracovné 
pomôcky, ochranné pomôcky, spotrebný materiál) 8 %, mzdy vrátane odvodov 37 %, koo-
perácie (IFER, Euroforest, FORIM) 7 %, ostatné priame náklady vrátane cestovných 7 %. 
Nepriame náklady (réžia) tvorili podiel až 28 %. 
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Tabuľka 2: Celkové náklady na realizáciu NIML1 

Roky 2004 2005 2006 2007 Spolu

Zdroje použité na NIML SR (v tis. Sk)

MP SR 4 000 5 000 8 000 5 000 22 000

MH SR rozpočtovým opatre-
ním do kapitoly MP 4 000 0 0 0 4 000

Lesy SR š.p. 0 3 000 0 0 3 000

NLC – dofi nancovanie z iných 
zdrojov 31 974 194 0 1 199

Zdroje spolu 8 031 8 974 8 194 5 000 30 199

Skutočná štruktúra nákladov na NIML SR (v tis. Sk)

1. Materiál 145 1 516 519 295 2 475

2. Mzdy vrátane odvodov 1 524 3 049 3 938 2 550 11 061

3. Kooperácie (IFER, 
EUROFOREST, FORIM) 350 1 407 165 150 2 072

4. Ostatné priame náklady 
vrátane cestovných 224 654 859 350 2 087

Priame náklady spolu 2 243 6 626 5 481 3 345 17 695

5. Nepriame náklady (Réžia) 1 758 2 348 2 713 1 655 8 474

6. Kapitálové náklady 4 030 0 0 0 4 030

Celkové náklady 8 031 8 974 8 194 5 000 30 199

Zdroj: Materiál na rokovanie porady vedenia MP SR „Informácia o výsledkoch NIML SR 2005 -2006“

Suma vynaložená na NIML2 v rokoch 2013 až 2017 bola 0,989 mil. €, čo je paradoxne 
po 10 rokoch menej ako NIML1. Na nižšiu celkovú sumu vplýval minimálny rozpočet na 
prípravné práce, rok pred realizáciou NIML2 sa na prípravu nevynaložili žiadne fi nančné 
prostriedky. V takýchto projektoch býva v zahraničí obvyklé pilotné overenie na vybra-
nom území rok pred celoštátnou realizáciou, čo sa na Slovensku neuskutočnilo. Šetrenie 
fi nančných prostriedkov vyplynulo aj z limitovaného tímu pracovníkov NIML, a zo zvýše-
ného výkonu v prípravných prácach v prvých mesiacoch roka 2015 (dobehol sa zameška-
ný rok prípravy). Autá používané v NIML2 sa fi nancovali z rozpočtu NLC. Výrazný podiel 
na úspore predstavuje zmena účtovania nepriamych nákladov, ktoré boli od roku 2016 
účtované z veľkej miery cez inštitucionálne fi nancovanie NLC (bez diferenciácie nepria-
mych nákladov na jednotlivé projekty vrátane NIML. 
Pri výpočte z celkových vynaložených nákladov NIML2 a obnovených 1442 IP vychádza 
priemerne na jednu IP vynaložená suma 700 €. V prepočte na 1 hektár lesa ide približne 
o 0,5 €.
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Tabuľka 3: Celkové náklady na realizáciu NIML2

Roky 2013 2014 2015 2016 2017 SPO-
LU

Zdroje použité na NIML2 (v tis. €)
MPRV SR 15 0 0 0 44 59

MH SR 0 0 0 0 0 0

MŽP SR 0 0 0 0 0 0

Lesy SR š.p. 0 0 600 300 0 900

NLC – vlastné zdroje 0 0 0 30 0 30

Zdroje spolu 15 0 600 330 44 989

Skutočná štruktúra nákladov na NIML2 (v tis. €)

Materiál 0 0 62 27 1 90

Mzdy vrátane odvodov 9 0 230 233 26 498

Kooperácie 1 0 0 0 13 14
Ostatné priame náklady vráta-
ne cestovných 0 0 56 42 4 102

Nepriame náklady (Réžia) 4 0 197 29 0 211

Kapitálové náklady 0 0 55 0 0 55

Celkové náklady 15 0 600 330 44 989

Plánovaný rozpočet NIML2 pripravený pre jednotlivé alternatívy (zahustenie a neza-
hustenie siete, práce vykonané počas jedného roka alebo viacerých sezón) bol od 0,9 do 
1,2 mil. €. Vzhľadom na skutočnosť možno konštatovať, že celkové náklady boli plánova-
né primerane, hoci sa nepočítalo s tak veľkými medziročnými výkyvmi.

V kontexte realizovaných NIL v okolitých štátoch poznamenávame, že celkové ná-
klady na NIML SR sú jej nastaveným dizajnom (menším počtom IP a relatívne menším 
územím štátu) výrazne nižšie. Má to samozrejme vplyv aj na nižšiu presnosť výsledkov 
(napr. hektárové zásoby s chybou ±5 % pri spoľahlivosti 95 %). Podľa nepublikovaných 
údajov boli napríklad pri 1. cykle českej NIL vynaložené náklady minimálne 200 mil. Kč 
(8 mil. €), v druhom cykle sa náklady odhadovali navýšené o +10 %. Sieť IP v ČR bola 
2x2 km a celkový počet IP bol viac ako 10-násobný oproti NIML SR.

4 ZHRNUTIE A ZÁVER
V príspevku sa prezentujú skúsenosti a vyhodnotenie časovej snímky. Obnovovanie 

plôch NIML trvalo v priemere inventarizačným skupinám o 1 hodinu (približne 18 %) 
kratšie ako ich zakladanie pred 10 rokmi. Čas sa ušetril najmä na skrátenej navigácii (vy-
hľadanie plôch) ako aj na obmedzení stratových časov. Priemerná doba práce na jednej IP 
bola 3 hodiny, čo je menej iba približne o 10 minút oproti snímke z prvého cyklu. Priemer-
ná doba jazdy (tam a späť) bola s hodnotou 1:48 hod kratšia o 12 minút a doba pochodu 
na IP (tam aj späť) s hodnotou 55 minút o 3 minúty dlhšia. Vzhľadom na iné rozloženie 
inventarizačných skupín oproti NIML1 sa najazdilo viac kilometrov, priemerne na 1 IP 
v sieti 4x4 km (pri polovičnej lesnatosti a ideálnom rozmiestnení teoreticky cca 4x8 km) 
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vychádza až 84 km. Pracovné skupiny zvládli priemerne založiť počas dní s terénnym vý-
konom 1,8 IP denne (oproti plánu 1,5 denne), prekročenie normy bolo však na úkor dlhšej 
pracovnej doby (v priemere 8: 25 hod).

Plánovaný rozpočet na realizáciu NIML1 v rokoch 2004-2007 bol 30,2 mil. Sk, 
v prepočte asi 1 mil. €, pričom sa očakávalo v NIML2 jeho navýšenie. Financovaný bol 
z viacerých zdrojov, pričom najväčší podiel (asi ľ) vtedy vynaložilo Ministerstvo pôdohos-
podárstva. Problémy s fi nancovaním z NIML1 bez garancie jednoznačného a trvalého 
zdroja fi nancií pokračovali v NIML2. Po zrušení kontraktovej úlohy fi nancovanej z roz-
počtu MPRV SR v júni 2015 sa terénne práce podarilo zrealizovať len vďaka fi nančnému 
príspevku Lesy SR, š. p. Banská Bystrica. V roku 2015 poskytli fi nancie cez darovaciu 
zmluvu, v roku 2015 formou Dohody č. 01/2015/99 o poskytnutí príspevku z Mimoriadne-
ho fondu LESOV Slovenskej republiky. Aj vzhľadom na každoročné zmeny vo fi nancovaní 
a absencii prípravných prác rok pred realizáciou NIML sa vynaložená suma na NIML2 
oproti NIML1 znížila. Významný vplyv na zníženie vyhodnotených nákladov mala aj 
zmena výpočtu nepriamych nákladov, ktoré boli pre NLC z podstatnej časti bez špecifi -
kácie na konkrétne úlohy hradené od roku 2016 z kontraktu s MPRV SR. 

V prepočte na 1443 IP založených v teréne ako les (zvyšných 1626 bolo nelesom) vy-
chádza jednotková suma na obnovenie jednej IP približne 700 €. V prepočte na 1 ha lesa, 
ktorý sa ale inventarizoval výberovým, nie celoplošný m spôsobom, vychádzajú priemer-
né náklady menej ako 0,5 € na ha.

Analyzovaná časová snímka ako aj prezentované vynaložené náklady budú veľmi dô-
ležité pre kalkuláciu nákladov a návrh časového harmonogramu pre realizáciu NIML3. 
Z uvedených reálnych hodnôt sa bude vychádzať aj pri prípadných zmenách v metodike 
zisťovania. Vzhľadom na relatívne riedku sieť už teraz uvažujeme so zahustením siete na 
2x2, aby boli zistené relevantné výsledky stavu či zmien aj pre nižšie kategórie (regióny, 
kategórie lesa a pod.). Pri zahustení siete sa znížia jednotkové náklady na terénny zber (IP 
sú k sebe bližšie). Uvažuje sa aj s návrhom kontinuálneho (každoročného) zberu údajov, 
ktorý umožní zistiť stav lesov v kratších intervaloch (napr. každoročne 1/5 IP v zahus-
tenom počte 1200 IP a zhodnotenie stavu lesov Slovenska za 5 rokov). V tomto prípade 
sa zužitkuje investícia do technológie zisťovania údajov Field-Map či vyškolenia meračov 
NIML. Pri zahustení na štvornásobok očakávame navýšenie celkových nákladov iba na 
dvojnásobok (priemerne 0,2 mil. € ročne pri kontinuálnom zisťovaní).
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METÓDA SPÄTNÉHO VÝBERU „BACKCASTING“ 
V LESNÍCKOM VÝSKUME Z POHĽADU PRAXE

Róbert Smreček, Yvonne Brodrechtová, Rudolf Navrátil, 
Róbert Sedmák, Ján Tuček

ABSTRACT

Uncertainty of the future and the need to plan require use of methods that would allow 
reaching desired goals. The link between forestry and other sectors, including the public, 
demands an innovative approach to planning which is acceptable by all participating 
actors. One possible planning method is the use of the participative backcasting. This 
method was presented and applied via two participative workshops investigating the 
present situation in forestry in Slovakia in 2014. 23 actors representing various forestry 
and nature conservation organizations and the wood processing industry took part in 
the workshops. After two years workshop participants were given a questionnaire with 
the goal of fi nding out their opinions on the participative backcasting method as well as 
the impact of the initial workshops on their decision- making concerning future forest 
management. The response rate was 29 % of original participants. The respondents 
valued the participation of the groups taking part in the workshops as well as the variety of 
participants who had been present and the possibility to hear their opinions and goals for 
future forest management as well as the networking opportunity. Moreover, the majority 
of respondents cited the workshops infl uencing their decision-making for the future.
Key words: backcasting method, questionnaire, forestry

ÚVOD
Metóda spätného výberu bola predstavená v 70 rokoch minulého storočia a v anglickej 

literatúre je uvádzaná ako „backasting“. Táto metóda bola prvýkrát použitá pre výskum 
dlhodobej energetickej politiky USA (Lovins 1976). Konkrétne Robinson (1972) rozpra-
coval túto metódu ako alternatívu ku klasickým prognostickým a plánovacím metódam 
v ponímaní nástroja na skúmanie vhodnosti politík na dosiahnutie budúcnosti. Rozdie-
lom oproti klasickým metódam je, že metóda spätného výberu sa nezaoberá reálnosťou 
budúcnosti, ale spôsobom ako dosiahnuť požadovanú budúcnosť. Táto požadovaná bu-
dúcnosť bola v začiatkoch stanovená ako externé zadanie a zameranie bolo na analýzu 
a jeho dosiahnutie. Neskôr sa začal klásť dôraz na interaktívny postup defi novania budúc-
nosti a následne aj zapojenie zástupcov záujmových skupín – aktérov. V tomto procese 
zástupcovia záujmových skupín spoznávajú preferencie ostatných skupín a formou kon-
frontácie spolu defi nujú akceptovateľné východisko – požadovanú budúcnosť (Robinson 
2003). Výhoda metódy spätného výberu je riešenie problémov, ktoré sú problematické až 
neriešiteľné s použitím tradičných metód (Höjer 1998, Holmberg & Robert 2000) s mož-
nosťou použitia participatívneho prístupu. Pridanú hodnotu participatívneho prístupu 
k riešeniu problémov zdôrazňuje viacero autorov ako napríklad Kangas et al. 2010, Maier 
et al. 2014, Bonsu et al. 2017, alebo Hengeveld et al. 2017. Participatívny prístup je založe-
ný na lokálnych znalostiach a vnímaní na rozdiel od vedeckého a komplexnejšieho pohľa-
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du, čo môže viesť k demokratickým výsledkom, ktoré ale nemusia byť lepšie ako výsledky 
založené na vedeckom poznaní (Maier et al. 2014). Využívanie participatívneho prístupu 
v spojení s metódou spätného výberu pre potreby lesníctva a plánovania v lesnom hospo-
dárstve sa v súčasnej dobe využíva pomerne málo. Avšak použitie participatívneho prí-
stupu nevedie automaticky k implementácii výstupov do politických programov (Bonsu 
et al. 2017). V rámci analýzy 129 zahraničných štúdií a článkov napojených na lesného 
hospodárstvo a plánovanie len v 6 % bolo zistené aplikovanie spomínanej techniky (Ho-
ogstra-Klein et al. 2016). 

V slovenskom lesníckom výskume bola metóda spätného výberu prvýkrát použitá 
v roku 2014 v rámci vedeckého projektu INTEGRAL1 (Tuček et al. 2016). Cieľom prí-
spevku je prezentácia metódy spätného výberu prostredníctvom seminárov a analýza ich 
dopadu na rozhodovanie ohľadom obhospodarovania lesa jednotlivých účastníkov semi-
nárov. Dva roky po uskutočnení seminárov bol účastníkom doručený dotazník s 18 otáz-
kami zameranými na metódu spätného výberu a dopadu na ich rozhodovanie. 

Prezentácia metódy spätného výberu
Metóda spätného výberu je založená na defi novaní a skúmaní možných budúcností 

a scenárov (Robinson 2003). Špecifi cký je postup smerom z defi novanej budúcnosti alebo 
stanovených cieľov k prítomnosti (Obrázok 1). Zámerom je zistiť realizovateľnosť budúc-
nosti a nájsť opatrenia na jej dosiahnutie. Hľadajú sa preto robustné opatrenia, ktoré je po-
trebné a možné vykonať bez ohľadu na vytvorený scenár budúcnosti. Pri participatívnom 
prístupe defi nujú budúcnosť, tzv. koncový bod (želanú budúcnosť), aktéri (Hoogstra-Kle-
in et al. 2016). V prípade projektu INTEGRAL aktérov predstavovali účastníci seminárov. 
Pri defi novaní koncového bodu hľadali účastníci odpoveď na otázku: Ako by mal vyzerať 
región Podpoľania / Kysúc v roku 2040 podľa vašej osobnej preferencie z hľadiska poskyto-
vania ekosystémových služieb? Potom účastníci seminára defi novali príležitosti a prekážky 
pre navrhnuté scenáre (viac informácií ohľadom scenárov budúcnosti obhospodarovania 
lesa v regiónoch Podpoľania / Kysúc v Navrátil et al. 2014a, Navrátil et al. 2014b a Tuček 
et al., 2016). Následne stanovili míľniky a ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť pre využitie 
príležitostí alebo odstránenie prekážok defi novaných v predchádzajúcom kroku. Na spl-
nenie míľnikov a cieľov postupne účastníci determinovali a popísali (politické) opatrenia. 
Opatrenia, ktoré boli navrhnuté vo viacerých scenároch boli označené ako tzv. robustné 
opatrenia na základe ktorých boli vytvorené  manažmentové stratégie pre obhospodaro-
vanie lesa v budúcnosti. Podrobnejšie informácie o  manažmentových stratégiach v Tuček 
et al. 2016, Smreček et al. 2017.

1 INTEGRAL – Future oriented integrated management of European forest landscapes (Na budúcnosť 
zamerané a integrované obhospodarovanie európskych lesných krajín). Metóda spätného výberu bola 
použitá v rámci tohto medzinárodného projektu, ktorý za SR riešila Technická univerzita vo Zvolene 
(viac informácií o projekte na www.integral-project.eu a o metóde v Tuček et al. 2016 a Smreček et al. 
2017).
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Obrázok 1: Kombinácia exploratívnych scenárov spätného výberu (Kok et al. 2011)

Prezentovaná metóda bola aplikovaná prostredníctvom seminárov. Dva semináre 
spätného plánovania pre dve rôzne experimentálne územia sa uskutočnili v roku 2014. 
Prvý sa uskutočnil 18. júna na pôde Technickej univerzity vo Zvolene pre experimentálne 
územie Podpoľanie a druhý, 7. júla v Čadci pre experimentálne územie Kysúc. Seminára vo 
Zvolene sa zúčastnilo deväť z pätnástich pozvaných účastníkov. V Čadci bola účasť vyš-
šia, 14 z osemnástich pozvaných. Na seminároch boli zástupcovia štátnej správy ako aj 
súkromného sektora s pôsobnosťou od národnej po lokálnu úroveň. Zoznam organizácií 
zastúpených na obidvoch seminároch je v Tabuľke 1. Bližšie informácie o organizácii se-
minárov sú v Tuček et al. 2016 a Smreček et al. 2017.

Tabuľka 1: Zoznam organizácií zastúpených na seminároch

Názov organizácie Počet účastníkov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 4

Lesy SR, š. p. Odštepný závod Kriváň 1

Lesy SR, š. p. Odštepný závod Čadca 2

Národné lesnícke centrum 2

Správa Chránenej krajinnej oblasti Poľana 1

Správa Chránenej krajinnej oblasti Kysuce 1

Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor 1

Okresný úrad Čadca, Pozemkový a lesný odbor 2

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súk-
romných lesov Banskobystrického kraja 1

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky 1

Malí súkromní vlastníci lesa 5

Regionálne drevospracujúce podniky 2
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Analýza dopadu metódy spätného plánovania
Názory a dopad metódy spätného plánovanie na rozhodovanie účastníkov seminá-

ra bol analyzovaný prostredníctvom dotazníka so štyrmi otvorenými a 14 uzavretými 
otázkami. Niektoré otázky mali aj pod otázky, ku ktorým mohol respondent uviesť vy-
svetlenie. Dotazník bol distribuovaný osobne dňa 30. júna 2016 sa na pôde Technickej 
univerzity vo Zvolene počas seminára „Ekosystémové služby a podpora rozhodovania pri 
obhospodarovaní lesov: Medzinárodné výskumné projekty INTEGRAL a ALTERFOR2“, ako 
aj písomne- elektronicky alebo poštou. 

Seminárov metódy spätného výberu zúčastnilo 23 účastníkov (Tabuľka 1), dvom 
účastníkom však nebolo možné doručiť dotazník z dôvodu nefunkčnej mailovej adresy 
a chýbajúceho poštového kontaktu. Z celkového počtu 21 dotazníkov, ktoré boli osobne 
odovzdané alebo odoslané sa vrátilo šesť vyplnených dotazníkov čo predstavuje 29 % 
návratnosť. Dvaja účastníci zo štyroch oslovených vyplnili dotazník počas seminára 
„Ekosystémové služby a podpora rozhodovania pri obhospodarovaní lesov: Medzinárodné 
výskumné projekty INTEGRAL a ALTERFOR.“ Ostatný účastníci pôvodných seminárov 
pre spätne plánovanie boli oslovený písomne: tri vyplnené dotazníky boli doručené mai-
lom a jeden poštou. Dotazníky boli vyhodnotené podľa otázok agregovane so zachovaním 
anonymity respondentov: 

1. Dokážete si spomenúť na seminár? 
Všetci respondenti si dokázali spomenúť na seminár metódy spätného plánovania. 
Traja respondenti ocenili rôznorodosť účastníkov a ich pohľadu. Vyzdvihnutá bola 
aktuálnosť témy a spoznanie postoja zástupcov iných skupín.

2. Na stupnici od 1 do 10 označte ako bola pre Vás užitočná účasť na seminári.
Najnižšie hodnotenou známkou bola 5 a najvyššia bola 10, kde 1 je absolútne neuži-
točné a 10 veľmi užitočné. Priemerné ohodnotenie užitočnosti seminára respondent-
mi na Likertovej škále od 1 do 10 bolo 7,8.
Na pod otázku odpovedali traja respondenti. Ako užitočné uviedli porovnanie posto-
jov a názorov iných účastníkov a metód vyhodnotenia a nový pohľad na plánovanie.

3. Opätovne by som sa zúčastnil podobného seminára.
Len jeden respondent by sa už nezúčastnil podobného seminára. Zvyšných päť res-
pondentov by sa zúčastnilo. Jeden respondent by uvítal podobný seminár aj pre iné 
hospodárske oblasti.

4. Podobný seminár budem aplikovať vo svojej práci.
Odpoveď na túto otázku pravdepodobne závisela od pozície a pracovného zamera-
nia respondenta. Traja vyjadrili aplikovateľnosť metódy s obmedzením vzhľadom na 
pozíciu a činnosti. Jeden respondent používa podobné metódy už v súčasnosti. Traja 
vyjadrili nezáujem o aplikáciu tejto metódy vo svojej práci, napríklad z dôvodu nároč-
nosti kladenej na účasť odborníkov.

5. Pri rozhodovaní beriem viac do úvahy neurčitosť dlhodobého vývoja, situácií 
v budúcnosti a dopadov rozhodnutí; v porovnaní s obdobím pred seminárom.
Štyria respondenti uviedli, že ich seminár ovplyvnil a pri rozhodovaní berú do úvahy 
neurčitosť dlhodobého vývoja. Odpovede boli bez bližšej špecifi kácie.

2 ALTERFOR – Alternative models for future forest management (Alternatívne modely a robustná 
podpora rozhodovania pre obhospodarovanie lesov v budúcnosti), ktorý za SR rieši Technická univer-
zita vo Zvolene. Viac informácií o projekte na https://www.alterfor-project.eu/. 
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6. Pri rozhodovaní beriem do úvahy väčší počet faktorov; v porovnaní s obdobím pred 
seminárom.
Štyria respondenti na základe seminára berú do úvahy väčší počet pri rozhodovaní, 
bez bližšej špecifi kácie. Jeden respondent uviedol rozšírenie o okruhy, o ktorých pred 
tým nevedel alebo ich pre nepodstatnosť nebral do úvahy. 

7. Pri rozhodovaní hľadím viacej do budúcnosti, oproti tomu ako som to robil pred 
účasťou na seminári; moje plánovacie obdobie sa rozšírilo.
Štyria respondenti na základe semináru hľadia viacej do budúcnosti. Odpovede boli 
bez bližšej špecifi kácie.

8. Viem si lepšie poradiť s komplexnými otázkami ohľadom budúcnosti.
Štyria respondenti uviedli, že si vedia lepšie poradiť s komplexnými otázkami ohľa-
dom budúcnosti. Jeden respondent ocenil ponúknutie viacerých variantov obhospo-
darovania krajiny. Druhý respondent uvádza potrebu dostatočného množstva infor-
mácií o probléme a jeho dopade na aktérov.

9. Počas seminára som získal užitočné kontakty.
Len jeden respondent uviedol, že nezískal žiadne zaujímavé kontakty, nakoľko 
všetkých poznal.

10. Ostatní účastníci mi poskytli nové pohľady a názory na riešenú problematiku.
Len jeden respondent uviedol, že nezískal nové pohľady a názory, bez bližšieho vy-
svetlenia. Jeden respondent ocenil množstvo názorov na riešenie problematiky. 

11. Seminár mi poskytol pohľad na ciele v budúcnosti a želania ostatných účastníkov.
Len jeden respondent odpovedal, že mu seminár neposkytol pohľad na ciele a želania 
účastníkov. Odpoveď bola bez bližšieho vysvetlenia. Ostatní súhlasili a odôvodnili od-
poveď záujmom o poznanie názoru praxe lesného hospodárstva.

12. Seminár umožnil dôjsť k spoločnému pochopeniu výziev, ktorým sektor v súčasnosti 
čelí alebo bude čeliť v budúcnosti.
Dvaja respondenti nesúhlasili. Jeden respondent argumentoval jedným seminárom, 
ktorý je málo reprezentatívny a tým, že výsledok je závislý od aktívnych účastníkov. 
Ostatní respondenti súhlasili. Jeden respondent ocenil rôznorodosť názorov.

13. Mám lepšiu predstavu o tom, ako by mala vyzerať budúcnosť.
Len jeden respondent nesúhlasil, nakoľko sa medzičasom vyskytli fakty, ktoré v ča-
se konania seminára neboli brané do úvahy, čo neznížilo neistotu o tom ako by mala 
vyzerať budúcnosť. Jeden z respondentov ocenil získanie lepšej predstavy o možnosti 
modelovať budúcnosť.

14. Mám teraz lepšiu predstavu o udalostiach v budúcnosti, ktoré sú pre mňa pozitívne 
a uvítal by som ich alebo negatívne a rád by som sa im vyhol.
Len jeden respondent uviedol, že nemá lepšiu predstavu o udalostiach v budúcnosti. 
Odpovede boli bez podrobnejšieho vysvetlenia.

15. Po seminári som prijal jedno alebo viacej rozhodnutí, ktoré by som inakšie neprijal.
Len dvaja odpovedali uviedli, že prijali rozhodnutia, ale bez bližšieho vysvetlenia. Je-
den z respondentov, ktorý uviedol, že neprijal rozhodnutie zdôvodnil odpoveď tým, že 
si nevie spomenúť.
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16. Seminár ma podporil pri vytváraní dlhodobých, strategických rozhodnutí.
Traja odpovedali odpoveďou „Áno“. Jeden respondent zapojil do rozhodovania o vyu-
žívaní krajiny aj iné spôsoby, ako len na produkciu drevnej hmoty. V prípade odpovedí 
„Nie“, bolo jediným uvádzaným odôvodnením skutočnosť, že z profesného hľadiska 
neboli vykonávané žiadne dlhodobé ani strategické rozhodnutia.

17. Máte akékoľvek pripomienky ku konaniu seminára? Ako inakšie by sa mohol 
uskutočniť, aby bol pre Vás užitočnejší?
Vyzdvihnutá bola skutočnosť, že respondenti nemuseli ďaleko cestovať. Ako pripo-
mienka bola potreba rozšíriť okruh účastníkov z radov odbornej ale aj laickej verej-
nosti.

18. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, uveďte ich prosím sem:
V rámci tejto otázky neboli žiadne odpovede.

ZÁVER
Metóda spätného plánovania s využitím participatívneho prístupu bola v lesníckom 

výskume v SR prvýkrát použitá pre potreby riešenia medzinárodného projektu INTEG-
RAL. Napriek tomu, že sa jednalo o medzinárodný projekt, riešenie bolo zamerané na 
aktuálne problémy, ktoré sa vyskytovali v lesnom hospodárstve na Slovensku. Z tohto 
dôvodu sa pri aplikácií metódy s využitím participatívnosti venovala veľká pozornosť 
výberu účastníkov seminárov spätného výberu. Bol kladený dôraz, aby na seminári mali 
zastúpenie aktéri z lesného hospodárstva, drevospracujúceho priemyslu a ochrany príro-
dy, aktéri zastupujúci štát a aktéri zo súkromnej sféry ako aj aktéri pôsobiaci na národnej 
a lokálnej úrovni. Z celkového počtu 33 pozvaných osôb sa seminárov spätného pláno-
vania zúčastnilo 23 aktérov od národnej po lokálnu úroveň. Nakoľko sa jednalo o prvé 
využitie metódy na Slovensku, cieľom analýzy pomocou dotazníka bolo zistiť spätnú väz-
bu, tzn. dopad seminárov na ich účastníkov. Z tohto dôvodu bol pripravený dotazník s 18 
otázkami, ktorý bol doručený osobne, alebo písomne 21 účastníkom. Dvaja účastníci sa 
nezúčastnili dopytovania z dôvodu chýbajúcich aktuálnych kontaktov. Miera návratnosti 
dotazníkov dosiahla 29 %. Nakoľko boli dotazníky vyhodnotené agregovane a anonymne, 
výsledky sa nespájali s konkrétnymi organizáciami a osobami.

Všetci respondenti si s odstupom dvoch rokov pamätali na semináre spätného plá-
novania. Účastníci ohodnotili užitočnosť metódy hodnotou 7,8 z 10 bodovej stupnice. 
Cieľom metódy je dosiahnuť participáciu rôznych aktérov, čo zo strany účastníkov bolo aj 
ocenené. S ďalšou výhodou metódy, ako je spoznanie názorov a cieľov ostatných účastní-
kov seminára, súhlasila väčšina respondentov. Okrem iného, pri podobných stretnutiach 
je možné získať nové kontakty. Len jeden respondent uviedol, že nezískal žiaden zaují-
mavý kontakt, nakoľko všetkých poznal. Na väčšinu respondentov mal seminár vplyv pri 
ich rozhodovaní v obhospodarovaní lesa, rozšírení plánovacieho obdobia, zahrnutia väč-
šieho množstva faktorov do plánovania a spracovaní komplexných otázok ohľadom bu-
dúcnosti. Lepšiu predstavu o tom, ako by mala vyzerať budúcnosť vďaka semináru získali 
všetci okrem jedného respondenta. Traja zo šiestich respondentov uviedli, že ich seminár 
podporil ohľadom vytvárania a prijímania strategických rozhodnutí. Samotné využitie 
metódy spätného plánovania účastníkmi pri svojej práci videli obmedzene vzhľadom na 
možnosti respondentov. Dôležitým aspektom participácie bolo aj miesto konania semi-
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nára spätného výberu, najmä pre lokálnych aktérov, ktorí vo väčšine nie sú ochotní ďaleko 
cestovať. Umiestenie v regióne pôsobnosti aktérov vyzdvihli aj respondenti.

Vhodnosť metódy spätného výberu v prípade väčšieho množstva aktérov pri riešení 
problémov bolo uvedených vo viacerých štúdiách (Kangas et al. 2010, Maier et al. 2014, 
Tuček et al. 2016, Bonsu et al. 2017, Hengeveld et al. 2017). Metóda spätného výberu 
s participatívnym prístupom umožňuje prispieť k tvorbe politiky, dlhodobého plánova-
nia a tvorby manažmentových stratégií v celej oblasti sektora lesného hospodárstva (de 
Bruin et al. 2017). Respondenti pozitívne ohodnotili uskutočnené semináre ako aj samot-
nú metódu spätného výberu. Riziko metódy spätného výberu s participatívnym prístu-
pom videli v samotnom výbere aktérov, keďže ich výber a zároveň aj ich aktivita výrazne 
ovplyvní výsledky výskumu. Svojimi odpoveďami tak potvrdili niektoré výhody ako aj 
nevýhody tejto metódy.
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PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE POLITICKÝCH NÁSTROJOV 
A SYSTÉMOV OCHRANY PRÍRODY V CHÚ 

VYBRANÝCH KRAJÍN EURÓPY

Martina Štěrbová, Zuzana Sarvašová, 
Matej Schwarz, Katarína Sujová

ABSTRACT

The paper uses case studies from the Czech Republic, Poland, Austria, Switzerland, 
France and Germany to describe the status, institutional management and implemented 
policy instruments applied in the protected areas of those countries. The aim of the paper 
is to analyze and describe alternative policy instruments and nature protection systems of 
selected European countries, that are potentially useful for the elimination of identifi ed 
confl icts within the forest production in the protected areas of the Slovak Republic. 
Foreign examples of the best practices should represent an inspiration for fi nding 
compromises in the process of balancing forestry and nature conservation in order to 
maintain the interest of the various stakeholders.
Key words: nature conservation, protected area, policy instruments, confl ict

ÚVOD
Ponuka a dopyt po rozličných ekosystémových službách v lesnom prostredí prináša 

strety záujmov rôznych skupín užívateľov. Najmarkantnejším je tlak na drevoprodukč-
nú funkciu lesných ekosystémov a konfl ikt s ochranou prírody, prejavujúci sa osobitne 
v chránených územiach (CHÚ). Tieto témy rezonujú na národnej úrovni, ako aj v me-
dzinárodnom kontexte. Výskum politických nástrojov uplatňovaných pri riešení týchto 
konfl iktov, analýza záujmov jednotlivých stakeholdrov v spojení s participatívnym plá-
novaním a posudzovaním vplyvov rozhodnutí na manažment CHÚ, môže pritom viesť 
k viacerým inovatívnym riešeniam.

V roku 2017 sa v rámci projektu „Výskum a vývoj pre inovácie a podporu konkurencie-
schopnosti lesníckeho sektora“ riešeného na NLC-LVÚ Zvolen, uskutočnilo porovnanie al-
ternatívnych systémov a nástrojov ochrany prírody vo vybraných európskych krajinách: 
Česká republika, Poľsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsko a Nemecko. V nadväznosti 
na výsledky analýzy bariér limitujúcich využívanie produkcie lesov v CHÚ z roku 2016, 
sa príspevok zameriava na politické nástroje a systémy ochrany prírody potencionálne 
využiteľné pre elimináciu existujúcich konfl iktov pri využívaní produkcie lesov v CHÚ. 
Metodicky sa práca opiera o prípadové štúdie, vychádzajúce z ofi ciálnych dokumentov 
a spracovania dostupných zdrojov údajov v literatúre a na webe. Prípadová štúdia popisu-
je v jednotlivých krajinách status CHÚ, inštitucionálne zabezpečenie manažmentu CHÚ 
a implementované politické nástroje, so zameraním predovšetkým na ekonomické, prá-
ve, informačné a administratívno-organizačné nástroje. Potrebné doplňujúce informácie 
boli získané prostredníctvom osobných a e-mailových konzultácií. 
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Prípadové štúdie

Česká republika
CHÚ, ktoré pokrývajú v ČR zhruba 15 % územia štátu, sú základom ekologickej sta-

bility krajiny a majú význam kultúrny, vedecký, výchovný, estetický i hospodársky. Veľ-
koplošné osobitne chránené územia zahŕňajú ucelenejšie hodnotné a zachovalé prírodné 
a krajinné komplexy. Na hospodárske aktivity v týchto územiach sa uplatňujú špecifi cké 
pravidlá. Najprísnejším stupňom ochrany veľkoplošného územia v ČR je národný park 
(NP) (sú štyri – KRNAP, NP Šumava, NP České Švýcarsko, NP Podyjí). NP sú spravidla 
členené do troch zón ochrany prírody, vymedzených vzhľadom na prírodné hodnoty: prvá 
zóna - prísna prírodná, druhá zóna – riadená prírodná a tretia zóna – okrajová. Najprís-
nejší režim ochrany je stanovený pre prvú zónu, ktorá zahŕňa najcennejšie územia s naj-
významnejšími prírodnými hodnotami. Pohyb je povolený len po vyznačených cestách. 
V prípade potreby môže byť okolo NP vyhlásené aj tzv. ochranné pásmo, kde môžu byť 
zakázané, resp. obmedzené niektoré činnosti potenciálne ohrozujúce územie NP. 

Miernejším stupňom ochrany veľkoplošného územia v ČR sú CHKO, ktoré sa delia 
na štyri zóny. Prvá zóna zahŕňa biotopy minimálne poznačené činnosťou človeka a tomu 
zodpovedá aj najprísnejšia úroveň ochrany. Lesy sú tu ponechané prirodzenému vývoju. 
Druhá zóna zaberá celkovo oveľa väčšiu rozlohu (34,6 % oproti 5,4 %), vo väčšej miere 
sú zastúpené lúky a pasienky. Najrozsiahlejšie územie predstavuje tretia ochranná zóna, 
do ktorej spadajú lesy výraznejšie ovplyvnené ľudskou činnosťou (napr. smrekové mono-
kultúry), polia, lúky a zastavané územia. Štvrtá zahŕňa intenzívnejšie zastavané územia 
vo väčších obciach a ich okolie, ako aj oblasti s intenzívnejším turistickým ruchom.

Maloplošné CHÚ sú spravidla plošne menšie útvary s nadštandardnou alebo mimo-
riadnou prírodnou hodnotou. Ich význam je národný, resp. medzinárodný, alebo regio-
nálny. Ochrana maloplošných CHÚ viac zohľadňuje konkrétne prírodné hodnoty, ktoré 
sú v danej lokalite cieľom ochrany, tzn. väčšinou je chránený nejaký biotop či mozaika 
biotopov.

V CHÚ sa hospodári podľa plánov starostlivosti, ktoré určujú spôsob hospodárenia 
v lese, obsahujú rámcové smernice riadenia vývoja lesa, resp. smernice starostlivosti o les 
podľa súborov lesných typov. Zákon priamo o bezzásahových územiach nepojednáva. 
Akékoľvek využitie NP musí byť podriadené zachovaniu a zlepšeniu prírodných pomerov 
a musí byť v súlade s vedeckými a výchovnými cieľmi sledovanými ich vyhlásením. Abso-
lútna bezzásahovosť sa v ČR neuplatňuje, napr. hasia požiare, eliminujú niektoré invázne 
druhy.

Ústredným orgánom štátnej správy a orgánom vrchného štátneho dozoru vo veciach 
ochrany prírody a krajiny je MŽP. Ministerstvo spracováva prognózy a koncepcie stra-
tégie ochrany prírody (v spolupráci s krajmi) a zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu 
v ochrane prírody a krajiny. Krajské úrady spracovávajú koncepcie a stratégie ochrany 
prírody vo svojej pôsobnosti a vymedzujú a hodnotia regionálne systémy ekologickej sta-
bility. Správy NP a správy CHKO sú určené na výkon štátnej správy na týchto územiach. 
Okrem toho zabezpečujú odbornú a vedeckovýskumnú činnosť, vzdelávacie a výchovné 
aktivity na zverenom území a komplexnú starostlivosť o tieto územia. Česká inšpekcia 
životného prostredia je odborný orgán štátnej správy, ktorý je poverený dozorom nad 
rešpektovaním zákonných noriem v oblasti ŽP. V súkromnom sektore je potrebné chápať 
ochranu prírody ako väčšinou dobrovoľnú alebo zmluvnú činnosť, ktorá je viazaná prí-
slušnými právnymi predpismi. 

Pokiaľ ide o implementované nástroje, nárok na fi nančnú náhradu patrí vlastníkovi 
lesného pozemku alebo nájomcovi, ktorý tieto pozemky oprávnene užíva, v prípade, že 
mu vznikne alebo trvá ujma v dôsledku obmedzenia vyplývajúceho z rozhodnutia, zá-
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väzného stanoviska alebo súhlasu vydaného podľa zákona. Štát podporuje hospodárenie 
v lesoch fi nančnými príspevkami a rôznymi dotačnými titulmi, prostredníctvom ktorých 
je možné získať investičné aj neinvestičné prostriedky na realizáciu vlastných opatrení 
a aktivít. 

Poľsko
V súčasnej dobe je v Poľsku chránených 33 % územia, čo možno pripisovať skutočne 

veľkému výskytu významných a jedinečných oblastí či objektov, ktoré je potrebné chrániť, 
vysokému záujmu a citlivosti miestnych obyvateľov k danému územiu a prírode, alebo veľ-
mi citlivému nastaveniu zákona, ktorý vymedzuje podmienky a predpoklady pre vyhláse-
nie rozsiahlych CHÚ. 

Nachádza sa tu zhruba 1 400 chránených oblastí, 88 prírodných a 23 NP. Najvýznam-
nejšou formou ochrany prírody sú NP, rozkladajú sa na ploche s významnými špecifi c-
kými prírodnými, vedeckými, sociálnymi, kultúrnymi a vzdelávacími hodnotami, o roz-
lohe najmenej 1 000 ha. Vytvárajú sa pre zachovanie biologickej rozmanitosti, zdrojov, 
objektov a prvkov neživej časti prírody a krajiny. Celková plocha poľských NP je 3 145 
km2. Vznikajú z nariadenia vlády, pričom zákon neuvádza žiadnu zmienku o zónach v NP. 
Hospodári sa v nich podľa Programov starostlivosti, v ktorých je uvedený zoznam miest 
a oblastí, ktoré sú výslovne k dispozícii pre cestovný ruch a pri ktorých je jasne vymedze-
ný spôsob ich využívania. Zároveň je v tomto zozname uvedený aj maximálny počet osôb, 
ktoré sa môžu v danej lokalite v rovnakom čase vyskytovať. V ďalšej časti plánu starostli-
vosti sú obdobným spôsobom vymedzené oblasti určené priamo k rekreačnej a športovej 
činnosti a na prevádzkovanie poľnohospodárskych či obchodných činností (najmä uby-
tovacie a stravovacie služby). Pre poľnohospodársku činnosť sú tu vymedzené konkrétne 
lokality a aj predpísané spôsoby ich možného používania (napr. či lúky musia byť kosené 
či spásané zverou).

Obdobou CHKO v Poľsku sú krajinné parky, ktoré tu majú druhé najväčšie zastúpenie 
a zaujímajú tak 8,3 % územia. Vznikajú na základe nariadenia vojvodu, pričom na území 
Poľska nedochádza ani tu k zónovania vytýčených oblastí.

Právne predpisy týkajúce sa vzájomných vzťahov medzi ochranou prírody a lesným 
hospodárstvom sú zahrnuté v mnohých právnych aktoch, ide najmä o zákon o ochrane 
prírody a lesný zákon. Mnohé aspekty ustanovení lesného zákona sú v súlade s cieľmi 
ochrany životného prostredia. Situácia v praxi však nie je vždy ideálna a dochádza tu 
k vzájomným kolíziám noriem a hodnôt a následným konfl iktom medzi ochranou príro-
dy a lesným hospodárstvom, pričom otázka riešenia týchto konfl iktov nie je ani v Poľsku 
jednoznačne zodpovedaná. Často je potrebné zavádzať menšie zmeny, aby sa zabezpečilo 
súčasné využívanie oblastí s ochranou existujúcich druhov a biotopov. Niekedy sa ostatné 
hodnoty mimo životného prostredia stávajú dôležitejšími a ich vykonávanie je nevyhnut-
né pre zabezpečenie spoločných záujmov. Ide hlavne o prípady nutnosti odstrániť stromy 
alebo kríky, ktoré bránia viditeľnosti signalizácie, resp. prevádzke železničného zariade-
nia, alebo viditeľnosti štátnych hraníc v zmysle zákona o ochrane štátnych hraníc.

V Poľsku neexistujú žiadne špeciálne postupy a nariadenia, ktoré by riešili konfl ikt 
medzi cieľom ochrany prírodných procesov (prirodzená obnova bez akéhokoľvek zása-
hu) a lesníckym prístupom (povinná ochrana lesa spracovaním kalamity). Taktiež otáz-
ka najlepšieho postupu, ktorý by sa mal vykonať v prípade napadnutia porastu hnilobou, 
hubami, resp. hmyzom, je sporná. Vyváženie vzťahov lesného hospodárstva a ochrany 
prírody, s cieľom zachovať záujem jednotlivých skupín, je významným problémom súčas-
ného smerovania lesného hospodárstva. Zákon sa pokúša nájsť metódy na zosúladenie 
týchto rozdielov tým, že explicitne uprednostňuje určité hodnoty na úkor druhého (čo 
však najčastejšie neprináša dobré výsledky), alebo snahou priradiť význam hodnotám, 
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v dôsledku ktorých sa nezrovnalosti dostanú na minimálnu úroveň alebo zmiznú (napr. 
zavedenie princípu trvalej udržateľnosti lesného hospodárstva), resp. vytvorením metód 
na dosiahnutie kompromisu (princíp proporcionality). Dôležitou otázkou však zostáva, 
či by vzniknuté konfl ikty mali byť vždy vyriešené s dôrazom na cennejšie aspekty.

Rakúsko
Chránených je tu zhruba 28 % územia. V oblasti ochrany životného prostredia a ochra-

ny prírody a krajiny spadajú zákony pod kompetencie jednotlivých spolkových štátov, tak-
že Rakúsko nemá jeden spoločný zákon, ale deväť jednotlivých zákonov. Početnosti záko-
nov zodpovedá aj rôznorodosť kategórií chránených území, celkom ich je 24. Najprísnejší 
režim ochrany je v prírodných chránených územiach a v prírodných lesných rezerváciách. 
Špeciálnu pozíciu má NP a prísna prírodná rezervácia a územia divokej prírody.

Spolkové krajiny pritom podporujú manažment chránených oblastí, kontrolujú ich 
a implementujú programy ochrany. Národné dohody podľa rakúskej ústavy regulujú spo-
luprácu medzi štátom a spolkovými krajinami a fi nancovanie Ministerstva poľnohospo-
dárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva

U NP je v Rakúsku väčšia komunikácia s miestnymi obyvateľmi, najmenej raz ročne 
sa koná Fórum NP. Správy NP sú spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré môžu voľne 
podnikať. Finančné prostriedky získavajú zo štátneho a federálneho rozpočtu a z vlast-
ných príjmov zo sprievodných služieb. Jej najväčšími výdavkami sú náhrady za obmedze-
nie práv vlastníkom pôdy. V prísne chránených územiach, kde sú lesnícke činnosti ako aj 
iný manažment územia zakázané, alebo sú tam stanovené osobitné hospodárske opatre-
nia, sa totiž uplatňujú ekonomické nástroje. Ak je pozemok chráneného územia súkrom-
ným majetkom, súkromní vlastníci lesa dostanú kompenzačné platby. Boli pripravované 
zhora nadol, avšak čoraz častejšie je, že sa vykonávajú na dobrovoľnom základe tak, že 
autorita ochrany prírody sa snaží získať na svoju stranu vlastníkov, následne spoločne vy-
jednávajú o zmluve kde sú stanovené opatrenia a platby. Pri národných parkoch sa tento 
postup vzťahuje ako na súkromné tak aj na verejné lesy. Platí pravidlo, že chránené úze-
mia sa prednostne vyhlasujú na štátnej pôde. Z dôvodu vyhnutia sa konfl iktom so súk-
romnými vlastníkmi sa preferuje dobrovoľnosť záväzkov ochrany prírody. V porovnaní 
s platením ujmy a problémami s obhospodarovaním sa preferuje odkúpenie územia zo 
súkromných rúk. Vyvlastnenie z dôvodu ochrany prírody nie je možné, vzťahuje sa len 
na stavbu ciest alebo elektrovodov. V prípade rozporov existuje riziko dlhých prieťahov 
a súdnych konaní, čo spôsobuje politické problémy. Dôležitým faktorom pre rozhodova-
nie je aj veľkosť územia, hranice a podiel plochy z chráneného územia.

Ohľadom regulatívnych nástrojov v obhospodarovaní lesov v CHÚ bola v minulosti, 
nejasná situácia. Zákon o lesnom hospodárstve vyžadoval sanitárnu ťažbu napr. v prípa-
de kalamity kôrovcov, ale zákon o ochrane prírody vyžadoval prísny zákaz takejto činnosti 
v chránenej oblasti. Od roku 2002 však federálny rakúsky zákon o lesnom hospodárstve 
hovorí, že pre takéto striktne chránené oblasti sa predpísané hygienické opatrenia môžu 
obísť len v prípade, ak nespôsobia ohrozenie ďalším lesným oblastiam.

Švajčiarsko
Vo Švajčiarsku je ochrana prírody a krajiny stanovená vo federálnej ústave a kantóny 

sú zodpovedné za presadzovanie zákonov. Chránené územia tu pokrývajú iba 6,5 % úze-
mia, pričom tu existujú tri kategórie parkov národného významu:

1. Národný park – rozľahlá oblasť, rozdelená na jadrovú a nárazníkovú zónu. V jad-
rovej oblasti, ktorá musí mať min. 100 km2, existujú prísne obmedzenia výrobných ope-
rácií a ľudských činností. Ide teda o oblasť bez zásahu, čím sa zabezpečuje neporušenosť 
biotopov pôvodnej fl óry a fauny a umožňuje sa prírode a krajine vyvíjať sa spontánne. Ne-
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musí ísť pritom o les, často ide len o alpské lúky a skaly, pričom možná je tu regulovaná 
tradičná pastva a regulácia stavov zveri. Nárazníková zóna je oblasťou, kde žije a pracuje 
miestna komunita. Národný park slúži aj na účely rekreácie a environmentálneho vzdelá-
vania pre verejnosť, ako aj pre záujmy vedeckého výskumu.

2. Regionálny prírodný park – rozsiahla (min. 100 km2) čiastočne osídlená vidiecka 
oblasť bez zónovania, charakterizovaná vysokými prírodnými a krajinnými hodnotami. 
Podporuje trvalo udržateľný rozvoj, zachovanie, udržiavanie a rozširovanie prírodného 
a kultúrneho dedičstva a harmonickej vidieckej oblasti s krajinným typickým osídlením.

3. Park objavovania prírody – oblasť nachádzajúca sa v husto osídlenom regióne, 
ktorá ponúka neporušené priestory pre miestnu fl óru a faunu a zlepšuje kvalitu života 
mestskej populácie. Je rozdelená do dvoch zón: v jadrovej zóne je regulovaný prístup pre 
verejnosť – bezzásahová zóna o veľkosti min. 4 km2, prechodová zóna (min. 2 km2) je 
určená na ochranu a zvyšovanie prírodných a krajinných hodnôt a umožňuje verejnosti 
„prežívať“ prírodu a získať environmentálne vzdelávanie – nesmie byť ďalej ako 20 km od 
urbanizovanej krajiny.

Cieľom zriaďovanie parkov nie je chrániť prírodné procesy bez prítomnosti ľudí v par-
ku, zohľadňujú sa aj kultúrne, sociálne a ekonomické aspekty. Federálne orgány uznávajú 
iba parky založené na regionálnych iniciatívach a využívajú podporu miestnej komunity. 
Z uvedeného dôvodu je výmera chránených území vo Švajčiarsku tak malá.

V súčasnosti je vo Švajčiarsku 18 parkov, ktoré získali značku „park národného vý-
znamu“. Aby bolo možné získať značku parku a fi nančnú podporu, musia byť splnené 
stanovené kritériá. Následne môžu značku využívať parkom certifi kovaní podnikatelia 
a subjekty v okolí NP, profi tujú z neho aj miestni obyvatelia, farmári a podnikatelia. Do-
tácie na vznik a fungovanie parkov poskytuje federácia, ako aj kantóny. Ďalším zdrojom 
sú príjmy z členských príspevkov (napr. obce, regionálne podniky, súkromné osoby), súk-
romné sponzorstvo, príjmy plynúce z parku, ako napríklad udelenie licencie na využíva-
nie značky parku na tovary a služby predávané podnikmi pôsobiacimi v parku a predaj 
parkových výrobkov a služieb. 

Francúzsko
Ochrana prírody a krajiny je vo Francúzsku súčasťou ochrany ŽP. Podiel chránených 

území na ploche Francúzska je 16,5 % (vrátane zámorských území), pričom tu existuje 
viac typov chránených území, čo je dané jednak väčšou rôznorodosťou francúzskej kra-
jiny (prítomnosť morského pobrežia, veľhôr), ako aj prístupom k ochrane prírody, ktorý 
je prepracovanejší a snaží sa chránené územia viac odlíšiť.

NP je vo Francúzsku najprísnejším stupňom ochrany rozsiahlejších území. Nachádza 
sa tu desať NP, z toho sedem v metropolitnom a tri v zámorskom Francúzsku. Územia NP 
sú členené do troch úrovní. Úroveň podliehajúca najprísnejšej ochrane sa nazýva „jadro-
vá oblasť parku“ kde je povolený vstup len po vyznačených cestách. Tzv. periférne oblasti 
tiež podliehajú ochrane. NP je verejnoprávna korporácia, v ktorej sú v prípade správy za-
stúpení predstavitelia štátu, regiónu, departementu, miestni zastupitelia, experti a ďalšie 
osoby.

Prírodný regionálny park je francúzskym približným ekvivalentom slovenskej CHKO. 
Jeho základnou myšlienkou je zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva pre budúce 
generácie. V porovnaní s NP sa jedná o oblasti hustejšie osídlené, pričom tieto CHÚ nie 
sú ďalej členené na ochranné zóny. Ich zriadenie iniciuje región. Ministerstvo ekológie, 
udržateľného rozvoja a energie zasahuje pri vyhlásení parku a ďalej má kontrolnú úlohu. 
Samotný návrh na vytvorenie parku pochádza od miestnych zastupiteľstiev. Oblasť usilu-
júca sa o štatút parku musí dodržiavať záväzné podmienky uvedené v tzv. charte. Po vypr-
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šaní platnosti charty (12 rokov) dochádza k jej obnoveniu, pri ktorom môže dôjsť k úprave 
vymedzenia parku a obce sa môžu dobrovoľne rozhodnúť z parku vystúpiť.

Zriaďovanie parkov však nie je motivované iba ochranou daného územia. Dôležitú 
úlohu zohráva aj ekonomická stránka, parky totiž majú prístup k štátnym a európskym 
dotáciám, čo zúčastneným obciam umožňuje využiť tieto prostriedky na obnovu vidieckej 
krajiny. Avšak svoju prevádzku musia čiastočne fi nancovať samostatne, k čomu využívajú 
napr. poskytovanie ubytovacích a sprievodcovských služieb, alebo odbornú poradenskú 
činnosť. 

Vo Francúzsku je väčšina nástrojov ochrany prírody a krajiny sústredená v rukách štá-
tu. je Ministerstvo ekológie, udržateľného rozvoja a energie je ústredným orgánom štát-
nej správy, ktorý vykonáva vrchný dohľad nad ochranou prírody a krajiny a je garantom 
medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti. V súvislosti s rozšírením kompetencií regiónov 
došlo k zavedeniu princípu spoluzodpovednosti regiónu za ŽP. Regióny sú spoluzodpo-
vedné za vypracovanie projektov Štát - Región. Na úrovni departementu je sústredených 
najmenej právomocí, plní iba konzultačnú úlohu. Naopak kompetencie obcí sú význam-
né. Nemôžu síce zriadiť chránené územie, môžu však rozhodnúť o zákaze vjazdu do prí-
rodných oblastí nachádzajúcich sa na území ich správy, povoľujú výrub stromov, vyhlasu-
jú pamätné stromy, vyslovujú stanoviská pri vyhlasovaní chránených území a podieľajú 
sa na tvorbe odborných podkladov pre vytváranie siete Natura 2000. Vo Francúzsku pô-
sobí tiež organizácia na ochranu prírody a krajiny „France nature environnement“, ktorá 
zoskupuje mnoho ďalších asociácií aktívne sa zapájajúcich do akcií na ochranu prírody 
a rozširujúcich povedomie o ochrane prírody. 

Nemecko
V Nemecku sa nachádza 103 prírodných parkov, ktoré spolu tvoria cca 27,8 % výmery 

štátu. Pozostávajú z „území chránenej krajiny“ alebo z „území ochrany prírody“ (v zásade 
ide o maloplošné CHÚ rôzneho typu). Slúžia na zachovanie, rozvoj alebo rekonštrukciu 
krajiny vyznačujúcej sa rozmanitým užívaním a biodiverzitou kompatibilnou s týmto uží-
vaním. Ide o územia osobitne vhodné pre rekreáciu a trvalo-udržateľný regionálny rozvoj. 
Územia ochrany prírody nemusia byť bezzásahové, hospodárenie však býva obmedzené, 
pričom ich manažment nesmie byť v rozpore s účelom ich vyhlásenia. 

Z celkovej výmery 16 nemeckých NP zaberajú tri veľké NP cca 760 tis. ha, ktoré pred-
stavujú nelesnú krajinu (prevažne morské plytčiny a pieskové duny). Väčšia časť výmery 
územia NP sa musí vyznačovať minimálnym až žiadnym ľudským ovplyvnením, nenaru-
šenými prírodnými procesmi a dynamikou, čo je vzhľadom na charakter niektorých NP 
dosť sporné. Existujú kritériá a štandardy pre nemecké národné parky, ktoré poukazujú 
na požadovaný smer ich vývoja. Nie je pritom jednoduché zistiť, nakoľko dnešné parky 
týmto štandardom vyhovujú. NP musia byť rešpektované vyššími územnými plánmi. 
Správa parku je nadradená ostatným prípadným subjektom, ktoré majú na území NP ne-
jakú zodpovednosť. Pozemky v NP majú byť podľa možnosti všetky v štátnom vlastníctve, 
pokiaľ nie sú, tak požadovaný manažment musí byť zabezpečený „trvalým predpisom“. 
V NP nemajú byť prakticky žiadne ľudské sídla a dopravná infraštruktúra. Hranice NP 
majú byť evidované v katastri nehnuteľností a majú umožňovať fungovanie prírodných 
procesov. Toto je však diskutabilné a v prísnom chápaní nesplniteľné, nakoľko hranice 
niektorých NP sú značne členité a neprirodzené. Ekosystémy NP majú byť do 30 rokov 
od vyhlásenie aspoň na 75 % bezzásahové a už v dobe vyhlásenia majú mať vysoký stupeň 
prirodzenosti.  

Vládnym vedeckým orgánom zodpovedným za národnú a medzinárodnú ochranu 
prírody je Federálna agentúra pre ochranu prírody, ktorá sa zodpovedá MŽP. NP alebo 
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územia ochrany prírody je možné vyhlásiť na základe „vedeckého návrhu“ aj napriek od-
poru zainteresovaných strán (napr. obhospodarovateľov lesa alebo drevospracujúceho 
priemyslu). Niektoré parky takto aj vyhlásené boli (napr. Schwarzwald). 

NP má byť organizačne samostatný a jeho správa plne zodpovedná za plnenie cieľov 
ochrany. Financovanie NP musí byť vždy plne kryté federálnym (spolkovým) rozpočtom. 
NP má mať zmluvy a dohody o spolupráci so zainteresovanými sociálnymi skupinami 
v okolí parku, ktoré majú uznať ciele parku a deklarovať podporu. Financovanie je prevaž-
ne určené na kúpu pozemkov alebo ich dlhodobé prenájmy, platbu kompenzácií, pokrytie 
hospodárskych a rozvojových nákladov, opatrenia na zlepšenie štruktúry biotopov, per-
sonálne a materiálové náklady, informačné aktivity súvisiace s projektmi a posudzova-
nie projektov. Kompenzačné fi nančné mechanizmy sa rôznia v závislosti od federálneho 
štátu. Legislatíva na veľmi všeobecnej úrovni hovorí, že majitelia lesov v CHÚ by mali byť 
odškodnení, ale v niektorých federálnych štátoch doteraz neexistuje mechanizmus kom-
penzácie.

ZÁVER
Záverom možno konštatovať, že v záujme riešenia existujúcich  naliehavých koncepč-

ných a systémových problémov je nevyhnutné prehĺbenie medzisektorovej spolupráce 
lesníctva s ochranou prírody, ako aj s ďalšími súvisiacimi sektormi. Všetky aktivity je pri-
tom potrebné pripravovať vo vzájomnej spolupráci tak, aby boli realizovateľné, adresné 
a smerované do odborného obhospodarovania lesov s cieľom posilňovať ekosystémové 
služby lesov.  

Ďalším krokom v rámci riešenia projektu preto bude, na základe identifi kácie záuj-
mov rôznych zainteresovaných skupín a zistených možností riešení pri hľadaní kompro-
misov vo využívaní produkcie lesov v chránených územiach, navrhnúť procesný model 
riešenia konfl iktov – inovatívny koncepčný prístup. Ten, po konzultácii s tvorcami roz-
hodnutí zo sektorov lesníctva a ochrany prírody, bude zahŕňať riziká, medzery, predpo-
klady a možnosti jeho uplatnenia. 
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