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ÚVOD

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 17. 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 situácií a ekonomickým problémom LH. Osobitná 
pozornosť sa zameria na problematiku riešenú v rámci APVV projektu OUTSOURC 
– socioekonomickú situáciu dodávateľov lesníckych služieb, ich problémy a efektívnosť 
outsourcingu v lesnom hospodárstve.

Ako je už zvykom, aj tentoraz je druhá časť seminára zameraná na prenos najnovších 
poznatkov výskumu do lesníckej praxe. V rámci tejto časti sa budú prezentovať výsledky 
výskumu v rámci projektu GreenWOOD zameraného na hodnotenie materiálových tokov 
vrátane kvantifi kácie viazania CO2 na všetkých úrovniach spracovania drevnej suroviny 
Cieľom výskumného projektu APVV je tvorba optimálnych modelov trvalo udržateľného 
využívania drevnej suroviny v kontexte zelenej ekonomiky.

Posledná časť konferencie prináša niektoré výsledky implementačných analýz 
nástrojov verejnej politiky v oblasti lesného hospodárstva získaných v rámci projektu APVV 
IMPEVALES a zároveň chce predstaviť a prediskutovať s účastníkmi konferencie nový 
projekt aplikovaného výskumu APVV zameraného na platby za ekosystémové služby lesa.

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.

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.
generálny riaditeľ NLC
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PORADENSTVO NA ZÁKLADE ANALÝZY 
LESNÍCKEJ POLITIKY

Jaroslav Šálka, Zuzana Dobšinská, Zuzana Sarvašová, 
Martina Štěrbová, Klára Báliková, Jozef Výbošťok, 

Lenka Navrátilová

ABSTRACT
The role of the scientifi c expertise is providing solutions to problems in forestry policy. 
These solutions should be based on the scientifi c facts and understood by political 
actors. They should be realizable on the political and practical level. Scientifi c expertise 
and scientists providing counselling to forestry stakeholders and forest practice play an 
important role in management of natural resources and forestry policy. Therefore, it is 
important to explore how can transfer of the scientifi c knowledge encourage interested 
parties in forestry policy to use scientifi c knowledge. In the paper we defi ne the research 
and the political process, individual models of transfer of the scientifi c knowledge into 
practice and offer practical examples. Finally, we defi ne the recommendation for future 
research.
Key words: political process, research process, counselling

1 ÚVOD
Aktéri lesníckej politiky očakávajú od politologických výskumov a štúdií predovšetkým 

legitimáciu vlastných koncepcií a stratégií, menej ju poteší kritika alebo návrhy nových 
netradičných riešení (Šálka a kol. 2017). Klasický pohľad na vedu o lesníckej politike 
presadzuje práve takýto lesníckej praxi blízky náhľad, ktorý sa snaží o zdôvodnenie 
a vypracovanie najlepšieho konceptu lesníckej politiky (Dieterich 1953, Hasel 1971). 
Takémuto prístupu hovoríme normatívno-ontologický. Novšia veda o lesníckej politike, 
reprezentovaná využívaním politologických a sociologických teórií, má tiež záujem 
o spoluprácu s aktérmi lesníckej politiky a záujem o poradenstvo prostredníctvom 
výskumných štúdií, jej hlavné zameranie je však deskriptívne (Windhoff-Heritier 1987, 
Krott 2001). Výskumný proces a správanie sa výskumníkov sa odlišujú od politického 
procesu a správania sa politických aktérov. Obidva procesy majú svoje zákonitosti, ktoré 
vedú často k nedorozumeniam (Böcher, Krott 2016, obrázok 1). Príspevok si kladie 
za cieľ popísať charakteristiky výskumnému a politického procesu, popísať základné 
modely prenosu poznatkov z analýzy verejnej politiky do praxe a pokúsi sa defi novať 
odporúčania.
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... „Predstavte si, čo by sa stalo, keby sa vedec stretol so starým priateľom, ktorý 
sa stal politikom. Posadili by sa na pivo a vymieňali si skúsenosti ohľadom účinkov 
klimatických zmien na spoločnosť. Výskumný pracovník by mohol hovoriť o svojom 
novom vynikajúcom klimatickom modeli. Model popisuje viaceré rozmery klimatických 
zmien, ktoré kombinujú strednú teplotu s teplotnými maximami a minimami v čase. 
„Je to veľmi pekné,“ hovorí politik, „ale povedz mi jednu vec: Zmení sa v najbližších 
desiatich rokoch oteplenie alebo ochladenie?“ „To závisí od rôznych faktorov,“ odpovie 
vedecky, „záleží na tom, či sa sústredíme na maximálnu alebo priemernú teplotu“. 
„Aká škoda“, myslí si politik: „Moji kolegovia a ja sa nemôžeme zúčastniť seminára, 
aby sme sa stali odborníkmi v defi níciách klimatických zmien. Potrebujeme len jasnú 
správu, aby sme vedeli zaujať ľudí a zapojiť ich.“ Vedec pokračuje vo svojom nadšení: 
„Včera som získal nové zaujímavé výsledky, ktoré ukazujú, že teplota počas posledného 
desaťročia klesá. Takéto údaje naznačujú, že môj model sa musí preformulovať. 
Čoskoro očakávame nový vylepšený model.“ „Wow“, myslí si politik, “aký bláznivý 
je vedecký pokrok - modely musia byť rušené kvôli inováciám, zatiaľ čo v politike 
potrebujeme presvedčiť ľudí o našich argumentoch a zotrvať pri nich akonáhle sa na 
nich dohodneme, aby sa schválili rozhodnutia a udržala sa ich platnosť.“ „Drahý 
priateľ, povedz mi, kde môžem získať dobré vedecké rady o tom, ako obhospodarovať 
lesy s cieľom vytvoriť optimálny zachytávač uhlíka“. „Vedecká odpoveď zatiaľ nie 
je k dispozícii, pretože rýchlosť rastu jednotlivých druhov stromov v podmienkach 
klimatických zmien ešte nie je dostatočne pochopená, “ odpovedá vedec. „Dobrý 
vedecký dôkaz bude k dispozícii len v budúcnosti.“ „Drahý vedec“, myslí si politik: 
„Jedine tento týždeň mám možnosť presadiť v parlamente politický program na 
fi nančnú podporu uhlíkového lesného hospodárstva a ja nemôžem čakať na budúce 
vedecké výsledky“. „Som rád, že som sa s tebou stretol a ďakujem za posedenie pri 
pive“, hovoria obaja. Ale vedec odíde presvedčený, že priateľ musí prehĺbiť svoje 
chápanie vedy, aby mohol aplikovať vedecké posolstvo v politike. Myšlienky politika 
sú podobné, ale obrátené: Vedec by sa mal naučiť myslieť trochu viac ako politik, aby 
vykonal výskum, ktorý je relevantný pre prax. Často navrhovanou stratégiou je, aby 
sa vedci a politici navzájom trochu prispôsobovali na podporu spoločných riešení. 
Budeme skúmať, či ide o sľubnú stratégiu a či je to vôbec možné. Možno musíme prijať 
všeobecné rozdiely medzi vedou a politikou a naučiť sa, ako môžu byť tieto rozdiely 
prínosom pre politiku založenú na vedeckých poznatkoch ...“

Obrázok 1 Vedec a politik na pive (Böcher, Krott 2016)

2 VÝSKUMNÝ A POLITICKÝ PROCES
Výskumný proces a výskumné metódy vo výskume verejnej politiky vychádzajú z me-

todológie empirickej sociológie ale aj iných vedeckých metód. Najprísnejší analyticko-
empirický prístup je zakotvený v pozitivizme a v pozícii empirickej analýzy s využívaním 
vedeckých metód, t. j. v Popperovom kritickom racionalizme, ktorý využíva metódu sta-
novovania hypotéz a ich potvrdzovania alebo falzifi kácie pomocou empirického výsku-
mu (Popper 2005). Objektívny výskumný proces sa člení na nasledovné etapy (Alemann, 
Tönnesmann 1994, Kromrey 1995, Alemann, Fordran 1990, Klöti 1997, Widner, Binder 
1997, Behrens 2003): vymedzenie výskumnej témy, defi novanie výskumných otázok 
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a hypotéz, zistenie teórií a súčasného stavu výskumu, výber výskumného prístupu a vý-
skumných metód, organizácia a uskutočnenie výskumu, spracovanie údajov a interpre-
tácia výsledkov.

Jasné stanovenie výskumnej témy je dôležitým predpokladom úspešného výskumu. 
Výskumná téma sa ďalej musí špecifi kovať na výskumné ciele, ktoré majú funkciu reduk-
ciu komplexnosti témy a majú byť zamerané na vyplnenie medzery v poznatkoch, diferen-
ciáciu a ďalší vývoj teoretických hypotéz, zistenie nových empirických poznatkov k téme 
atď. Ďalším krokom je defi nícia konkrétnych výskumných otázok a hypotéz, ktoré vyža-
dujú literárnu rešerš o už existujúcich teóriách a stave výskumu v danej oblasti. 

Výskumný prístup defi nuje základný rámec výskumu (napr. policy analysis, imple-
mentačný alebo evalvačný výskum). Výskumný prístup ďalej defi nuje rôzne úrovne vý-
skumu: úroveň originality (vychádza sa zo sekundárnych a primárnych údajov), úroveň 
vecná (porovnávacia analýza alebo prípadová štúdia), úroveň časová (synchrónna alebo 
diachrónna analýza), úroveň výberu (výberové alebo plné zisťovanie), úroveň agregácie 
(individuálne alebo agregované zisťovanie), úroveň koncentrácie (systém alebo aktér), 
úroveň reality (vonkajšie zisťovanie alebo experiment). 

Výber metódy, alebo rozhodnutie medzi kvantitatívnymi a kvalitatívnymi metóda-
mi politologického výskumu závisí od konkrétnej situácie a neexistujú pevné pravidlá 
(Mayntz 1985, Behrens 2003). Najdôležitejšími kritériami výberu metódy sú validita 
a reliabilita. Okrem týchto pre policy analýzu typických metód sa používajú v policy ana-
lysis rôzne ekonomické metodické postupy, ako napr. analýza ekonomickej efektívnosti, 
plánovacie a rozhodovacie postupy, ekonometrické analýzy atď. (Paluš 2002).

Vyhodnocovanie získaných informácií sa uskutočňuje rôznymi štatistickými metóda-
mi v závislosti od povahy dát a témy výskumu. Interpretácia a publikovanie výsledkov by 
malo zodpovedať vedeckým kritériám. Svoje pozorovania opisujú a potrebujú na to jasnú 
terminológiu. Pre reliabilitu a validitu výsledkov svojho výskumu presne opíšu čo pozo-
rovali a ako to pozorovali. Svoje výsledky publikujú s využívaním recenzentov a vedeckej 
diskusie.

Politický proces. Vedecký názor založený na analýze verejnej politiky znamená pre-
svedčenie, že rozhodnutia v spoločnosti sú výsledkom rôznych mocenských vzťahov me-
dzi viacerými aktérmi a že aktéri sa snažia realizovať svoje záujmy (Krott 2012), alebo, 
ako tvrdí Warren (1999), že politická prax je orientovaná na organizovanie kolektívnych 
akcií v kontexte rozdielnych krátkodobých záujmov a mocenských vzťahov, ktoré existu-
jú v modernej spoločnosti. Rozhodnutia sú politické, čo znamená, že sú aspoň čiastočne 
založené na normatívnych aspektoch, o ktorých sa nedá rozhodnúť na základe vedeckých 
poznatkov. Vedecké informácie nemôžu úplne ovplyvňovať politické rozhodnutia; skôr 
môžu vedecké informácie zorientovať aktérov o vedeckých výsledkoch, aby pomohli pri 
prijímaní politických rozhodnutí. Politické rozhodnutia sú do značnej miery prijaté bez 
toho, aby sa odvolávali na akékoľvek vedecké informácie, ale sú založené na základných 
mocenských vzťahoch, politických ideológiách, tradíciách, politických skúsenostiach 
alebo sú dokonca jednoducho náhodné (Böcher, Krott 2016). 

Politický proces a správanie aktérov v politike podlieha iným princípom (Šálka a kol. 
2017). Pre politických aktérov je pozorovanie sveta tiež užitočné, ale nie je to ich základný 
prvok ich úloh vo verejnej politike. Politickí aktéri sa snažia nájsť riešenia pre zlepšenia 
sveta, chcú a musia konať. Pokúšajú sa ovplyvniť správanie sa spoločnosti vo všeobecnos-
ti a správanie sa iných politických aktérov. Politickí aktéri veľmi podrobne pozorujú iných 
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aktérov. Ak sú schopní ovplyvňovať zmýšľanie, správanie a rozhodnutia iných aktérov, 
sú úspešní v tom, ako menia svet. Snažia sa presadiť svoje záujmy v politickom procese. 
Hľadajú argumenty pre svoje videnie sveta a snažia sa svoje problémy dostať do politickej 
agendy. Hľadajú iných aktérov ako spojencov a vytvárajú s nimi koalície. Kľúčovým fak-
torom ich konania a správania sa je získať pozornosť médií. Snažia sa získať podporu pre 
ich špecifi cké ciele a opatrenia verejnej politiky, ktoré navrhujú. Využívajú pritom svoje 
mocenské prostriedky. Celý politický proces je veľmi komplexný a neistý. Úspešné anga-
žovanie sa v politickom procese má veľa obmedzení. Výsledkom je, že majú veľmi málo 
času na získavanie vedeckých informácií. 

Ak zatiaľ odhliadneme od neformálnych aspektov vedeckej práce a politického pro-
cesu, tak môžeme konštatovať, že logika správania sa výskumníkov a politických aktérov 
podlieha inej logike (Böcher, Krott 2016, obrázok 2). Výskumníci opisujú a vysvetľujú 
svet, zatiaľ čo politickí aktéri sa snažia zmeniť svet. 

Výskumníci produkujú znalosti vedecky Politickí aktéri riešia problémy politicky 

Zameriavajú sa opis a vysvetlenie sveta Zameriavajú sa na ovplyvňovanie a zmenu 
sveta

Dávajú kritické otázky Dávajú relevantné otázky

Zbierajú všetky údaje Zbierajú relevantné a potrebné údaje 

Berú si potrebný čas pre analýzu Majú limitovaný čas „otvoreným oknom 
pre príležitosť“

Dávajú aj spochybňujúce odpovede Dávajú presvedčivé odpovede

Akumulujú vedecké poznanie Etiketujú poznanie a svet 

Vyhýbajú sa želanému mysleniu pri dosahovaní 
výsledkov

Mobilizujú želané myslenie na dosiahnutie 
výsledkov

Spoliehajú sa na teoretickú logiku a empirické 
overovanie Spoliehajú sa na presviedčanie a dohody 

Využívajú moc na opísanie a vysvetlenie sveta Využívajú moc na zmenu sveta 

Obrázok 2 Ideálne roly výskumníkov a politických aktérov (Böcher, Krott 2016)

3 PRENOS VEDECKÝCH POZNATKOV DO PRAXE 
Aktéri v lesníckej politike a ostatní užívatelia výsledkov výskumu majú tendenciu si 

myslieť, že problém nedostatočného využívania existujúcich informácií je hlavne chybou 
výskumnej komunity. Používatelia obviňujú výskumníkov za to, že nepracujú na relevant-
ných projektoch, ktoré by poskytli informácie, ktoré potrebujú práve teraz. Pokiaľ ide 
o výskumníkov, tí majú tendenciu kritizovať užívateľskú komunitu: naši klienti nechápu 
a ani nechcú porozumieť tomu, čo hovoríme, a nezakladajú svoje rozhodnutia na najlep-
ších dostupných vedeckých informáciách (Seppälä 2004). Počas posledných rokov došlo 
k zvýšeniu pozornosti aktérov na prekonanie týchto rozdielov, a tým k požiadavke zlepše-
nia komunikácie medzi vedcami a politickými aktérmi v lesníckej politike (Janse 2006). 
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Množstvo štúdií sa zaoberá problémami v komunikácii medzi vedou a politikou. Od 
vedcov sa žiada, aby svoje výskumy realizovali spôsobom, ktorý udržiava vedeckú nezá-
vislosť, avšak zodpovedá aj politickým zákonitostiam, ktoré často spochybňujú existujú-
ce vedecké poznatky a za vážnych časových obmedzení. Tvorcovia rozhodnutí v lesníc-
kej politike sú vyzvaní, aby objasnili svoje politické ciele, plne pochopili a využili vedu 
a explicitne určili úroveň prijateľného rizika (Mills, Clark 2001). Acreman (2005) dospel 
k záveru, že výsledky vedeckých štúdií nie sú vždy prezentované v takej podobe, ako poža-
duje rozhodovací orgán, čo ponecháva značný priestor na rozhodovanie pre politikov pri 
prijímaní konečných rozhodnutí.

Cash a Clark (2001) nevymedzujú prepojenie vedy a politiky ako ostrú čiaru ale skôr 
ako nejasný, dynamicky sa meniaci priestor, ktorý vytvárajú vedci a tvorcovia politík za 
účelom:

zabezpečenia vedeckej dôveryhodnosti, 
zabezpečenia praktickej dôveryhodnosti, 
legitimizácie rozhodovacieho procesu.
Súvislosť medzi výskumom a politikou je často rozptýlená, Spilsbury a Nasi (2006) 

uvádzajú, že priame prepojenia medzi výskumom a zmenou politiky sú zriedkavé. Jedno-
ducho povedané predpoklad, že uskutočňovanie výskumu v lesníckej politike a šírenie ve-
deckých poznatkov automaticky povedie k zmenám v samotných politikách, je nereálne, 
naivné a hrubo nadhodnocuje úlohu nadobúdania poznatkov v procesoch tvorby politiky 
(Janse 2006).

Napriek rýchlemu pokroku v rozvoji informačných technológií, ktoré majú potenciál 
výrazne zlepšiť tok výsledkov výskumu pre tvorcov politík a obhospodarovateľov lesov, 
komunikácia a interakcia medzi výskumnou komunitou a užívateľmi informácií často nie 
sú dostatočné (Parrotta, Campos Arce 2003). 

Birot et al. (2002) uvádzajú, že zlepšenie poznatkov o lesníckej politike by malo pre-
biehať prostredníctvom fór medzi vedcami a rozhodovacími orgánmi. Tento názor zdie-
ľajú aj Mayer, Rametsteiner (2004), ktorí spomínajú, že spoločné a koordinované úsilie 
vedeckej komunity, ako sa ukázalo v dialógu s viacerými zainteresovanými stranami na 
4. ministerskej konferencii o ochrane lesov v Európe (MCPFE), môžu posilniť postavenie 
vedy v práci politikov a úradníkov. 

Birot et al. (2002) tiež zdôrazňujú, že v každom štádiu procesu rozhodovania môže byť 
rovnováha medzi komunikáciou a odbornosťou pri navrhovaní riešení odlišná. Zvyčajne 
sa uvádza, že princípy a rámcové podmienky, spolu s technickými nástrojmi a postupmi 
vychádzajú z odborných znalostí, hoci samotné rozhodnutia a spôsob ich realizácie sú 
výsledkom komunikácie so zainteresovanými stranami (obrázok 3). Vedci v oblasti les-
níckej politiky by túto otázku mali považovať za kľúčovú pri navrhovaní opatrení lesníckej 
politiky a mali by sa zaoberať ich teoretickou a empirickou analýzou (Janse 2006).

1.
2.
3.
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...“Vedcov sa pýtali, či si myslia, že ovplyvnili tvorbu politiky, a ak áno, tak ako. Takmer 
všetci (97 %) vedci odpovedali, že si myslia, že ju ovplyvnili. Akým spôsobom ovplyvnili 
rozhodovanie je zhrnuté v nasledovných bodoch (pre lepšiu prezentáciu výsledkov boli 
odpovede zhrnuté do týchto bodov autorom článku):

Členstvo v politických výboroch a pracovných skupinách.
Poskytovanie priamych vstupov do politických dokumentov ako napr. národných 
lesníckych programov a právnych aktov.
Poskytovanie objektívnych faktov o konkrétnych témach.
Písanie článkov.
Otvorenie diskusie o „zisteniach“ z medzinárodných procesov prostredníctvom publikácií 
a/alebo prezentácií.
Vytváranie sietí s tvorcami politík.

Tvorcovia politík boli požiadaní o identifi káciu faktorov (jedného alebo viacerých), 
ktoré im sťažili získať vedecké informácie. Boli im poskytnuté zoznamy, z ktorých 
si mohli vybrať a tiež im bola poskytnutá príležitosť napísať ďalšie možnosti. Tri 
najčastejšie problémy boli: (1) prebytok dostupných informácií; (2) zložitosť webových 
stránok; a (3) obmedzený prístup k online časopisom a databázam.

•
•

•
•
•

•

Obrázok 3 Poskytovanie a získavanie informácií vedcami a politikmi 
– výsledky realizovaného prieskumu (Janse 2006)

Dôležitá úloha sa pri analýze prepojenia vedy a politiky pripisuje komunikačným pro-
cesom. Lavis a kol. (2003) formulovali päť otázok, na ktoré by sa malo odpovedať v straté-
gii prenosu poznatkov z výskumu na osoby s rozhodovacou právomocou (politikov). 

Čo by sa malo prenášať na osoby s rozhodovacou právomocou (podstata)? 
Komu by sa mali prenášať poznatky z výskumu (cieľové publikum)? 
Kto má preniesť poznatky o výskume (posol)? 
Ako by sa mali prenášať poznatky z výskumu (procesy prenosu vedomostí a podporná 
komunikačná infraštruktúra)? 
S akým účinkom by sa mali prenášať poznatky z výskumu (hodnotenie)?
Tieto otázky sú v súlade s teóriou komunikácie, ktorá hovorí, že modely komunikač-

ných procesov majú aspoň štyri prvky: zdroj, správu, médium a prijímač (Dretske 1999). 
Okrem toho môže existovať zdroj narušenia: napr. selektívna expozícia, percepcia, po-
zornosť, akceptácia. Nakoniec, ak správa prešla všetkými týmito prekážkami a prijímateľ 
súhlasí, stále si nemôžeme byť istí, že bude reagovať podľa plánu (Jones-Walters 2000).

4 MODELY PRENOSU POZNATKOV DO PRAXE
Na prenos vedeckých poznatkov do praxe bolo vytvorených viacero modelov. Medzi 

najznámejšie patria lineárny, systémový, funkcionálny, koprodukčný a RIU model. 
Lineárne modely prenosu vedeckých poznatkov boli označované ako „technokratic-

ké“ (Hulme 2009). Navrhujú, aby vedecké poznatky mohli byť priamo aplikované na prax 
bez akýchkoľvek problémov alebo zmien (Beck 2011). Veda pomáha zvyšovať efektívnosť 
a účinnosť praktických rozhodnutí a vedecké poznatky vedú k lepšej politike a tvorbe po-
litiky založenej na dôkazoch. Ak sú k dispozícii vedecké fakty, táto dostupnosť automatic-
ky vedie k využívaniu vedy v praxi (Hulme 2009). V lineárnych modeloch politickí aktéri 
vyžadujú vedecké poznatky a tie sú dodávané vedeckou komunitou – tieto poznatky plynú 

1.
2.
3.
4.

5.
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priamo z vedy do praxe, v ktorej ju využívajú politickí činitelia a zainteresované strany 
s cieľom prijať „racionálne“ riešenia (Guston 2001). Rozhodnutia sú potom založené na 
vedeckých informáciách bez toho, aby sa deformovali resp. zmenili politickým procesom 
alebo praktickými úvahami. Lineárny model vedeckého prenosu vedomostí je stále veľmi 
dôležitý medzi biologickými alebo klimatickými vedcami, ktorí si kriticky kladú otázku, 
prečo politickí aktéri alebo spoločnosť nedodržujú ich odporúčania (Beck 2011).

Z pohľadu politických vied je tento model kritizovaný ako naivný a nerealistický 
(Böcher, Krott 2016). Priamy „lineárny“ prenos vedomostí z vedy do politickej praxe jed-
noducho nie je možný. Aké sú kritické body v lineárnych modeloch? Ako sme už uviedli, 
mnohé „lineárne“ modely prenosu vedeckých poznatkov tvrdia, že dostupnosť vedeckého 
výskumu vedie len k prenosu vedeckých poznatkov do praxe (Grundmann 2009). Tieto 
modely tvrdia, že politici majú záujem riešiť problémy, a preto aktívne hľadajú a využívajú 
vedecké dôkazy. Moderná analýza verejnej politiky však ukázala, že procesy v reálnom 
svete sú oveľa nelineárnejšie, a že verejná politika nemusí byť nevyhnutne zameraná na 
riešenie problémov. Priestor pre „racionálne“ riešenia založené na vedeckých poznat-
koch je oveľa menší, ako to predpokladá teória, pretože aktéri sledujú svoje vlastné zá-
ujmy, ktoré nevyhnutne neobsahujú využitie vedy (Braun, Benninghoff 2003). Využitie 
vedeckých poznatkov preto v žiadnom prípade nezávisí len od vedeckej kvality, ale aj od 
jej konkrétnej užitočnosti pre rôznych aktérov (Miller 2009). Jedným z hlavných predpo-
kladov lineárneho modelu je, že existuje len jedno nesporné riešenie politického problé-
mu. Naproti tomu obzvlášť zložité problémy, ako je zmena klímy alebo strata biodiverzity, 
sú oveľa spornejšie v rámci samotnej vedy, než tvrdí technokratický model (Beck 1986). 
Preto je v tejto súvislosti dôležité poznamenať, že rôzne politické alebo ideologické posto-
je vytvárajú osobitné politické problémy v rámci špecifi ckých vedeckých poznatkov. 

Systémové modely poukazujú na nezlučiteľnosť vedy a politiky. Veda je inkrementál-
ny proces orientovaný na hľadanie pravdy s použitím spoľahlivých vedeckých štandardov 
a metodológií (Ascher et al. 2010). Táto situácia predpokladá existenciu vedeckých dis-
kurzov a dlhodobé výskumné postupy ešte predtým, než sa objavia praktické dôsledky 
(Ascher et al. 2010). Vedecký pokrok zvyčajne potrebuje čas a veda má všetok čas na 
zlepšenie existujúcich metód a teórií. Čistá veda sa týka len zlepšovania vlastných zistení 
a približovania sa k pravde bez toho, aby nevyhnutne zahŕňala politické a praktické otáz-
ky. Vedci v rámci vedeckého systému posudzujú vedecké poznatky. Na rozdiel od toho 
funkciou politického systému je tvorba politických rozhodnutí. Tieto rozhodnutia sú za-
ložené na politickej racionalite, ktorá zahŕňa záujmy, moc a politické ideológie. V politike 
vedú politické rozhodnutia k mnohým iným aspektom ako „len“ vedecké odôvodnenie. 
Rovnako typické pre politické rozhodnutia je to, že musia byť prijaté za podmienok, ktoré 
zahŕňajú časové obmedzenia a neistoty. To je v kontraste s vedou, ktorá sa snaží znížiť 
neistotu tým, že investuje čas do teoretického vývoja a vytvára vedecké dôkazy. Tieto zá-
kladné rozdiely medzi systémom vedy a politickým systémom bránia štrukturálnemu pre-
nosu vedeckých poznatkov (Bocher, Krott 2016). Kým špecifi cké komunikačné médium 
vedeckého systému je „pravda“, špecifi ckým prostriedkom komunikácie politických sys-
témov je „moc“ (Luhmann 1981). Funkcia vedeckého systému spočíva v získavaní nových 
vedomostí prostredníctvom výskumných procesov, zatiaľ čo funkcia politického systému 
spočíva v tvorbe kolektívne záväzných rozhodnutí prostredníctvom mocenských proce-
sov (Luhmann 1981). Podľa tejto oblasti systémovej teórie prenos vedeckých poznatkov 
znamená premenu vedeckých informácií na iný systém v našom prípade politický. Podľa 
Luhmanna (1981) je v zásade komunikácia medzi rôznymi systémami nemožná. Každý 
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systém je „samo referenčný“ a druhý je uzavretý. Tieto problémy sú štrukturálnej povahy 
a sú oveľa viac ako len problémy komunikácie alebo jednoduché transformácie (Willems 
et al. 1993).

Funkcionálne modely prenosu vedeckých poznatkov vyzdvihujú prirodzenú nezluči-
teľnosť medzi vedou a politikou (Miller 2009), vychádzajú z teórie verejnej voľby (Mueller 
2004) a opisujú funkcie vedy pre politických aktérov. Hlavnou myšlienkou je, že veda nie 
je využívaná pre svoje poznatkové a výskumné črty, používa sa len preto, že môže plniť 
niekoľko funkcií pre politických aktérov.

Veda je proces orientovaný na hľadanie pravdy s využitím spoľahlivých vedeckých 
štandardov a metodík (Ascher et al., 2010). Táto situácia predpokladá existenciu vedec-
kých diskusií (Bocking 2004) a dlhodobé výskumné postupy predtým, než budú zistené 
praktické dôsledky (Ascher et al., 2010). Na rozdiel od toho je politická prax orientovaná 
na organizovanie kolektívnej akcie v kontexte rozdielnych krátkodobých záujmov a mo-
cenských vzťahov, ktoré existujú v modernej spoločnosti (Warren 1999). Preto politickí 
aktéri často používajú jednoduché správy na rozdiel od vedeckých argumentov alebo po-
trebujú vedecké výsledky v presnom okamihu, keď sa otvoria možnosti pre určité politické 
rozhodnutie (Kingdon 1984) a nemôžu čakať, kým veda prinesie viac informácií. 

Všeobecne sa uznáva, že environmentálne politiky by sa mali riadiť vedou, ale ve-
decký proces a tvorba verejnej politiky sú zo zásady nezlučiteľné. Toto však nezastaví bo-
jovníkov v politických vojnách, aby využívali vedu pre svoje vlastné ciele. (Miller 2009). 
Politika ochrany prírody by sa mala riadiť vedou, ale v skutočnosti politici často využívajú 
vedu a vedecké poznatky len preto, aby slúžili vlastným záujmom (Radaelli 1995). Také-
to funkčné modely zdôrazňujú skutočnosť, že rôzne zainteresované strany môžu využiť 
vedu a vedecké argumenty na to, aby slúžili svojim individuálnym politickým záujmom. 
Napriek tomu niektoré z týchto modelov podceňujú, do akej miery môžu mať veda alebo 
vedecké argumenty poznatkový vplyv na politické alebo praktické rozhodnutia (Böcher, 
Krott 2016).

Funkčné modely zdôrazňujú egoistické preferencie racionálnych politických aktérov. 
Politickí aktéri využívajú vedecké poznatky len ako ďalší zdroj, ktorý zvýši ich autoritu 
alebo legitimitu. Boehmer-Christiansen (1995, obrázok 4) popísal niekoľko funkcií vedy 
pre politiku:

Vedecké poznatky môžu byť zdrojom legitímnosti pre tých, ktorí sú pri moci. Aktéri 
využívajú vedecké poznatky selektívne na legalizáciu svojich politických rozhodnutí, 
najmä ak tieto rozhodnutia zahŕňajú nepopulárne politické opatrenia. 
Vedecká expertíza môže slúžiť ako nástroj presviedčania v diskusiách a rokovaniach. 
Aktéri majú tendenciu vybrať si odporúčania, ktoré najlepšie vyhovujú ich vlastným 
záujmom. Rôzni aktéri budú využívať vedecké poznatky na argumentáciu svojich zá-
ujmov v politických diskusiách a presviedčať konkurenčných aktérov, aby prijali ich 
politické záujmy.
Vedecká expertíza môže fungovať ako mechanizmus na oddialenie alebo vyhýbanie 
sa konaniu, alebo ako náhrada za činnosť, pretože potreba výskumu naťahuje čas 
a prenáša zodpovednosť na niekoho iného. Aktéri sa často vyhýbajú politickému roz-
hodovaniu v oblastiach s vysokou mierou konfl iktu tým, že odkladajú rozhodnutia 
pre nedostatok vedeckých poznatkov, ktoré by boli potrebné na rozhodnutie. Takíto 
aktéri môžu tiež zriadiť vedeckú komisiu alebo iniciovať vedecké výskumné projekty 
na preukázanie svojej politickej činnosti.

•

•

•
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Vedecká expertíza môže uľahčiť zmenu politiky tým, že vystupuje ako obetný bará-
nok. Veda môže byť použitá na to, aby umožnila politikom zmeniť svoj názor bez stra-
ty reputácie alebo prijatia chyby.

...  „Po prvé: Majitelia lesov, najmä majitelia lesov malých výmer, nemajú záujem 
o výskum ... Toto potvrdzuje vzorka respondentov ... Zástupcovia 
združení vlastníkov lesov tiež nepotrebujú vedecké stanovisko členov 
a nečlenov.

 Po druhé: Zástupcovia združení vlastníkov lesov majú staré schválené stratégie 
a taktiky a očakávajú, že výskum potvrdí ich prácu,

 Po tretie: Vzťahy medzi zástupcami záujmových združení sú niekedy ťažké 
z hľadiska ich pozície v združeniach. Niektorí predstavitelia očakávajú, 
že tento výskum prekryje tieto rozdiely. 

 Po štvrté: Zástupcovia očakávajú, že naše výsledky presvedčia ostatných aktérov 
o ich pravde, najmä štátnu správu lesného hospodárstva.“ ...

Obrázok 4 Záujmy funkcionárov záujmových združení v projekte VYNALES 
(Böcher 2007, Šálka, Sarvašová, Dobšinská 2014)

Výskumníci majú tiež svoje neformálne záujmy, ktoré majú slúžiť na zlepšenie ich 
mocenskej pozície a prestíže. Majú záujem na získaní čo najviac fi nančných prostriedkov 
na výskumné štúdie, tak aby mohli produkovať veľké množstvo vedeckých výstupov a tak 
posilňovať svoju vedeckú pozíciu, docieliť kariérny rast atď. (Janse 2006).

Koprodukčný model zohľadňuje politické aspekty, ktoré obklopujú praktické uplat-
ňovanie vedy (Hulme 2009). V tomto modeli majú vedecké a politické argumenty spoloč-
ný vplyv na tvorbu politiky. Koprodukčný model je založený na myšlienke, že dosiahnutie 
komplexných politických cieľov, ako je napr. adaptácia na klimatické zmeny, si vyžaduje 
spoločné zváženie vedeckých aj nevedeckých argumentov (Edelenbos  et al., 2011, Hulme 
2009). Politika ovplyvňuje aj faktické využívanie vedeckých poznatkov (Jasanoff 2004). 
Koprodukčné modely zdôrazňujú, že využívanie vedeckých poznatkov nie je nezávislé od 
politického procesu. Pojmy „politizácia vedy“ a „vedeckosť politiky“ (Maasen, Weingart 
2005) vyjadrujú, ako na rozdiel od lineárneho alebo funkcionálneho modelu prenosu 
vedeckých poznatkov existuje mnoho „interakcií medzi tvorcami politiky a výskumník-
mi“ (Maasen, Weingart 2005), ktoré ovplyvňujú využitie vedeckých poznatkov. Politici 
preto často vyžadujú vedecké poznatky na realizáciu svojich politických cieľov a politic-
ké rozhodnutia potom ovplyvňujú iniciovanie vedeckého výskumu, aby bol tento dopyt 
naplnený (Sarewitz, Pielke 2007). Tento koprodukčný model sa javí ako primeraný na 
popis reálneho sveta interakcií medzi vedou a politikou v moderných spoločnostiach. 
Výskumníci neurčujú politické rozhodnutia a politici alebo odborníci nie vždy využívajú 
vedecké poznatky len na to, aby slúžili svojim vlastným záujmom. Politické rozhodovanie 
je výsledkom koprodukcie medzi spoločnosťou, výskumníkmi a politikmi. 

Je dôležité zdôrazniť, že každý z týchto modelov popisuje potenciálne spôsoby vyu-
žitia vedy a politiky (Hulme 2009). Určité politické rozhodnutia môžu byť založené na 
„čistej vede, najmä rozhodnutia týkajúce sa technických problémov, napríklad zákaz 
nebezpečného odpadu, pre ktorý sú vedecké dôkazy len podmienkou. Takéto rozhodnu-
tia predstavujú lineárnejší model prenosu vedeckých poznatkov. Existujú tiež politické 

•
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rozhodnutia, v ktorých veda slúži len ako dodatočná podpora pre politikov, a tak predsta-
vujú aj funkčný model prepojenia vedy a politiky. Okrem toho existujú niektoré politické 
rozhodnutia, ktoré predstavujú dlhý inkrementálny proces koprodukcie medzi vedcami, 
spoločnosťou a politikmi.

RIU model zdieľa hlavnú predstavu o koprodukčnom modeli Hulmeho, že politic-
ké a praktické rozhodnutia sú výsledkom vedeckých a politických úvah (Hulme 2009). 
Hlavným predpokladom RIU modelu je, že v politickom procese sú politickí činitelia a ich 
záujmy oveľa silnejší ako vedecké zdôvodnenie. To znamená, že medzi vedou a politikou 
nie je rovnováha. Okrem toho, politické rozhodnutia založené na vedeckých poznatkoch 
závisia od rôznych kritérií, ktoré odrážajú určité aspekty vedeckej kvality a politických 
procesov (Böcher, Krott 2016).

RIU model defi nuje proces prenosu vedeckých poznatkov ako nepretržitý proces vý-
skumu (R), integrácie (I) a využitia (U), pričom každý sleduje svoju individuálnu logiku.

Výskum sa chápe ako produkcia špecifi ckých vedomostí pomocou vedeckých metód 
a štandardov (Stevanov et al. 2013). Model odzrkadľuje, že špičkový výskum musí byť po-
važovaný za dôležitý predpoklad pre každý prenos vedeckých poznatkov (Lentsch, We-
ingart 2011), pretože kvalita vedeckej expertízy zásadne určuje jej potenciál na efektívne 
riešenie problémov. Je to dôležité pre dôveryhodnosť a podporu využitia poznatkov aj 
u odbornej verejnosti (Pregernig, Böcher 2012). Potenciál využitia vedeckých poznatkov 
v environmentálnej politike sa zvyšuje, ak sa tieto zistenia spoliehajú na „najnovšie po-
znatky“. Kvalita vedeckej expertízy je všeobecne dôležitá pre prenos vedeckých poznat-
kov do tvorby politík (Lentsch, Weingart 2011).

Integrácia je defi novaná ako obojsmerný krok v procese interakcie medzi praktickým 
využitím poznatkov a výskumom. Počas integrácie sú relevantné výsledky výskumu pre po-
litických aktérov vyberané pomocou kritérií založených na praktických požiadavkách. Me-
dzitým sa praktické požiadavky na vedecké riešenia prenesú do otázok vedeckého výskumu 
(Böcher, Krott 2010). Integrácia je výmena informácií v reakcii na požiadavky tých, ktorí sú 
v praxi, a zhromažďovanie dôkazov. Tento proces smeruje výskum k praktickým problémom 
s cieľom opísať ich a úspešne ich riešiť (Böcher, Krott 2010).

Integrácia spája vedecké dôkazy s očakávaniami a želaniami politikov bez zmeny 
výsledkov vedeckého výskumu. Vzájomná súčinnosť medzi výskumom a integráciou si 
vyžaduje rozsiahle poznanie dostupných vedeckých poznatkov a poznatkov o politickej 
praxi (Böcher, Krott 2010). Integrácia spája výskum s požiadavkami politickej praxe tým, 
že vyberá jednotlivé „tehly poznania“. Tieto tehly sú platné, pretože odrážajú „najnovšiu 
vedy“ a súčasne sú aj politicky relevantné (Böcher, Krott 2010), V tomto zmysle predsta-
vujú tieto tehly myšlienku „použiteľnej pravdy“, ktorú opísal Jasanoff (1990). Použiteľná 
pravda prechádza testami vedeckých dôkazov a zároveň podporuje politické rozhodova-
nie (Jasanoff 1990).

Využívanie je aktívne využívanie vedeckých poznatkov aktérmi v praxi. Aktéri rozho-
dujú sami za seba, aké vedomosti a koľko z nich chcú použiť, a môžu tiež nútiť iných ak-
térov, aby využili tieto vedecké poznatky. V modeli RIU existujú viaceré mocenské vzťa-
hy, ktoré podporujú využívanie vedeckých poznatkov v politickej praxi. Tieto mocenské 
vzťahy podporujú viaceré riešenia založené na vedeckých poznatkoch. Na obrázku 5 sú 
uvedené tri činnosti v rámci RIU modelu s ich hlavnými kritériami. 
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Činnosti v rámci RIU modelu Kritériá

Výskum 

Súčasný stav vedeckého poznania

Dobrá vedecká prax

Metódy 

Teoretická interpretácia

Integrácia 

Orientácia na verejné ciele

Relevantnosť pre praktické problémy

Orientácie aktérov

Vhodné médiá

Využitie 

Aktívne využívanie vedeckých informácií
občanmi
vlastníkmi lesa
olitickými aktérmi 
v procese implementácie 

•
•
•
•

Transparentnosť celého procesu

Obrázok 5 Činnosti a kritéria RIU modelu (Böcher, Krott 2016)

RIU model opisuje obojsmerný, nelineárny proces prepojenia medzi výskumnými 
a integračnými činnosťami s cieľom vytvoriť vedecké poradenské produkty v politike. 
Model zdôrazňuje integráciu ako osobitnú činnosť v procese interakcie medzi výskumom 
a politikou. Integrácia sleduje jedinečnú logiku, ktorá spája požiadavky politikov (požia-
davky politického systému) s potenciálnou ponukou vedy vyplývajúcou zo silného výbero-
vého konania. Nie všetko, čo je vyprodukované vedou je politicky relevantné a využiteľné. 
Nie každý politický dopyt môže byť vyriešený vedeckým výskumom (Böcher, Krott 2010).

RIU model sa môže použiť na analýzu prenosu vedeckých poznatkov s cie-
ľom lepšie porozumieť procesu vedeckého poradenstva. Tento model sa môže pou-
žiť aj na identifi káciu potenciálnych silných a slabých stránok samotného prenosu 
výsledkov vedeckých poznatkov zameraných na ovplyvňovanie verejnej politiky..

5 ZÁVER
Na základe vyššie uvedeného stručného zhodnotenia niektorých hlavných teórií pre-

nosu vedeckých poznatkov do politických procesov sa Böcher a Krott (2016) zamerali na 
vytvorenie vedeckého modelu vysvetľujúceho prenos vedeckých poznatkov, ktorý odráža 
tieto hlavné predpoklady:

Hlavným predpokladom prenosu vedeckých poznatkov je, že by mali byť založené na 
najmodernejších poznatkoch vedy, a že veda by mala hrať poznatkovú úlohu pri poli-
tických a praktických rozhodnutiach.
Politické procesy sú založené na politických faktoroch, ako je moc a záujmy. Tieto fak-
tory majú hlavný vplyv na prenos vedeckých poznatkov do politického procesu.

1.

2.
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Systém vedy a politický systém fungujú s použitím úplne iného typu logiky. 
Odovzdávanie vedeckých poznatkov sa deje napriek tomu, že politickí aktéri nero-
zumejú vede a vedci nerozumejú politike.
Komunikácia medzi aktérmi z oblasti vedy a politiky je potrebná, ale nie dostatočná 
na prenos vedeckých poznatkov.
Je potrebná špecifi cká forma komunikácie, ktorá síce odráža, ale nezmení jedinečnú 
racionálnosť jedného z týchto systémov. Tento druh komunikácie nemení vedeckú ra-
cionalitu a nesnaží sa meniť mocenské vzťahy v politike.
Poradenská orientácia vedy o lesníckej politike vyžaduje v závislosti od fázy výskumu 

rôzne predpoklady, ktoré musia byť zohľadnené (Krott 2001, Böcher, Krott 2016):
Pri výbere výskumných otázok majú veľký vplyv aktéri lesníckej politiky, lebo to súvisí 
s ich záujmami a často fi nancujú výskumné projekty. Výskumníci by sa mali podieľať 
na formulácii výskumných otázok a mali by dokumentovať aj očakávané výsledky.
V rámci vedeckej analýzy by mali výskumníci pracovať nezávisle, bez vplyvu aktérov, 
lebo len tak môžu splniť nároky empiricko-analytickej vedy, ktorá využíva polito-
logické teórie a metódy. Dôležitým prvkom „objektívneho výskumu“ sú kvantitatívne 
a kvalitatívne metódy empirickej sociológie.
Použitie výsledkov výskumu v politických stratégiách leží opäť v kompetencii akté-
rov lesníckej politiky. Výsledky výskumov v prírodných alebo ekonomických vedách 
by mali byť dopĺňané politologickými poradenskými projektmi, lebo práve z praxe 
prichádzajú správy o problémoch realizácie rôznych opatrení, ktoré závisia od poli-
tických procesov.
Spolupráca medzi politikou a vedou je nevyhnutná. Politika je ovplyvňovaná 
novými spôsobmi riešenia a pri defi nícii „želaného“ musí akceptovať aj „politicky 
realizovateľné“. Výskum sa obohacuje v chápaní hodnôt rôznymi politickými aktérmi 
z praxe. Dostatočná dištancia k politickej praxi by však mala vede umožniť kriticky 
analyzovať aj hodnotové orientácie lesníckych aktérov.
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IMPLEMENTAČNÁ ANALÝZA ÚZEMNEJ 
OCHRANY 

– ČASŤ PREDMET A DĹŽKA KONANIA

Katarína Sujová, Zuzana Sarvašová, Zuzana Dobšinská, 
Jaroslav Šálka, Martina Štěrbová

ABSTRAKT
Práca sa v úvode zaoberá legislatívnymi predpokladmi, ktoré regulujú lesnícke 

činnosti v chránených územiach. V práci sú analyzované rozhodnutia, ktoré súvisia 
s lesníckou činnosťou. Výsledky analýzy poukázali na veľmi nízke percento konaní, 
ktoré sa týkali lesníckych činností, v ktorých neboli povoľované výnimky zo zakázaných 
činností, čiže ustanovená regulácia lesníckych činností v chránených územiach je účinná. 
Výsledkom analýzy dĺžky konaní je odporučenie prijať postupy, ktoré by umožnili úradom 
rozhodovať v základnej 30 dňovej lehote.
Kľúčové slová: ochrana prírody, lesné hospodárstvo, analýza povolení 

1 ÚVOD
Projekt APVV-15-0715 Implementačné a evalvačné analýzy nástrojov lesníckej poli-

tiky (www.vynales.sk/impevales) rieši spoločne kolektív pracovníkov z Lesníckej fakulty 
Technickej univerzity vo Zvolene a z Národného lesníckeho centra. Cieľom projektu apli-
kovaného výskumu je vypracovať hodnotenia vybraných regulatívnych, ekonomických 
a informačných nástrojov lesníckej politiky. Analýza regulatívnych nástrojov je zameraná 
na uplatňovanie zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej zákon OPK) 
a smerníc NATURA 2000 na lesných pozemkoch v chránených územiach.

Hospodárenie v lesoch v chránených územiach prednostne reguluje zákon OPK. V § 1 
ods. 2 je ustanovené: „Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na ochranu zložiek 
životného prostredia osobitné predpisy.“. To znamená, že to čo upravuje zákon OPK, je 
korigované, obmedzené zákonom OPK z „pozície jednostrannej zákonnej nadradenosti“ 
nad ostatnými zákonmi, aj keby tú istú činnosť upravoval, prikazoval aj iný zákon. Na les-
ných pozemkoch by sa mohlo jednať o nasledovné činnosti súvisiace s obhospodarovaním 
lesa: výstavbu lesných ciest a zvážnic (podľa § 13 ods. 2, písm. c), § 14 ods. 2 písm. a), 
§ 15 ods. 2 písm. a); oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem 
oplotenia lesnej škôlky (podľa § 13 ods. 2, písm. d), § 14 ods. 2 písm. a), § 15 ods. 1 písm. 
g); aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných 
hnojív a silážnych štiav pri lesohospodárskej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha 
(podľa § 13 ods. 2, písm. h); aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxic-
kých látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri lesohospodárskej činnosti (podľa § 
14 ods. 2 písm. c); aplikáciu chemických látok a hnojív (podľa § 15 ods. 1 písm. d); rozširo-
vanie nepôvodných druhov (podľa § 14 ods. 1 písm. g), § 15 ods. 1 písm. a); ťažbu drevnej 
hmoty holorubným hospodárskym spôsobom (podľa § 15 ods. 1 písm. b); umiestnenie 
stavby (podľa § 15 ods. 2 písm. c) ako aj ďalšie činnosti, ktoré môžu byť obmedzené na 
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základe zákona OPK a sú uvedené vo vyhláškach, ktorými boli vyhlásené chránené vtáčie 
územia. Čo sa týka zákazu pestovania nepôvodných druhov od 3. stupňa ochrany, zákon 
o ochrane prírody rešpektuje, že nemôže byť retroaktívny: “Zákaz pestovania nepôvod-
ných druhov podľa § 14 ods. 1 písm. g) sa nevzťahuje na lesné porasty, ktoré boli vysadené 
na lesných pozemkoch k 31. decembru 2013.“ (§104b ods. 3). V piatom stupni ochrany 
(§16) sa nehospodári, sú to tzv. bezzásahové územia.

Do problematiky vstupujú aj programy starostlivosti o lesy (PSL), ktoré sú dokumen-
táciou ochrany prírody podľa § 54 odsek 2 písm. b) a sú vymenované v odseku 4, ktorý 
určuje dokumenty starostlivosti pod písm. d), čo je kľúčové pre hospodárenie v lesoch 
v chránených územiach. Keďže v nadväznosti na to v § 29, v ktorom sú uvedené výnimky 
z podmienok ochrany chránených území a ich ochranných pásiem je ustanovené, že: „Zá-
kaz činnosti v územiach s druhým až piatym stupňom ochrany a chránených vtáčích úze-
miach neplatí a súhlas na činnosť v prvom až piatom stupni ochrany sa nevyžaduje, ak“ 
a pod písm. b): „ide o činnosti súvisiace so zabezpečením starostlivosti o chránené územie 
alebo jeho ochranné pásmo, ktoré sa vykonávajú v súlade s dokumentáciou ochrany prí-
rody a krajiny podľa § 54 ods. 2 písm. b)“, tzn., že sa nevyžaduje povolenie výnimky ani 
vydanie súhlasu na hospodárenie podľa PSL. Avšak vzhľadom na prechodné ustanovenia 
v §104a ods. 2 a 4 uvedené zatiaľ neplatí pre všetky PSL. Na činnosti podľa PSL účinnom 
do 1.mája 2010 uvedená výnimka neplatí. No, ak sa hospodári podľa PSL účinnom po 
1.máji 2010, a činnosť je v PSL uvedená, výnimka platí, ak nie je činnosť uvedená v PSL, 
platia pre ňu obmedzenia z územnej ochrany. Na PSL vyhotovené po roku 2010 sa poze-
rá ako na dokumentáciu ochrany prírody, a preto sa na činnosti uvedené v PSL výnimky 
a súhlasy nevyžadujú, okrem prípadov, ak by bolo potrebné realizovať činnosti, ktoré nie 
sú vyslovene uvedené v PSL.

PSL sú už v čase prípravy a schvaľovania upravované na základe vyjadrenie orgánu 
ochrany prírody (§ 9 ods. 1 písm. m). Požiadavky ochrany prírody sú doručované až v šty-
roch etapách: v 1. etape vyhotovovania Správy o doterajšom hospodárení a určení zásad 
na vyhotovenie PSL, v 2. etape prerokovania Správy o doterajšom hospodárení, v 3. etape 
odsúhlasovania hospodárskych opatrení v období od skončia platnosti PSL do schválenia 
návrhu nového PSL a v 4. etape schvaľovania PSL. V 2. – 4. etape sú doručované vyjadre-
nia/záväzné stanoviská podľa § 9 v spojitosti s § 103 zákona OPK.

Z uvedeného vyplýva, že strety záujmov medzi ochranou prírody a lesným hospodár-
stvom reguluje platná legislatíva zákonom OPK. Pre posúdenie, ako sú požiadavky ochra-
nárov uplatňované v praxi boli vykonané analýzy konaní. 

2 METODIKA
Podklady pre analýzy pochádzali z dvoch zdrojov. Analyzované boli rozhodnutia 

z konaní podľa ustanovení územnej ochrany okresných úradov v sídle kraja odborov sta-
rostlivosti o životné prostredie a Slovenskou inšpekciou životného prostredia za rok 2015, 
okrem konaní týkajúcich sa výskumu. Druhým zdrojom bola vybraná dokumentácia ob-
hospodarovateľa z konaní na základe zákona OPK od roku 2011 po súčasnosť. 

Pri analýze bola zvolená metóda obsahovej analýzy textu. Jedná sa o kvantitatívnu 
výskumnú metódu obsahu dokumentu. Sledované boli frekvencie výskytu rôznych analy-
tických kategórií, ktoré boli následne vyhodnotené. Prvou analyzovanou kategóriou bola 
činnosť, ktorej sa konanie týkalo a druhou dĺžka konania.
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3 VÝSLEDKY
Zanalyzovalo sa 393 rozhodnutí vydaných okresnými úradmi v sídle kraja a 9 rozka-

zov a 19 rozhodnutí vydaných Slovenskou inšpekciou životného prostredia v roku 2015 
v kombinácii s vybranými 9 rozhodnutiami jedného obhospodarovateľa od roku 2011 po 
súčasnosť. Rozhodnutia, ktoré sa týkali výskumu v kombinácii s územnou ochranou boli 
z analýz vylúčené. 

Výsledky poukázali na veľmi nízke percento konaní, ktoré sa týkali lesníckych činnos-
tí. Spolu sa lesníckych činností týkalo len 18 rozhodnutí (5 %) vydaných okresnými úrad-
mi v sídle kraja a dve (7 %) vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia (SIŽP).

Z rozhodnutí, ktoré vydali okresné úrady v sídle kraja, až 16 rozhodnutí sa týkalo 
spracovania kalamity v 5. stupni ochrany, ani v jednom prípade výnimka nebola povole-
ná. Jedná sa však o „zákonom vynútené“ konania, ktoré nepriamo ustanovuje ako povin-
nosť pre obhospodarovateľov lesa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v § 28 ods. 2. 

Len 2 rozhodnutia (0,5 %) z 393 rozhodnutí okresných úradov predstavujú stret záuj-
mov obhospodarovateľov lesov a ochrany prírody, v jednom prípade sa vyhovelo žiadosti 
a bol udelený súhlas (2. stupeň ochrany) a v druhom sa žiadosti o súhlas nevyhovelo (v 3. 
stupni ochrany), obe konania sa týkali výstavby lesných ciest a zvážnic. 

Jedno rozhodnutie SIŽP sa týkalo výstavby lesných ciest a zvážnic, druhé sa týkalo 
oplotenia pozemku za hranicami zastavaného územia obce v 2. stupni ochrany. 

Uvedený výsledok o nepovoľovaní výnimky na spracovanie kalamity pre obhospoda-
rovateľov v 5. stupni ochrany potvrdzuje aj analýza konaní obhospodarovateľa, ktorému 
úrad ani v jednom z dvoch analyzovaných konaní týkajúcich sa spracovania kalamity v 5. 
stupni ochrany v rokoch 2017 a 2018 nevyhovel. Tretie z konaní analyzovaných u obhos-
podarovateľa o povolení výrubu v 5. stupni ochrany iniciovala obec, upozornila na ohro-
zenie turistov. Toto konanie sa skončilo povolením výnimky. 

V konaniach u obhospodarovateľa sa okrem spracovania kalamity povoľovania týkali 
výstavby lesných ciest a zvážnic a oplotenia pozemku za hranicami zastavaného územia 
obce. Prvé konanie o výstavbe lesných ciest a zvážnic sa týkalo 2. stupňa ochrany a orgán 
žiadosti nevyhovel. Druhé konanie, ktoré sa týkalo oplotenia pozemku za hranicami za-
stavaného územia obce, bolo tiež v 2. stupni ochrany a výsledkom bolo vydanie súhlasu 
na oplotenie mladých lesných porastov a lesných kultúr. Opísané konanie „vyvolalo“ roz-
hodnutie SIŽP v roku 2015, ktoré je uvedené vo výsledkoch vyššie. Od uvedeného roku 
po súčasnosť obhospodarovateľ eviduje 18 ďalších rozhodnutí, ktorým miestne príslušné 
orgány ochrany prírody vydávajú „určenie oplôtkov“, čiže súhlas na oplotenie mladých 
lesných porastov a lesných kultúr.

Výsledky poukázali na to, že najviac konaní sa z lesníckych činností týka spracovania 
kalamity v 5. stupni ochrany. Tieto sa v prípadoch, keď žiadosť podal obhospodarovateľ 
skončili vždy zamietnutím žiadosti. 

Z ďalších činností sa žiadosti týkali výstavby lesných ciest a zvážnic a oplotenia po-
zemku za hranicami zastavaného územia obce. 

Neboli identifi kované žiadne konania o aplikovaní chemických látok a hnojív, najmä 
pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri lesohospodárskej 
činnosti; ani o rozširovaní nepôvodných druhov; ani o ťažbe drevnej hmoty holorubným 
hospodárskym spôsobom; ani o umiestnení stavby na lesných pozemkoch v chránených 
územiach a to ani na okresných úradoch ani na SIŽP.
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Pre obhospodarovanie lesov má veľký význam vydanie rozhodnutia včas. Podľa zá-
kona OPK § 85 ods. 1 vydá orgán ochrany prírody rozhodnutie do 30 dní odo dňa začatia 
konania, ak je prípad zložitý, môže byť doba predĺžená, najviac však o štyri mesiace, a ak 
je pre posúdenie potrebná sezóna, potom jeden rok. 

V roku 2015 ani v jednom prípade nebolo vydané rozhodnutie v lehote do 30 dní, väč-
šinou boli vydané do 4 mesiacov odo dňa začatia konania, najdlhšie trvalo vydanie roz-
hodnutia 1 rok. Ani v rokoch 2017 a 2018 ku kalamitám neboli rozhodnutia vydané v leho-
te do 30 dní, jedno bolo vydané po 2 mesiacoch a druhé až po 2 mesiacoch a 3 týždňoch. 

Zaujímavým je rozhodnutie, v ktorom konanie začalo upozornením obce na kalamitu 
v 5. stupni ochrany, kde popadané stromy ohrozujú návštevníkov tejto lokality. Rozhod-
nutie bolo vydané na tretí deň. Pritom žiadosť nespĺňala ani všetky náležitosti, chýbala zá-
konom predpísaná príloha. Podľa § 82 ods. 2 zákona OPK prílohou žiadosti má byť súhlas 
vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku, na ktorom sa má požadovaná činnosť 
vykonávať, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom, správcom alebo nájomcom. Úrad následne 
v rozhodnutí konštatuje že zabezpečovacie práce môžu byť vykonané iba s predchádza-
júcim riadnym súhlasom vlastníka, správcu, prípadne nájomcu dotknutých pozemkov. 
Práce má vykonať buď žiadateľ alebo správca turistického chodníka (Klub slovenských 
turistov).

Čo sa týka oplotenia mladých lesných kultúr, analyzované konanie poskytnuté obhos-
podarovateľom trvalo 2 a pol mesiaca. Ešte dlhší čas trvalo konanie o výstavbe lesných 
ciest a zvážnic v 2. stupni ochrany, kde sa obhospodarovateľ odvolaním snažil dosiahnuť 
cieľ. Celé konanie od podania žiadosti o odborné stanovisko na okresný úrad po doručenie 
zamietavého rozhodnutia z MŽP SR trvalo viac ako 2 roky a 2 mesiace.

3 ZÁVER
Pri výskume 402 konaní bola len v jednom prípade povolená výnimka zo zakázaných 

činností. Zakázaných činností sa týkali len konania o spracovaní kalamity (spolu 19 x), 
ktoré nepriamo ustanovuje ako povinnosť pre obhospodarovateľov lesa zákon č. 326/2005 
Z. z. o lesoch v § 28 ods. 2. Okrem jedného iniciovali tieto konania práve obhospodaro-
vatelia.

Ostatné konania sa týkali lesníckych činností na ktorých vykonanie sa vyžaduje sú-
hlas orgánu ochrany prírody. Zo štyroch konaní bol v dvoch prípadoch vydaný súhlas 
a dve žiadosti boli zamietnuté. 

Účinnosť regulatívnych opatrení ochrany prírody a krajiny nie je oslabená možnosťou 
povolenia výnimky zo zakázaných činností v územiach s druhým, tretím, štvrtým alebo 
piatym stupňom ochrany, výnimky nie sú udeľované. Účinnosť regulatívnych opatrení 
nie je oslabená ani pri udeľovaní súhlasu, lebo tento nie je udeľovaný bez individuálne-
ho posúdenia žiadosti. V analýze sú konania o rovnakej činnosti (výstavba lesných ciest 
a zvážnic) v 2. stupni ochrany, pričom v jednom prípade sa žiadosti vyhovelo a v druhom 
bola zamietnutá.

Analýza dĺžky konaní poukázala na to, že okrem jedného prípadu nebolo žiadne kona-
nie ukončené do 30 dní. Aj keď zákon umožňuje zložité konanie predĺžiť, je pozoruhodné, 
že pri konaniach o spracovaní kalamity základná 30 dňová lehota pre rozhodnutie nepo-
stačuje a pri konaní o riešení situácie vzniknutej po kalamite v 5. stupni ochrany, kde po-
padané stromy ohrozujú návštevníkov tejto lokality, postačujú na vydanie rozhodnutia, 
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ktorým sa povolili zabezpečovacie práce 3 dni. Vzhľadom na neistotu, ktorú dlhé konania 
pre žiadateľov prinášajú, ako aj na riziko poškodenia majetku, ak sa povoľované činnosti 
včas nevykonajú, by bolo vhodné prijať postupy, ktoré by umožnili úradom rozhodovať 
v základnej 30 dňovej lehote. 

Poďakovanie
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 

Zmluvy č. APVV-15-0715, projektu IMPEVALES -Implementačné a evalvačné analýzy 
nástrojov lesníckej politiky.

POUŽITÁ LITERATÚRA
1. Sujová, K. – Sarvašová, Z. – Dobšinská, Z. – Šálka, J. – Štěrbová, M. 2018 Prekvapivý 

výsledok analýz presadzovania ochrany prírody v lesoch. In Les & Letokruhy: časopis 
o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. č. 6, s. 4-6. ISSN 1337-9712

2. Štěrbová, M. – Sarvašová, Z. Identifi kácia hlavných typov konfl iktov pri využívaní 
produkcie lesov v chránených územiach. In Aktuálne problémy v ochrane lesa 2018: 
zborník referátov z 27. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 1. a 2. 
februára 2018 v Novom Smokovci. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2018, s. 22-27. 
ISBN 978-80-8093-239-8

3. Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, časová verzia predpisu účinná 
k 01. 12. 2018

Adresa autorov
Katarína Sujová1, Zuzana Sarvašová2, Zuzana Dobšinská3, Jaroslav Šálka3, 
Martina Štěrbová2,3

1Národné lesnícke centrum, Útvar generálneho riaditeľa, T. G. Masaryka 22, SK – 960 92  
Zvolen, e-mail: sujova@nlcsk.org 
2Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Odbor lesníckej 
politiky, ekonomiky a manažmentu lesa, T. G. Masaryka 22, SK – 960 92  Zvolen, 
e-mail: sarvasova@nlcsk.org, sterbova@nlcsk.org 
3Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta, Katedra ekonomiky 
a riadenia lesného hospodárstva, T. G. Masaryka 24, SK – 960 53 Zvolen, 
e-mail: dobsinska@tuzvo.sk, salka@tuzvo.sk



26

PLATBY ZA EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY LESA 
NA SLOVENSKU 

Klára Báliková, Zuzana Dobšinská, Jaroslav Šálka 

ABSTRACT
Payments for ecosystem services is modern way how support forest ecosystem services. 
In Slovakia, is a trend to use economic instruments of forestry policy to support 
ecosystem services of forests, which include: forest tax reliefs, refunds on the restriction 
of ownership rights, environmental payments from the Rural Development Program and 
support for forestry to fulfi ll non-productive forest functions. The aim of the paper is to 
defi ne hypotheses regarding selected economic instruments in terms of selected theories. 
As appropriate theories for describing selected economic instruments, we have identifi ed 
theories of PES schemes and forest ecosystem services, policy analysis, and theory 
of governance. Verifi cation of the established hypotheses will be the subject of further 
research in the framework of the dissertation thesis „Implementation and Evaluation 
Analysis of Economic Instruments for Ensuring Forest Ecosystem Services“.
Key words: economic instruments, payments for ecosystem services, policy analysis, 
governance

ÚVOD
Základným dlhodobým cieľom lesníckej politiky na Slovensku je zabezpečenie trvalo 

udržateľného obhospodarovania lesov založeného na primeranom využívaní ich ekono-
mických, ekologických a sociálnych funkcií pre rozvoj spoločnosti a najmä vidieckych 
oblastí (Moravčík, Konôpka et. al., 2009). Tieto funkcie lesov sú zdrojom širokej škály 
úžitkov. Poskytované úžitky môžeme defi novať ako ekosystémové služby lesov (Báliková 
a kol. 2018). Na Slovensku je súčasným trendom podpora ekosystémových služieb lesov 
prostredníctvom ekonomických nástrojov verejnej politiky, ktoré predstavujú jeden z ná-
strojov realizácie verejnej politiky. Hovoríme o prostriedkoch, ktoré kumuluje verejná 
moc, resp. orgány verejnej správy, či už v rámci štátnej správy alebo samosprávy, za úče-
lom zabezpečovania takých typov verejných statkov, ktoré spoločnosť k svojej existencii 
a rozvoju nevyhnutne potrebuje, a ktoré súčasne nedokáže z akéhokoľvek dôvodu zabez-
pečiť súkromný sektor. Príčinou existencie verejných fi nancií je teda istá deformácia, ne-
efektivita a nefl exibilita trhu v určitom segmente, ktorú je nevyhnutné suplovať verejnými 
zdrojmi (Šálka a kol. 2017). Vzhľadom na to, že v slovenských podmienkach je zabezpečo-
vanie a podpora ekosystémových služieb fi nancované prevažne z verejných zdrojov, pred-
metom výskumu sú vybrané ekonomické nástroje lesníckej politiky, ktoré majú charakter 
verejných kompenzačných mechanizmov a sú najbližšie ku konceptu PES schém.

Úľavy na dani z lesných pozemkov prináležia obligatórne obhospodarovateľom 
a vlastníkom lesa za všetky lesy ochranné a osobitného určenia. Náhrady za obmedzo-
vanie vlastníckych práv vychádzajú z ústavnej garancie vlastníctva. Ak sú majiteľovi lesa 
obmedzené vlastnícke práva, napríklad z titulu zákona o ochrane prírody a krajiny, má 
nárok na náhradu. Ak niekto požiada podľa lesného zákona o vyhlásenie lesov osobitného 
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určenia, napríklad na kúpeľné účely, je povinný zaplatiť majiteľovi lesa rozdiel výnosov 
normálneho a osobitného obhospodarovania. Platby zo štátneho rozpočtu na mimopro-
dukčné funkcie môžu obdržať obhospodarovatelia, ktorí vykonali pestovné opatrenia 
prírode blízkym spôsobom. Environmentálne platby môže získať obhospodarovateľ lesa, 
ktorý sa zmluvne zaviaže vykonať opatrenia predpísané európskym programom NATU-
RA 2000 alebo tzv. smernice o vtákoch (Šálka a kol. 2018). Cieľom príspevku je popis 
príslušných teórií a defi novanie hypotéz týkajúcich sa vybraných ekonomických nástro-
jov lesníckej politiky na zabezpečenie ekosystémových služieb lesov z hľadiska vybraných 
teórií. 

Teoretické prístupy k analýze vybraných ekonomických nástrojov 
lesníckej politiky – koncept PES schém

Platby za ekosystémové služby (PES) sú hospodárskym nástrojom, ktorý sa v posled-
ných rokoch objavil ako mechanizmus na podporu ochrany prírodných zdrojov. Progra-
my PES odmeňujú tých, ktorých pozemky tieto služby poskytujú, s dotáciami alebo 
platbami na trhu od tých, ktorí z nich majú prospech (Villagómez-Cortés, Lid del-Ángel-
Pérez, 2013). PES sa stávajú čoraz populárnejším spôsobom ako spravovať ekosystémy 
pomocou ekonomických stimulov (Farley, Constanza 2010, Gómez-Baggethun, Mura-
dian 2015, Prokofi eva 2016). PES môžeme charakterizovať ako odmenu za pozitívne ex-
ternality (Daily 1997). Podľa Wundera (2005, 2007, 2015) možno PES charakterizovať 
pomocou 5 hlavných znakov: 

dobrovoľná transakcia, 
je pri nej exaktne defi novaná ekosystémová služba (alebo využitie územia, ktoré 
pravdepodobne zabezpečuje túto službu),
je „kupovaná“ (minimálne jedným) kupujúcim,
existuje (minimálne jeden) poskytovateľ ES 
poskytovateľ služby naozaj zabezpečuje poskytovanie ES. 
Z pohľadu Wunderových (2005) kritérií môžeme PES schémy deliť na tzv. „Jadrové 

schémy“, „Kvázi“ PES schémy a ostatné ekonomické nástroje na zabezpečovanie ekosys-
témových služieb lesov (Zendersen 2009). Platby za ekosystémové služby delíme predo-
všetkým na súkromné, verejno-súkromné a verejné kompenzačné mechanizmy (Engel, 
Pagiola, Wunder, 2008). Súkromné mechanizmy predstavujú trhovú platbu užívateľom 
za poskytnutie ekosystémovej služby, napríklad platba za drevo alebo poplatky v Talian-
sku za zber húb. Verejné kompenzačné mechanizmy poskytuje verejný sektor za zabez-
pečovanie predovšetkým netrhových ekosystémových služieb, ako napríklad fi nančná 
podpora prírode blízkeho obhospodarovania lesov. Zmiešané kompenzačné mechaniz-
my súvisia so zapájaním lesných podnikov do obchodovania s emisnými kvótami alebo 
zmluvnou ochranou prírody. Tieto kritériá spresníme podľa iných autorov a doplníme 
o kritéria ako je viditeľnosť platby pre poskytovateľa, viditeľnosť služby pre užívateľa či 
pohľad ocenenia ekosystémovej služby (Šálka a kol. 2018). Pomocou zvolených kritérií 
možno identifi kovať ako vybrané ekonomické nástroje spĺňajú koncept PES schém..

1.
2.

3.
4.
5.
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Environmentálny outcome vybraných ekonomických nástrojov
Ako uvádza Wunder (2005), dôležitým znakom PES schém je defi novanie ekosys-

témovej služby, ktorej podpora je predmetom vzťahu medzi „predávajúcim“ a „kupu-
júcim“. Prvým krokom je teda identifi kácia ekosystémovej služby lesov (Kilgore et. al. 
2017). Z tohto pohľadu môžu byť PES schémy zamerané na podporu konkrétnych alebo 
globálnych ekosystémových služieb, čo priamo nadväzuje na „balíkovanie“ ekosystémo-
vých služieb (Smith et. al. 2013). Hodnotenie účinnosti PES schém je tiež zamerané na 
environmentálny a socio-ekonomický outcome (Liu et. al. 2008; Yang et. al 2018; Bör-
ner et al 2017). Výstupné premenné v rámci týchto dvoch skupín outcomu PES schém 
sú spravodlivosť (equity), účasť (participation), živobytie (livelyhood) a environmentálna 
udržateľnosť (environmental sustainability) (Adhikari, Agrawal 2013; Addison, Greiner, 
2016). V našom prípade sa jedná o hodnotenie ukazovateľov environmentálneho outco-
mu, ktorého cieľom je podpora ochrany prírody a trvalo udržateľný rozvoj lesného hos-
podárstva SR. Prostredníctvom environmentálneho outcomu teda budeme skúmať cel-
kový účinok nástroja na želané environmentálne ciele, ktoré v našom prípade subsumujú 
zabezpečovanie ekosystémových služieb lesov. Rozsah výsledkov udržateľnosti sa týka 
toho, či vybrané ekonomické nástroje lesníckej politiky sú schopné chrániť lesné spolo-
čenstvá a zabezpečovať podmienky pre poskytovanie služieb lesných ekosystémov a či 
napomáhajú k ochrane lesných ekosystémov na Slovenku. 

Analýza verejnej politiky
Vybrané ekonomické nástroje lesníckej politiky budú popísané na základe teórie po-

licy analysis (analýza verejnej politiky) a policy cyklu (cyklus opatrenia verejnej politiky). 
Policy analysis sa ako súčasť politológie zaoberá opatreniami verejnej politiky. Táto téma 
zahŕňa všetky opatrenia štátu od opatrení a programov makroekonomickej politiky cez 
opatrenia odvetvových politík až po konkrétne nástroje (Windhoff-Heritier 1987). Zá-
kladné pojmy tejto teórie sú: policy sieť, policy aréna a policy cyklus. Policy cyklus sa 
skladá z nasledujúcich fáz: fáza formulácie, implementácie a evalvácie (Šálka 2006, Šálka 
a kol. 2017). Teória verejnej politiky sa zameriava okrem hodnotenia ekonomickej racio-
nality na politické procesy, ktoré často spôsobujú vznik implementačných nedostatkov 
alebo nízku účinnosť a ekonomickú efektívnosť opatrení verejnej politiky (Windhoff-He-
ritier 1987, Šálka 2006). Účinnosť PES schém ako aj nástrojov lesníckej politiky možno 
zhodnotiť prostredníctvom implementačných a evalvačných štúdií. Cieľom evalvácie je 
určiť relevantnosť a plnenie cieľov, efektívnosť rozvoja, ekonomickú efektívnosť, vplyv 
a udržateľnosť. Evalvácia by mala poskytnúť dôveryhodné a užitočné informácie umož-
ňujúce začlenenie získaných skúseností do rozhodovacieho procesu (Malíková, Daško, 
2018). Evalvácia tiež odkazuje na proces určenia hodnoty alebo významu aktivity, poli-
tiky alebo programu. Autori sa pokúšajú odhadnúť kauzálny účinok týchto programov 
použitím techník hodnotenia policy impact a policy outcomes (Le Velly, Dutily 2016). Pre 
racionálne chápanie politiky predstavuje hodnotenie policy impacts a otucomes základ-
nú požiadavku, ktorá predstavuje výskumný objekt evalvačného výskumu (Šálka 2006; 
Šálka et. al. 2017). Pri hodnotení štátnych intervencií sa odporúča postup, ktorý hodnotí 
odôvodniteľnosť cieľov, systémovú a koncepčnú konformitu zásahov, účinky a účinnosť 
a ekonomickú efektívnosť opatrení verejnej politiky (Šálka 2006). V praxi sa však sku-
točnosť odlišuje vo veľkej miere od ideálu. Ťažkosti začínajú už pri stanovení cieľov a uka-
zovateľov, podľa ktorých sa nástroje hodnotia (Šálka a kol. 2017). Plnenie stanovených 
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cieľov ekonomických nástrojov bude podkladom pre vypracovanie evalvačnej analýzy 
účinnosti. V prípade nízkej účinnosti sa budeme zameriavať na možné príčiny ich vzniku 
tzv. implementačné nedostatky z pohľadu zainteresovaných aktérov.

Teória governance
Verejná a tým aj lesnícka politika je závislá vo veľkej miere od tradícií a paradigiem 

v politickom systéme, politickom procese a používaní nástrojov verejnej politiky. Tieto 
paradigmy popisuje teória governance, ktorá sa snaží opísať spravovanie pri rôznych 
charakteristikách viacúrovňového spravovania, participácie verejnosti na politike, me-
dzisektorovej koordinácie, adaptívnej a iteratívnej tvorby a realizácie politiky pomocou 
iniciácie procesov učenia a vedeckej expertízy (Šálka, Sarvašová, 2009). Governan-
ce prináša koncept, ktorý nám umožňuje diskutovať o úlohe štátu pri riešení verejných 
problémov a o prínose, ktorý môžu mať aktéri z neštátnych organizácií pri tvorbe verejnej 
politiky. Otvára možnosti, že rôzne skupiny spoločností, môžu zohrávať silnú úlohu pri 
riešení problémov verejných (Graham et. al. 2003). Predstavuje prístup, ktorý umožňuje 
štrukturalizáciu problémov v lesníckej politike a môže byť využívaný ako prístup k analý-
ze konkrétnych problémov v lesníctve. Teória governance hľadá riešenie prostredníctvom 
nových prístupov k politike: viacúrovňové spracovanie, participácia, medzisektorová 
koordinácia a iné (Šálka a kol. 2017). Skúsenosti v lesníctve ukázali, že medzisektorové 
vzťahy sú dôležité pri vytváraní a zabezpečovaní trvaloudržateľného obhospodarovania 
lesov. Medzisektorová politická koordinácia predstavuje zosúladenie politík a programov 
medzi sektormi (Gluck et. al. 2013). Participáciu verejnosti na lesníckej politike defi nuje-
me ako rôzne formy priameho zapojenia občanov do rozhodovania o špecifi ckých lesníc-
kych problémov (Šálka a kol. 2017). Participácia je prítomná v rôznych fázach policy cyk-
lu. Participácia verejnosti na lesníckej politike môže mať okrem úrovne alebo fázy policy 
cyklu rôzne iné vlastnosti (Sarvašová et. al. 2014; Šálka, Sarvašová 2009).

Metodický prístup k analýze vybraných ekonomických nástrojov 
lesníckej politiky

Metodika práce je založená na integrovanom prístupe zmiešaných metód sociolo-
gického výskumu (Creswell 2009). Spočíva v čo najlepšom systematickom a overiteľnom 
popísaní reality (induktívny prístup) a v zisťovaní a overovaní teoretických zákonitostí 
(deduktívny prístup) (Behrens 2003). Charakteristiky nástrojov sme vyberali prostred-
níctvom analýzy dostupných teórií (Tabuľka 1).
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Tabuľka 1 Teoretické prístupy k analýze ekonomických nástrojov lesníckej politiky

Prístupy pre hodnotenie vybraných ekonomických nástrojov lesníckej politiky
Hypotéza

Výskumné otázky Premenné

Te
ór

ia
 p

re
 a

na
lý

zu
 k

on
ce

pt
u 

P
E

S

Ktorí aktéri sú zapojení do PES schém?
Typy aktérov 
(Engel et. al. 2008; Vatn 2010; Huber-
Stearns et. al. 2013; Smith et. al. 2013).

H1

Aký je počet predávajúcich a kúpucich 
v PES schémach?

Vzťahy medzi kupujúcim 
a predávajúcim (Lockie 2013).

Kto fi nancuje PES schémy?

Verejné, súkromné, zmiešané 
(Schomers, Matzdorf 2013; Matzdrof 
et. al. 2013; Mavsar et. al. 2008; 
UNECE 2007).

Ktoré znaky PES vykazujú vybrané 
ekonomické nástroje?

PES-core, Pes-like, ostatné incentívy 
(Wunder 2005; 2007; 2015; Zendersen 
2009).

V akých „balíkoch“ sú ekosystémové 
služby zastrešované?

Zoskupovanie, vrstvenie, priživenie 
(Smith et. al. 2013)

H2Ktoré služby sú podporované?

Kategórie ESL 
(MA 2005; Zákon č. 362/2005 
o lesoch; Čaboun a kol. 2010; De Groot 
2010)

Ako sú ekosystémové služby 
podporované?

Evalvačné štúdie PES schém 
(Le Velly, Dutilly 2016; Adhikari, 
Agrawal 2013; Börner et. al. 2017).

Te
ór

ia
 p

re
 a

na
lý

zu
 v

er
ej

ne
j p

ol
it

ik
y 

v 
le

sn
íc

tv
e

Aké charakteristiky majú vybrané 
nástroje a opatrenia z hľadiska policy 
analysis?

Nominálne kategórie, účinky, princíp 
ovplyvňovania, vlastnosti 
(Krott 2001; Šálka 2006; Šálka a kol. 
2017).

H3

Ako ekonomické nástroje nadväzujú na 
nástrojový mix v lesníckej politike?

Nástrojový mix v lesníckej politike 
(Krott 2001; Bocher, Toller 2012).

Ako sú realizované vybrané 
ekonomické nástroje lesníckej 
politiky?

Financovanie verejných statkov, 
platenie štátu, tvorba trhov, fi nančné 
podpory 
(Šálka a kol. 2017).

Aký je regulatívny a motivačný 
komponent?

Účinnosť fi nančnej podpory 
(Šálka a kol. 2017; Šálka 2004).

Ako sú implementované vybrané 
nástroje lesníckej politiky? Aké sú 
implementačné nedostatky vybraných 
nástrojov?

Koncept policy siete a policy arény 
– implementačná analýza nástrojov 
(Windhoff-Heritier 1987; Šálka 2006; 
Malíková, Daško 2018).

H4

Aký je policy impact a policy outcome 
vybraných ekonomických nástrojov?

Zmena správania aktérov, hodnotenie 
dosahovania cieľov opatrení 
a programov – evalváčná analýza 
nástrojov 
(Šálka 2006; Šálka a kol. 2017).
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Prístupy pre hodnotenie vybraných ekonomických nástrojov lesníckej politiky
Hypotéza

Výskumné otázky Premenné
Te

ór
ia

 p
re

 a
na

lý
zu

 g
ov

er
na

nc
e 

v 
le

sn
íc

tv
e Ako je rozhodovanie delené medzi 

rôzne úrovne moci a ktorí aktéri sa 
stávajú spolutvorcami politiky?

Viacúrovňové spravovanie v lesníckej 
politike (Šálka a kol. 2017).

H5

Aké formy participácie verejnosti sú 
využívané v jednotlivých fázach policy 
cyklu ekonomických nástrojov?

Formy participácie 
(Šálka, Sarvašová 2009; Šálka a kol. 
2017).

Aké znaky medzisektorovej 
koordinácie vykazujú jednotlivé fázy 
policy cyklu ekonomických nástrojov?

Znaky medzisektorovej koordinácie 
(Dobšinská 2013).

Ako môže prenos vedeckých poznatkov 
podporovať zainteresované strany 
v oblasti lesníckej politiky?

Poradenstvo v lesníckej politike 
(Šálka a kol. 2017).

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2018

Na základe daných kritérií a expertného odhadu, ktorý bol vykonaný prostredníctvom 
analýzy dostupných dokumentov a panelovej diskusie členov projektu APVV č. APVV-15-
0715 sme formulovali teoretické hypotézy týkajúce sa ekonomických nástrojov lesníckej 
politiky. Takto formulované teoretické hypotézy zohrávajú špecifi ckú úlohu v sociálnom 
výskume. Proces testovania je menej formálny ako pri testovaní štatistických hypotéz 
a opiera sa viac o argumenty z dôkazov a spracovanie konceptov a výsledkov sociologic-
kého výskumu (Blaike, 2009):
Hypotéza 1: Na Slovensku existujú nástroje, ktoré spĺňajú kritériá platieb za ekosystémové 
služby lesov.

Platby za ekosystémové služby sú rozšíreným spôsobom ako aktívne podporiť zabez-
pečovanie ekosystémových služieb lesov. Na Slovensku je hlavým spôsobom podpory 
zabezpečovania ekosystémových služieb lesov ekonomickými nástrojmi lesníckej politi-
ky, ktoré majú charakter verejných kompenzačných mechanizmov. Predpokladáme, že 
vybrané nástroje spĺňajú kritériá PES schém a možno ich podľa teórie zatriediť na jadrové 
PES, „kvázi“ PES a ostatné ekonomické nástroje. 
Hypotéza 2: Ekonomické nástroje podporujú zabezpečovanie ekosystémových služieb lesov.

Hodnotenie dosahovania environmentálneho outcomu je základom evalvácie PES 
schém. Dôležité z tohto pohľadu je identifi kovať ekosystémové služby, ktoré majú byť 
podporované. Po identifi kácií je dôležité hodnotenie indikátorov environmentálneho 
outcomu, ktoré vyjadrujú celkový dopad na zabezpečovanie ekosystémových služieb le-
sov. Predpokladáme, že ekonomické nástroje sú vhodným cieľom podpory ekosystémo-
vých služieb lesov, vzhľadom na to, že majú za cieľ podporovať stability a ochranu lesných 
ekosystémov, čo značí úsilie podporiť širokú škálu ekosystémových služieb z podporenej 
výmery lesov.
Hypotéza 3: Vybrané ekonomické nástroje sú účinné z pohľadu analýzy verejnej politiky.

Analýza verejnej politiky sa zaoberá výskumom opatrení verejnej politiky a je vhod-
nou teóriou na popísanie a hodnotenie vybraných ekonomických nástrojov lesníckej po-
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litiky. Ak sú ciele stanovené vo fáze formulácie jasne a presne zvyšuje to želaný účinok 
nástroja. Ekonomické nástroje sa vyznačujú strednou precíznosťou účinku na želané cie-
le. Účinnosť ekonomických nástrojov možno zvýšiť prostredníctvom nástrojového mixu 
a tiež vhodne zvoleným motivačným a regulatívnym komponentom. Predpokladáme, že 
vybrané nástroje sú účinné, t. j. že dosahujú ciele, stanovené vo fáze formulácie, vzhľadom 
na ich nadväznosť na nástrojový mix v lesníckej politike a jasne defi novaný regulatívny 
a motivačný komponent. 
Hypotéza 4: Výskyt implementačných nedostatkov znižuje účinnosť ekonomických 
nástrojov. 

Vo fáze implementácie sa uskutočňujú činnosti schválene vo formulačnej fáze ná-
strojov verejnej politiky  za účelom dosiahnutia želaných účinkov a stanovených cieľov. 
Implementácia sa uskutočňuje v policy sieti a policy aréne, ktorá je tvorená rôznymi ak-
térmi a ich vzájomnými interakciami. Konfl ikty medzi aktérmi a nedokonalá formulácia 
programu môžu vplývať na vznik implementačných nedostatkov. Na implementáciu 
nástrojov reagujú adresáti zmenou svojho správania. Predpokladáme, že vznik imple-
mentačných nedostatkov znižuje skutočnú účinnosť ekonomických nástrojov, čo znižuje 
dosahovanie celkových očakávaných cieľov. Z tohto dôvodu môžu tvorcovia politík pre-
defi novať ciele programov a v prípade ich nedostatočného plnenia ich môžu meniť resp. 
reformulovať, aby adresáti prejavili väčší záujem o dané opatrenie. Pre racionálne chápa-
nie politiky predstavuje hodnotenie policy impacts a otucomes základnú požiadavku pre 
evalvačný výskum.
Hypotéza 5: Pri ekonomických nástrojoch je zabezpečená komplexnosť spravovania, 
pričom táto vplýva aj na implementáciu nástroja.

Prostredníctvom teórie governance sa budeme snažiť opísať nástroje pomocou rôz-
nych charakteristík viacúrovňového spravovania, participácie verejnosti na politike, 
medzisektorovej koordinácie a poradenstva v lesníckej politike v rámci jednotlivých fáz 
policy cyklu. Zvyšujúca sa komplexnosť spravovania zvyšuje taktiež zložitosť implemen-
tácie. Predpokladáme, že nástroje s nižšou komplexnosťou spravovania sa jednoduchšie 
implementujú. 

Overovanie stanovených hypotéz bude predmetom ďalšej fázy výskumu v rámci rie-
šenia dizertačnej práce s názvom „Implementačné a evalvačné analýzy ekonomických 
nástrojov lesníckej politiky na zabezpečenie ekosystémových služieb lesov“. V tejto fáze 
využijeme rôzne metódy sociologického výskumu (tabuľka 2).

Tabuľka 2 Metódy overovania hypotéz

Nástroj H1 H2 H3 H4 H5

Úľavy na dani z LP

Analýza 
dokumentov

Analýza 
dokumentov, 
prípadové štúdie, 
rozhovory s aktérmi Analýza 

dokumentov, 
rozhovory s aktérmi

Environmentálne platby PRV
Analýza 
dokumentov, 
rozhovory s aktérmi

Náhrady za obmedzenie 
vlastníckych práv
Podpory v LH na plnenie 
mimoprodukčných funkcií lesov

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2018.
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ZÁVER
Platby za ekosystémové služby sú rozšíreným spôsobom ako aktívne podporiť zabez-

pečovanie ekosystémových služieb lesov. Na Slovensku je súčasným trendom podpora 
ekosystémových služieb lesov prostredníctvom ekonomických nástrojov lesníckej poli-
tiky. Predmetom výskumu sú úľavy na dani z lesných pozemkov, náhrady za obmedze-
nie vlastníckych práv, environmentálne platby z Programu rozvoja vidieka a podpory 
v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov. Tieto budú skúmané 
prostredníctvom teórií konceptu platieb za ekosystémové služby, analýzy verejnej poli-
tiky a teórií governence. Na základe vybraných teórií sme defi novali hypotézy, týkajúce 
sa ekonomických nástrojov lesníckej politiky a ich blízkosti trhovému mechanizmu PES 
schém, účinnosti nástrojov a komplexnosti ich spravovania. Overovanie stanovených hy-
potéz bude metodicky založené na analýze dostupnej primárnej a sekundárnej literatúry, 
rozhovoroch s expertmi a prípadových štúdií. 
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IMPLEMENTAČNÁ ANALÝZA DANÍ Z LESNÝCH 
POZEMKOV

Martina Štěrbová, Zuzana Dobšinská, Klára Báliková, 
Jaroslav Šálka

ABSTRACT
Taxes are economic public policy instruments aimed at obtaining resources for fi nancing 
public expenses. However, when implementing them, there may be different responses 
from involved actors. The aim of the paper is to analyze the implementation process 
of forest land tax in selected municipalities in Slovakia. The paper identifi es main 
implementation gaps resulting from the application of Act of the Coll. 582/2004 on local 
taxes and local levy on communal waste that have resulted from the case study analysis., 
which are the lack of compensations for income loss of municipalities and increase in tax 
expenditures for forest enterprises, expertise protocols and lack of knowledge on forest 
taxation specifi cs. 
Key words: forest property tax, implementation, implementation gaps, municipality, 
forest enterprise

1 ÚVOD
Dane patria medzi ekonomické nástroje verejnej politiky. Ich účelom je získanie 

prostriedkov používaných na fi nancovanie výdavkov verejného sektora. Daň je (v sloven-
skom práve) platba fyzických alebo právnických osôb, ktorá je vynútiteľná, nenávratná, 
spravidla neúčelová, zákonom určená a pravidelne sa opakujúca, a ktorú vyberá štát a or-
gány miestnej samosprávy v prospech verejných rozpočtov a účelových fondov na úhra-
du verejných výdavkov vo vopred určenej výške a s presne určeným termínom splatnosti 
(Králik, Jakubovič, 2004). Okrem celoštátnych daní sa na Slovensku uplatňujú aj dane 
miestne, ktoré sú odlišné podľa jednotlivých samosprávnych celkov (Lenártová, 2010). 
Daň z lesných pozemkov patrí rovnako ako daň zo stavieb a bytov/nebytových priestorov 
do sústavy dane z nehnuteľnosti. Je upravená zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych da-
niach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Cieľom príspevku je analýza implementačného procesu daňovej povinnosti pri dani 
z lesných pozemkov vo vybraných obciach Slovenska. Analýza je zameraná na implemen-
táciu Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol v roku 2014 novelizovaný. Zmena spočívala 
v stanovení limitu na ročnú sadzbu dane za lesné pozemky, pričom podľa zákona ju obce 
môžu stanoviť maximálne do výšky 2,5 %, čo malo značný vplyv na rozpočet niektorých 
slovenských obcí ako aj na niektoré lesné podniky, ktorým sa daňová povinnosť zvýšila. 
V príspevku poukážeme na to, ako reagovali adresáti (obce a lesné podniky) na zmenu zá-
kona a identifi kujeme hlavné implementačné nedostatky pri aplikácii zákona o miestnych 
daniach pri dani z lesných pozemkov.
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2 MATERIÁL A METODIKA
Metodicky je príspevok založený na metódach kvalitatívneho výskumu. Implemen-

tačný proces dane z lesných pozemkov bol skúmaný pomocou prípadových štúdií. V spo-
ločenských a prírodných vedách je prípadová štúdia výskumná metóda zahŕňajúca dô-
kladné, hĺbkové a podrobné preskúmanie študijného predmetu (prípadu), ako aj súvisiace 
kontextuálne podmienky (Milfs, Durepos, Wiebe, 2010). Prípadová štúdia je metóda 
kvalitatívna, pretože dokáže dokonale splniť základné ciele kvalitatívneho výskumu, tým 
že skúma súčasné fenomény do ich hĺbky v ich skutočnom kontexte, najmä v prípadoch, 
kedy nie sú hranice medzi fenoménom a jeho kontextom úplne jasne (Yin, 2009, s. 18). 

Základnou metódou zberu informácií v rámci prípadových štúdií boli pološtruktu-
rované rozhovory so zainteresovanými aktérmi a analýza vybraných dokumentov. Obsa-
hová analýza dokumentov bola zameraná na zber relevantných informácií o prípadoch 
z nariadení obcí a rozpočtov. Podstatou metódy rozhovorov (interview) je získavanie 
informácií od zainteresovaných aktérov formou odpovedí na otázky. V štruktúrovanom 
rozhovore sú otázky a alternatívy odpovedí vopred dané. Neštruktúrovaný rozhovor 
sa vyznačuje otvorenosťou ľudského uvažovania a otázky sú široké a globálne (Prokša, 
Held a kol., 2008). Zvolili sme kombináciu týchto dvoch foriem interview a použili sme 
pološtrukturovaný rozhovor. Cieľom prípadových štúdií bolo analyzovať implementačný 
proces pri dani z lesných pozemkov a identifi kovať implementačné nedostatky z pohľa-
du zainteresovaných aktérov, a to dopad novely zákona o nehnuteľnosti na vybrané obce 
a lesné podniky. Celkovo bolo analyzovaných 20 miest a obcí z rôznych regiónov Sloven-
ska. Následne bola využitá metóda analýzy, pomocou ktorej sa z množstva informácií 
vyčlenili tie hlavné a podstatné, ktoré môžu priblížiť príčiny vzniku a priebehu skúmanej 
udalosti. Metóda porovnávania, v rámci ktorej sa porovnávala daň za lesné pozemky za 
roky 2014 a 2015 v jednotlivých obciach, umožnila objasniť procesy zmien, vývoj a dyna-
miku skúmaného javu.

3 IMPLEMENTAČNÝ PROCES PRI DANI Z LESNÝCH 
POZEMKOV
Proces implementácie sa uskutočňuje v policy sieti, ktorá sa skladá z inštitúcií, skupín 

a jednotlivcov, ktorí sú medzi sebou vo formálnych a neformálnych vzťahoch a sú nosnou 
štruktúrou implementácie opatrenia. Implementácií dani z lesných pozemkov sa zúčast-
ňujú títo aktéri: 

tí, ktorí formulovali opatrenia a schvaľovali ich ako právne záväzný predpis, v našom 
prípade sú to poslanci NR SR (formulácia zákona) a ZMOS, ZMO (pripomienkovanie 
zákona – hájenie záujmov samospráv),
tzv. realizátori, ktorí zadané opatrenia realizujú a teda vydávajú smernice (obce, kto-
ré na základe novely spomínaného zákona vydali VZN s doplnením informácie o za-
vedení limitu na daň z lesných pozemkov),
adresáti, ktorí sú ovplyvňovaní programom alebo opatrením. V našom prípade sa 
jedná o vlastníkov pôdy, ktorým sa zavedením maximálneho limitu na daň z lesných 
pozemkov znížili výdavky spojené s platením veľmi vysokej dane. Na druhej strane je 
tu aj obec, ktorá novelu spomínaného zákona vníma negatívne, nakoľko nastal pokles 
príjmov v obecnom rozpočte. 
cieľová skupina, ktorá je účinkami opatrenia zvýhodnená alebo znevýhodnená. 

–

–

–

–
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Táto fáza súvisí s priznaním daňovej povinnosti, vyrubením dane a jej následným za-
platením. Implementácia VZN sa neuskutočňuje jednotlivo, ale zvyčajne sa implementu-
je aj so VZN o vymáhaní miestnych daní a poplatkov. Výber dani z lesných pozemkov pre 
obec predstavuje prostriedky, z ktorých zabezpečuje obecné služby (verejné osvetlenie, 
sezónne práce – odhŕňanie snehu, kosenie a iné). 

Pri dani z lesných pozemkov môžeme policy arénu opísať ako konfl iktnú, pretože pro-
ti sebe stoja vlastníci/správcovia lesa a obce, ktorých príjem predstavuje aj výnos z daní. 
V prípade opatrení lesného hospodárstva je táto oblasť posudzovaná hlavne v implemen-
tačnej fáze opatrení, kde vznikajú konfl ikty medzi rôznymi aktérmi (policy sieť) a na rôz-
nej úrovni. Daň z lesných pozemkov je upravená zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby (národná úroveň). 
Pre jej implementáciu je dôležitá však lokálna úroveň, na ktorej je tvorené VZN, ktoré 
upravuje jej výber v samotných obciach. 

Tabuľka 2 zobrazuje súhrn výsledkov prípadových štúdií a prezentuje hlavné výsled-
ky vykonaného výskumu.

Reakcie adresátov (správca dane) na novelu zákona 
Väčšiny z 20 obcí (11) sa novela nedotkla, to znamená, že sa sadza dane nezmenila, 

ani neklesli príjmy obce. V 6 obciach sa v dôsledku novely znížila daňová sadzba a v 4 sa 
naopak zvýšila.

Obce reagovali na zníženie sadzby dane zvýšením hodnoty pozemku za 1/m2 (Valas-
ká, Štiavnik, Bacúch, Hnúšťa) alebo pristúpili na zvýšenie dane ako kompenzáciu nákla-
dov na opravy ciest (Hriňová, Hnúšťa, Rimavské Brezovo, Zvolenská Slatina). V niekto-
rých obciach sa výpadok príjmov snažili riešiť zvýšením iných miestnych daní alebo 
poplatkom za komunálny odpad.

Novela sa dotkla predovšetkým obcí, ktoré majú vysoký podiel lesných pozemkov (Ih-
ráč, Bacúch, Moštenica, Motyčky), v tabuľke 2 sú označené červenou farbou. Časť obcí 
na Slovensku s touto novelou nesúhlasila, pretože zmena sadby dane z lesných pozemkov 
spôsobila výpadok prímu v obecnom rozpočte, čo malo za následok napríklad pozastave-
nie obecných projektov. Najmä podhorské obce namietali proti zákonnému limitu, preto-
že v mnohých prípadoch tvoria lesné pozemky až 80 percent z ich katastrálneho územia. 
„Nebránim sa, aby bol stanovený limit na určovanie sadzby za lesné pozemky. Katego-
rizáciu obcí podľa rozlohy zabratia lesnými pozemkami v jednotlivých katastroch obcí 
treba ale rozdeliť, a to do kategórií od 1 až 5 a určiť podľa pásiem výšku sadzby za lesné 
pozemky. Navrhovaná sadzba je však likvidačná a dáva nás na podlahu, a to doslovne,“ 
povedal starosta obce Motyčky. V obci Motyčky sa rozpočet z pôvodných 50 tisíc Eur zní-
žil asi na 25 tisíc Eur, čo malo negatívny dopad na chod obce.

Obce mohli bojovať proti novele zákona pomocou lobingových aktivít v parlamente, 
pomocou médií alebo cez pripomienkovanie zákonov. Dotknuté obce túto možnosť vyu-
žili a prostredníctvom Združenia miest a obcí na Slovenska (ZMOS) žiadali o opätovnú 
zmenu zákona (Bacúch, Motyčky, Ihráč, Moštenica). 

Reakcie adresátov (daňovníkov) na novelu zákona
Väčšiny daňových subjektov sa novela zákona nedotkla, daňová povinnosť daňových 

subjektov sa nezvýšila (tabuľka 2).  V piatich prípadoch bol dopad pre daňovníkov pozi-
tívny vo forme zníženia daňovej povinnosti. Novela negatívne ovplyvnila lesné podniky 
v 4 obciach (Hriňová, Hnúšťa, Rimavské Brezovo, Zvolenská Slatina).
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Daňovníci síce majú zo zákona možnosť podieľať sa na príprave a formulácii VZN 
obce, túto možnosť však nevyužívajú. Len v  obciach Štiavnik a Tisovec mali daňovníci 
možnosť dohodnúť sa na sadzbe dane, v iných obciach si obecné zastupiteľstvo stanovilo 
sadzbu bez účasti daňovníkov.

Niektorým lesným podnikom sa daňová povinnosť zmenou zákona zvýšila. Napr. 
OZ Slovenská Ľupča pocítil zmenu zákona v negatívnom zmysle, a to že im stúpla da-
ňová povinnosť z 260 000 Eur na 310 000 Eur. Určité výdavky bolo nevyhnutné škrtnúť, 
no na iných položkách sa naopak pridalo. Išlo predovšetkým o zvyšovanie cien za drevo 
a iné služby, nakoľko každý rok vychádzajú nové cenníky. Najmä obchodom s drevom si 
OZ čiastočne dokáže vykompenzovať zvýšené výdavky na dane. Avšak v dôsledku zvyšo-
vania daní boli na OZ nútení pristúpiť k znižovaniu počtu zamestnancov.

V súvislosti s danou novelou zákona došlo k zmene interného predpisu v podniku Lesy 
SR, š. p., ktoré dovtedy poskytovali fi nančnú podporu na opravy miestnych komunikácií 
len v prípade, ak sadzba dane za lesné pozemky v danej obci bola nižšia ako 2 %. Nakoľko 
sa presadila maximálna sadzba dane na úrovni 2,5 %, fi nančné prostriedky štátny podnik 
začal poskytovať všetkým obciam, ktoré majú oprávnené nároky, napr. aj obci Turecká. 
V roku 2015 týmto spôsobom Turecká získala na opravu ciest 8 100 €, v roku 2016 to bolo 
4 536 € a v roku 2017 išlo o sumu vo výške 3 000 €. Avšak podľa vyjadrení respondent-
ky táto dotácia nie je postačujúca, obec musí každoročne opravy miestnych komunikácií 
spolufi nancovať, nakoľko tieto služby v oblasti údržby ciest sú fi nančne náročné. Uvedená 
dotácia teda predstavuje len určitý kompromis zo strany obce, ako aj štátneho podniku 
Lesy SR. 

Reakciou na novelu bola aj zmena kategorizácie lesov z hospodárskych na lesy 
ochranné alebo osobitného určenia, avšak v našich prípadových štúdiách sme takýto prí-
pad nezaznamenali. 

Zistené implementačné nedostatky
Pri analýze výsledkov získaných z prípadových štúdií sme výrazné implementačné 

nedostatky neidentifi kovali. Možno ich zhrnúť do nasledovných bodov: 
1. Absencia kompenzácie výpadku príjmu obce. Celkovo je novela zákona vnímaná 

adresátmi pozitívne, nakoľko priniesla stabilitu sadzby dane a odňala možnosť ob-
ciam vyrubovať neúmerne vysoké dane, čím sa znížilo daňové zaťaženie lesných pod-
nikov. Niektorým obciam sa však novelou výrazne znížili príjmy, čo ohrozilo chod 
obce. Starostovia kritizovali absenciu kompenzačných mechanizmov zo strany štátu 
na vykrytie rozpočtových strát a obce museli pristúpiť buď k zvýšeniu iných daní ale-
bo zastaviť rozvoj obcí. LESY SR, š.p. sa v niektorých obciach rozhodli kompenzovať 
straty obciam investíciami do miestnych komunikácií, avšak nebolo to pravidlom.

2. Absencia kompenzácie nárastu výdavkov pre daňovníka. Novela negatívny dopad 
na daňovníkov vo forme zvýšenej daňovej povinnosti, čo malo za následok zníženie 
výnosov a v jednom prípade dokonca aj prepúšťanie zamestnancov. Kým výpadok 
príjmu obcí kompenzovali z časti štátne lesy, zvýšené výdavky na dane daňovníkom 
nekompenzoval nik. 

3. Vypracovanie znaleckých posudkov. Daňovníci majú zo zákona možnosť nechať si 
vypracovať znalecký posudok na ocenenie základu dane, ktorým je hodnota pozemku 
bez porastov (výmera pozemku v m2 x zistená hodnota 1 m2 pozemku podľa platných 
predpisov), ak nesúhlasia s hodnotu, ktorú stanoví obec vo svojom VZN. Takto majú 
lesné podniky možnosť zníženia výšky zaplatenej dane, čo väčšina aj využíva.
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4. Neznalosť problematiky zo strany zamestnancov obce. Zamestnanci obecného 
úradu častokrát nemajú dostatočné znalosti týkajúce sa problematiky daní z lesných 
pozemkov a jej špecifík, preto sa pri výbere daní spoliehajú na údaje v znaleckých po-
sudkoch, ktoré predkladajú lesné podniky. 

4 ZÁVER
Analýzou implementačného procesu dane z lesných pozemkov sme zistili, že prevaž-

nej väčšiny miest a obcí sa novela zákona nedotkla. Pre väčšinu vlastníkov lesov a lesné 
podniky bola novela zákona ústretovým krokom. Dôvodom je fakt, že sadzbu dane určenú 
obcou považovali vo väčšine prípadov za neprimerane vysokú. Na druhej strane sú však 
obce, pre ktoré novela zákona predstavovala veľké, v mnohých prípadoch až existenčné 
problémy. Išlo predovšetkým o obce s malým počtom obyvateľov a veľkou rozlohou les-
ných pozemkov, pre ktoré daň z lesných pozemkov tvorí základ obecného rozpočtu. Jedná 
sa o obce Bacúch, Motyčky, Ihráč, Turecká a Moštenica. Stanovenie limitu dane z lesných 
pozemkov spôsobilo, že obce prišli o značnú časť rozpočtu, čo malo za následok nedosta-
tok príjmov na výkon prenesených kompetencií a bežného chodu obce. Ďalším problé-
mom je tiež nedostatok fi nancií na rozvoj obce a opravy miestnych komunikácií. 

Reakcie adresátov boli odlišné na strane obce a lesných podnikov. Zmenu adresáti reš-
pektovali, avšak obce pristúpili buď k zvýšeniu alebo zníženiu sadzby dane alebo zvýšili 
hodnotu pre výpočet základu dane. Boli prípady, kedy sa obce s lesným podnikom dohodli 
na kompenzácií strát vo forme opravy miestnych komunikácií slúžiacich na odvoz dre-
va. Lesné podniky zmenu privítali, nakoľko sa im vo väčšine prípadov daňová povinnosť 
znížila. Kde došlo k zvýšeniu daňovej povinnosti podniky využili možnosť vypracovania 
znaleckého posudku alebo prekategorizácie lesov na lesy ochranné alebo osobitného ur-
čenia. 
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VÝZNAM LESNÍCKO-DREVÁRSKEHO SEKTORA 
NA SLOVENSKU 

– EKONOMICKÉ VÝSLEDKY V ROKU 2017

Miroslav Kovalčík

ABSTRACT
The paper analyses the economic and economic results of forestry and wood-processing 
industry in Slovakia for the period 2010-2017. The importance of the forest based sector 
in Slovakia is assessed on the basis of indicators such as: total revenues and revenues, 
supply and processing of raw wood assortments, total costs, value added, earnings, tax 
payed, social and health payments. All these indicators were calculated per 1 m3 of the 
harvested wood, respectively, 1 m3 of processed logwood. Forest based sector in Slovakia 
with annual timber felling around 9 million m3 and domestic consumption of 7 million 
m3 of raw wood generates total revenues of more than 4 billion. €. It creates a net added 
value of 1.24 billion € a year. It transfers to the budget of the state and municipalities the 
amount of more than 370 million. €. Another roughly 300 mil. € represents social and 
health payments for employees. It employs directly 50,000 people. Income from the forest 
based sector is fl owing to 70 ths. persons. The forestry-wood sector has a 2% share of the 
national economy based on value added, or almost 3% based on total employment.
Key words: forestry, wood processing industry, fi nancial indicators

1 ÚVOD
Lesné hospodárstvo a lesy plnia v krajine významné funkcie, ktoré sú z hľadiska jej 

ekologickej stability, racionálneho využívania a trvalo udržateľného rozvoja nenahradi-
teľné. Sú najvýznamnejším zdrojom obnoviteľných ekologických surovín a vďaka svojim 
funkciám zohrávajú významnú úlohu pri tvorbe a ochrane jednotlivých zložiek životného 
prostredia. Príspevok podrobne analyzuje ekonomické a hospodárske výsledky lesného 
hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu na Slovensku za obdobie rokov 2010 – 2017. 
V príspevku sú spracované údaje aj za podnikateľský sektor v lesnom hospodárstve Slo-
venska, čím sa vernejšie zobrazujú dosiahnuté výsledky lesného hospodárstva (LH). Tak-
tiež v rámci drevospracujúceho priemyslu sú zahrnuté údaje za samostatne zárobkovo 
činné osoby (SZČO). Ekonomické a hospodárske výsledky lesného hospodárstva a dre-
vospracujúceho priemyslu na Slovensku boli vybrané tak, aby sa poukázalo na fi nančný, 
ekonomický a sociálny význam lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu 
v rámci národného hospodárstva SR.

Význam lesnícko-drevárskeho sektora na Slovensku sa hodnotí základe ukazovate-
ľov ako sú: celkové tržby a výnosy, dodávky a spracovanie sortimentov surového dreva, 
náklady, pridaná hodnota, dosiahnutý zisk, odvedené dane, sociálne a zdravotné odvo-
dy, počet zamestnancov, resp. pracovníkov. Všetky tieto ukazovatele boli prepočítané na 
1 m3 realizovanej ťažby, resp. 1 m3 spracovaného guľatinového dreva.
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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 ob-
hospodarovania lesa Les 5-01 ako aj štatistické zisťovania ŠÚ SR – Ročný výkaz produkč-
ných 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 Úč MÚJ a Úč POD a agregovaných údajov z úč-
tovných dokladov Úč FO 1-01 a Úč FO 2-01.

2 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA

2.1 Tržby a výnosy lesného hospodárstva

Tržby a výnosy lesného hospodárstva dosiahli v roku 2017 výšku 1 012,96 mil. €. Naj-
väčší podiel mali tržby za vlastné výrobky a služby až 82 %. Celkové tržby a výnosy ob-
hospodarovateľov lesa v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 vzrástli o 3,4 % najmä kvôli 
vyšším dodávkam surového dreva a mierneho zvýšenia jeho priemerného speňaženia. 
V štruktúre tržieb a výnosov obhospodarovateľov lesa za rok 2017 majú najvyšší podiel 
sortimenty surového dreva, ktoré tvoria spolu až 83 % trhovej produkcie, čo znamená, že 
drevná hmota je rozhodujúcim zdrojom fi nancovania obhospodarovateľov lesa. Hodnota 
ostatných produktov a služieb a ostatné výnosy predstavujú zhruba 17 %. Poskytovatelia 
služieb v LH dosiahli tržby vo výške 480,25 mil. €, z toho 72 % tvoria tržby za vlastné vý-
robky a služby, 25 % tržby z predaja tovaru a 3 % ostatné tržby a výnosy (tabuľka 1). Ak 
porovnáme štruktúru tržieb a výnosov obhospodarovateľov lesa a poskytovateľov služieb 
je medzi nimi značný rozdiel. U obhospodarovateľov lesa majú najväčší podiel tržby za 
vlastné výrobky a služby cez 91 % (hlavne tržby z predaja surového dreva), naproti tomu 
u poskytovateľov služieb je to len 72 % (hlavne tržby za služby) a významný podiel dosa-
hujú tržby z predaja tovaru až 22 %.

Tabuľka 1 Tržby a výnosy subjektov lesného hospodárstva SR v roku 2017 (mil. €)

Ukazovateľ
Obhospodarovatelia lesa Poskytovatelia služieb

LH SRŠtátny 
sektor

Neštátny 
sektor Spolu Obchodné 

spoločnosti SZČO Spolu

Tržby a výnosy celkom 280,82 251,89 532,71 217,75 262,50 480,25 1 012,96

Predaj tovaru 0,12 2,51 2,63 76,59 41,30 117,89 120,52

Tržby za vlastné 
výrobky a služby 258,69 227,56 486,25 133,66 211,30 344,96 831,21

 z toho tržby za drevo 241,51 199,33 440,84 440,84

Ostatné tržby a výnosy 22,01 21,82 43,83 7,50 9,90 17,40 61,23

Tržby a výnosy v lesnom hospodárstve dosahujú výšku 885 až 1 100 mil. € a závisia 
najmä od výšky ťažby surového dreva, jeho speňaženia a výšky subdodávok u dodávateľov 
služieb. Vývoj tržieb a výnosov subjektov lesného hospodárstva SR za roky 2010 až 2017 
je v tabuľke 2. 
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Tabuľka 2 Tržby a výnosy subjektov lesného hospodárstva SR 2010 – 2017 (mil. €)

Ukazovateľ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tržby a výnosy 
celkom 885,67 1 018,30 920,85 904,14 1 010,92 1 102,17 979,73 1 012,96

Predaj tovaru 103,64 119,16 107,76 105,80 118,30 145,60 103,25 120,52

Tržby za vlastné 
výrobky a služby 753,76 866,64 783,70 769,48 860,36 899,42 824,59 831,21

 z toho tržby za 
drevo 376,88 433,32 391,85 384,74 430,18 416,07 433,15 440,84

Ostatné tržby 
a výnosy 28,27 32,50 29,39 28,86 32,26 57,16 51,88 61,23

2.2 Dodávky sortimentov surového dreva

Najvýznamnejší zdroj príjmov na zachovanie funkcií lesov a udržanie zamestnanosti 
v lesníckom sektore je predaj dreva. Drevo, ako jedna z mála domácich obnoviteľných su-
rovín, je základnou surovinou v drevospracujúcom priemysle a zabezpečuje tak zamest-
nanosť, tržby a výnosy aj v tomto odvetví. V roku 2017 dodali subjekty obhospodarujúce 
lesy na Slovensku na trh 9 361,49 tis. m3 dreva (tabuľka 3). V porovnaní s rokom 2016 
boli dodávky dreva na domáci trh vyššie o 94,62 tis. m3. Vzrástli najmä dodávky ihlična-
tého dreva na tuzemský trh o 324,66 tis. m3, naproti tomu dodávky listnatého dreva klesli 
o –230,04 tis. m3.

Lesné podniky dodávali na trh v rokoch 2010 až 2017 ročne zhruba 8 až 9,6 mil. m3 
surového dreva. Zvýšenie dodávok sortimentov surového dreva v poslednom období je 
ovplyvnené najmä náhodnými ťažbami v dôsledku pôsobenia škodlivých činiteľov ako 
aj zvýšením zásob dreva v lesoch vo vyšších vekových stupňoch. Pri porovnaní podielu 
sortimentov ihličnatého a listnatého dreva, vidieť veľký rozdiel medzi podielom piliarskej 
guľatiny a vlákninového dreva. Kým u ihličnatého dreva je podiel piliarskej guľatiny okolo 
54 až 62 % a vlákninového dreva 19 až 29 %, u listnatého dreva je tento podiel opačný. 
Táto skutočnosť súvisí aj so situáciou na trhu s drevom, kde je hlavne dopyt po ihličnatej 
piliarskej guľatine a listnatom vlákninovom dreve.
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Tabuľka 3 Dodávky surového dreva 2010 – 2017 (tis. m3)

Sortiment 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ihličnaté drevo

I. trieda 0,1 0,1 0,04 1,0 0,1 0,02 4,4 6,7

II. trieda 2,9 2,4 1,8 7,6 7,0 0,4 1,9 6,7

III. trieda 3 707,5 3 316,0 2 738,4 2 388,0 3 079,2 2 750,0 2 972,8 2 964,0

Vlákninové drevo 1 498,3 1 040,4 998,8 897,4 1 207,3 1 202,5 1 428,4 1 593,8

Palivové drevo + 
drevo na energ. účely 251,9 278,3 292,3 356,8 259,0 237,7 251,1 317,8

Ostatné sortimenty 922,1 811,7 395,3 402,2 596,5 471,7 534,9 629,3

Spolu ihličnaté 6 382,7 5 448,8 4 426,6 4 053,0 5 149,2 4 662,3 5 193,6 5 518,3

Listnaté drevo

I. trieda 2,0 2,2 2,3 2,6 2,1 3,8 4,4 5,5

II. trieda 17,6 19,3 24,9 27,6 16,5 18,8 20,7 23,4

III. trieda 1 242,0 1 352,6 1 393,0 1 501,5 1 498,8 1 428,0 1 410,7 1 409,5

Vlákninové drevo 1 708,3 1 994,0 2 000,9 2 072,2 2 115,7 2 447,6 2 288,7 2 040,4

Palivové drevo + 
drevo na energ. účely 214,8 311,1 294,7 332,9 301,0 322,1 264,1 273,3

Ostatné sortimenty 31,8 84,9 59,4 72,7 84,8 112,1 84,6 91,2

Spolu listnaté 3 216,4 3 764,1 3 775,1 4 009,6 4 018,8 4 332,3 4 073,2 3 843,2

Spolu listnaté 
a ihličnaté 9 599,1 9 212,9 8 201,7 8 062,6 9 168,0 8 994,6 9 266,9 9 361,5

2.3 Náklady lesného hospodárstva.

Náklady všetkých subjektov v LH dosiahli v roku 2017 výšku 922,86 mil. €. Z toho 
subjekty obhospodarujúce les 488,26 mil. € a poskytovatelia služieb v LH 434,60 mil. €. 
V druhovom členení nákladov majú v roku 2017 najväčší podiel náklady na služby a to 
47 % z celkových nákladov, čo svedčí o prepojenosti jednotlivých subjektov LH. Osobné 
náklady mali podiel 27 % u obhospodarovateľov lesa, resp. iba 9 % u poskytovateľov slu-
žieb (spolu 18 %). Čo sa týka ostatných nákladov, môžeme vidieť ich vysoký podiel u po-
skytovateľov služieb, kde ich tvoria hlavne náklady na tovar (21 %), čo svedčí o vysokej 
obchodnej aktivite týchto subjektov a materiálové náklady (16 %), ktoré tvoria náklady na 
PHM a nevyhnutné vybavenie (tabuľka 4). 
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Tabuľka 4 Náklady subjektov lesného hospodárstva SR v roku 2017 (mil. €)

Ukazovateľ
Obhospodarovatelia lesa Poskytovatelia služieb

LH SRŠtátny 
sektor

Neštátny 
sektor Spolu Obchodné 

spoločností SZČO Spolu

Náklady celkom 270,30 217,96 488,26 213,40 221,20 434,60 922,86

Náklady na 
tovar 0,09 1,90 1,99 57,50 33,50 91,00 92,99

Materiálové 
náklady 24,10 17,40 41,50 40,40 28,30 68,70 110,20

Odpisy 25,14 12,12 37,26 7,50 4,00 11,50 48,76

Náklady na 
služby 119,96 127,27 247,23 88,60 100,90 189,50 436,73

Osobné náklady 88,75 42,27 131,02 14,99 24,20 39,19 170,21

Ostatné náklady 12,26 17,00 29,26 4,41 30,30 34,71 63,97

Celkové náklady v lesnom hospodárstve dosahujú výšku 824 až 993 mil. € a závisia 
najmä od množstva výkonov v pestovnej a ťažbovej činnosti a výšky subdodávok 
u dodávateľov služieb. Vývoj nákladov lesného hospodárstva SR za roky 2010 až 2017 je 
v tabuľke 5.

Tabuľka 5 Vývoj nákladov lesného hospodárstva SR 2010 – 2017 (mil. €)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Náklady celkom 823,57 925,20 835,65 827,64 915,32 993,20 890,42 922,86

Náklady na tovar 85,40 99,20 86,30 87,50 93,50 135,09 82,15 92,99

Materiálové náklady 106,20 126,27 111,42 104,20 121,14 106,96 115,09 110,20

Odpisy 37,75 39,85 41,46 40,90 41,24 35,20 39,28 48,76

Náklady na služby 388,77 399,20 371,13 368,66 392,19 444,09 428,13 436,73

Osobné náklady 134,78 148,98 170,42 162,92 166,86 157,27 163,14 170,21

Ostatné náklady 70,67 111,71 54,92 63,47 100,39 114,59 60,11 63,97

2.4 Pridaná hodnota a zisk
Pridaná hodnota je základným ukazovateľom na vyjadrenie výkonnosti odvetvia 

v rámci celého národného hospodárstva. Hrubá pridaná hodnota dosiahla v roku 2017 
hodnotu 373,04 mil. € (tabuľka 6). LH SR (všetky subjekty) dosiahlo v roku 2017 zisk 
vo výške 48,80 mil. €. Lesné podniky dosiahli hospodársky výsledok vo výške 44,45 mil. 
€. Hospodársky výsledok je porovnateľný s predchádzajúcim rokom 2016. Poskytovatelia 
služieb dosiahli výsledok hospodárenia vo výške 4,35 mil. €. Čistý príjem SZČO bol vo 
výške 41,30 mil. €, čo predstavuje mesačne cca 380 eur. Výška pridanej hodnoty ako aj 
zisku kolíše v jednotlivých rokoch (tabuľka 7).
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Tabuľka 6: Pridaná hodnota a zisk subjektov LH SR v roku 2017 (mil. €)

Ukazovateľ
Obhospodarovatelia lesa Poskytovatelia služieb

LH SRŠtátny 
sektor

Neštátny 
sektor Spolu Obchodné 

spoločností SZČO Spolu

Hrubá pridaná 
hodnota 136,67 105,32 241,99 31,25 99,80 131,05 373,04

Čistá pridaná hodnota 111,53 93,20 204,73 23,75 95,80 119,55 324,28

Zisk 10,52 33,93 44,45 4,35  4,35 48,80

Čistý príjem SZČO 41,30 41,30 41,30

Tabuľka 7 Vývoj pridanej hodnoty a zisku LH SR v rokoch 2010 – 2017 (mil. €)

Ukazovateľ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Hrubá pridaná hodnota 305,30 393,63 352,00 343,78 404,09 416,03 354,36 373,04

Čistá pridaná hodnota 267,55 353,79 310,54 302,88 362,85 380,83 315,08 324,28

Zisk 22,10 53,10 45,20 36,50 55,60 51,63 49,48 48,80

2.5 Zamestnanosť a priemerné mzdy
Cieľom lesného hospodárstva v rozvoji vidieka je prispievať k udržaniu a zvyšovaniu 

zamestnanosti na vidieku. LH zamestnáva významnú skupinu obyvateľstva na vidie-
ku. Subjekty lesného hospodárstva priamo zamestnávajú zhruba 10 tis. zamestnancov. 
Okrem toho pôsobí v lesnom hospodárstve ďalších 10 tisíc živnostníkov, čo spolu predsta-
vuje zhruba 20 tis. osôb pracujúcich a pôsobiacich v lesnom hospodárstve (tabuľka 8). 

Priemerná mzda v LH dosiahla v roku 2017 výšku 914 €, čo je mierne pod priemerom 
národného hospodárstva Slovenskej republiky. Priemerná mzda u subjektov obhospoda-
rujúcich les dosiahla výšku 1 032 € (prevažujú najmä THP zamestnanci), u poskytovate-
ľov to bolo 583 € (prevažujú najmä robotníci).

Tabuľka 8 Zamestnanosť a priemerné mzdy v lesnom hospodárstve SR

Ukazovateľ
Obhospodarovatelia lesa Poskytovatelia služieb

LH SRŠtátny 
sektor

Neštátny 
sektor Spolu Obchodné 

spoločnosti SZČO Spolu

Zamestnanci 4 350 2 691 7 041 1 576 932 2 508 9 549

Pracujúci 4 350 2 691 7 041 2 694 9 913 12 607 19 648

Priemerná mzda v LH SR 1 127 878 1 032 620 520 583 914

Priemerná mzda v NH SR 954

Vývoj počtu pracovníkov v LH postupne klesá (tabuľka 9). So zreteľom na dlhodobé 
trendy vyplývajúce z prognóz, bude počet pracovníkov v lesníctve aj naďalej klesať. Časť 
poklesu počtu pracovníkov je prirodzene spätá s racionalizáciou výroby, so zvyšovaním 
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produktivity práce a technologickým rozvojom. Tento jav má na jednej strane pozitívny 
efekt pri znižovaní nákladov lesných podnikov. Na druhej strane sa úspora nákladov 
obhospodarovateľov lesa sa preniesla na štát v podobe nižšieho výberu poistného a daní 
z príjmov (štát prichádza o odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní a o daň z príjmu, 
keďže živnostníci väčšinou platia odvody a daň z príjmov z minimálneho vymeriavacieho 
základu).

Tabuľka 9 Vývoj zamestnanosti a priemernej mzdy v LH SR v rokoch 2010 – 2017

Ukazovateľ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Zamestnanci 10 120 10 030 11 570 11 050 10 750 9 637 9 714 9 549

Pracujúci 21 608 21 894 22 794 22 099 21 527 21 429 19 904 19 648

Priemerná mzda v LH SR 632 763 770 794 829 868 889 914

Priemerná mzda v NH SR 769 786 805 824 858 883 912 954

2.6 Odvedené dane a odvody
Dane v  LH v roku 2017 predstavovali príjem do rozpočtu štátu VÚC miest a obcí 

v objeme 67,91 mil. €. Z toho subjekty obhospodarujúce les odviedli 58,61 mil. € 
a 9,30 mil. € poskytovatelia služieb v lesnom hospodárstve. Najvyšší podiel na odvedených 
daniach v LH v roku 2017 tvorila daň z pridanej hodnoty (saldo dane na vstupe a výstupe) 
v objeme 39,94 mil. €, čo predstavuje 58,8 % z celkových daní. Daň z nehnuteľnosti 
predstavovala v roku 2017 hodnotu 9,15 mil. € a v porovnaní s rokom 2016 vzrástla 
o 3,6 %. Nárast priemernej mzdy v roku 2017 sa premietol aj do mierneho zvýšenia dane 
z príjmov. Odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní (zahŕňajú aj SZČO) boli v roku 
2017 vo výške 66,70 mil. €. Celkovo tak lesné hospodárstvo odviedlo do rozpočtu štátu 
a obcí 134,61 mil. € (tabuľka 10).

Tabuľka 10 Odvedené dane a odvody v lesnom hospodárstve SR (mil. €)

Ukazovateľ
Obhospodarovatelia lesa Poskytovatelia služieb

LH SRŠtátny 
sektor

Neštátny 
sektor Spolu Obchodné 

spoločnosti SZČO Spolu

Dane celkom 36,45 22,16 58,61 5,60 3,70 9,30 67,91

DPH (rozdiel 
odvedenej a vrátenej) 21,94 14,3 36,24 3,10 0,60 3,70 39,94

Daň z nehnuteľnosti 6,88 2,27 9,15 9,15

Cestná daň 0,2 0,4 0,60 0,60

Ostatné dane   0,00 0,80 0,20 1,00 1,00

Daň z príjmu 7,43 5,19 12,62 1,70 2,90 4,60 17,22

Odvody (zdravotné 
a sociálne) 28,56 13,76 42,32 5,58 18,80 24,38 66,70

Poznámky: Odvody zamestnávateľa sa vypočítali vo výške 35,2 % zo mzdových nákladov 
Odvody zamestnanca a daň z príjmov FO sa stanovili podľa kalkulátora čistej mzdy na základe 
priemernej mzdy v LH (http://openiazoch.zoznam.sk/Nastroje/kalk/dane.asp)
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Odvedené dane predstavujú ročne čiastku 57 až 68 mil. €. Výška zdravotných a so-
ciálnych odvodov predstavuje ročne sumu 54 až 71 mil. €. Vývoj výšky odvedených daní 
a odvodov za roky 2010 – 2017 je v tabuľke 11.

Tabuľka 11 Vývoj výšky odvedených daní a sociálnych a zdravotných odvodov v LH SR 
za roky 2010 – 2017 (mil. €)

Ukazovateľ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dane celkom 56,68 64,25 63,23 59,89 62,12 65,17 61,75 67,91

DPH (rozdiel 
odvedenej a vrátenej) 34,23 32,74 35,24 35,54 35,60 34,07 32,95 39,94

Daň z nehnuteľnosti 6,88 7,07 7,54 9,07 8,47 8,35 8,83 9,15

Cestná daň 0,89 0,95 0,93 0,98 0,96 0,71 0,48 0,60

Ostatné dane 0,72 0,79 0,75 0,76 0,77 1,00 0,88 1,00

Daň z príjmu 13,96 22,70 18,77 13,55 16,32 21,04 18,61 17,22

Odvody (zdravotné 
a sociálne) 54,07 56,38 64,87 69,25 71,05 64,30 64,92 66,70

Poznámky: Odvody zamestnávateľa sa vypočítali vo výške 35,2 % zo mzdových nákladov
Odvody zamestnanca a daň z príjmov FO sa stanovili podľa kalkulátora čistej mzdy na základe 
priemernej mzdy v LH (http://openiazoch.zoznam.sk/Nastroje/kalk/dane.asp)

3 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY DREVOSPRACUJÚCEHO 
PRIEMYSLU

3.1 Tržby a výnosy drevospracujúceho priemyslu

Tržby a výnosy drevospracujúceho priemyslu dosahujú v poslednom období výšku 
viac ako 3 mld. € a viac ako 93 % ich tvoria tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb. 
V rokoch 2010 a 2011 ich pokles bol spôsobený dopadmi svetovej fi nančnej krízy 
(tabuľka 12). Od roku 2010 nastáva pomalé zvyšovanie výroby sprevádzané výkyvmi 
v odbytových možnostiach.

Tabuľka 12 Tržby a výnosy drevospracujúceho priemyslu

Ukazovateľ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tržby a výnosy 
celkom 2 720,86 2 687,80 2 750,36 2 662,35 2 907,20 3 152,98 3 304,81 3 179,15

Drevársky 
priemysel 595,96 647,62 635,55 585,86 747,03 798,37 901,21 818,22

Celul.-pap. 
priemysel 1 463,15 1 357,98 1 411,74 1 437,09 1 374,29 1 448,31 1 428,20 1 393,28

Nábytkársky 
priemysel 661,75 682,20 703,07 639,40 785,88 906,30 975,40 967,66
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3.2 Náklady drevospracujúceho priemyslu

Náklady drevospracujúceho priemyslu dosahujú 2,6 až 3,1 mld. € (tabuľka 13). V ich 
štruktúre majú náklady na energie a materiál podiel okolo 62 %, služby 14 %, osobné 
náklady 10 %, odpisy 6 %, náklady na tovar 5 % a ostatné náklady 3 %.

Tabuľka 13 Náklady drevospracujúceho priemyslu

Ukazovateľ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Náklady 
celkom 2 589,66 2 608,55 2 681,23 2 538,12 2 829,98 3 017,47 3 106,06 2 997,23

Drevársky 
priemysel 609,18 653,92 654,70 583,98 730,83 781,65 873,57 799,52

Celul.-pap. 
priemysel 1 332,98 1 273,70 1 319,56 1 339,04 1 279,13 1 311,02 1 276,57 1 258,13

Nábytkársky 
priemysel 647,50 680,93 706,97 615,10 820,02 924,80 955,92 939,57

3.3 Spotreba surového dreva v drevospracujúcom priemysle
Dodávky surového dreva dosahujú ročne objem 8,2 až 9,6 mil. m3. Z tohto objemu sa 

ročne 2 až 3,4 mil. m3 exportuje do zahraničia a naproti tomu sa dovezie 550 tis. až 1 mil. 
m3 surového dreva. Na domáce spracovanie tak pripadá zhruba 5,8 až 8,3 mil. m3 surového 
dreva, z čoho tvorí guľatina 5,5 až 7,6 mil. m3 a palivové drevo 200 až 600 tis. m3. Vývoj 
dodávok surového dreva ako vývoj domácej spotreby surového dreva je v tabuľke  14.

Tabuľka 14 Vývoj spotreby surového dreva na Slovensku

Sortiment 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dodávky surového dreva

Guľatina 9 133 8 624 7 615 7 392 8 626 8 449 8 762 8 782

Palivové drevo 466 589 587 671 542 546 505 580

Celkom 9 599 9 213 8 202 8 063 9 168 8 995 9 267 9 361

Export

Guľatina 2 434 2 533 2 085 2 662 2 949 2 403 2 157 1 955

Palivové drevo 130 151 275 460 459 284 292 61

Celkom 2 564 2 684 2 360 3 122 3 408 2 687 2 449 2 016

Import

Guľatina 582 877 878 796 891 512 539 820

Palivové drevo 68 69 94 126 129 37 37 107

Celkom 650 946 972 922 1 020 549 576 927

Spotreba surového dreva

Guľatina 7 281 6 968 6 408 5 526 6 568 6 558 7 144 7 647

Palivové drevo 404 507 406 337 212 299 250 626

Celkom 7 685 7 475 6 814 5 863 6 780 6 857 7 394 8 272
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3.4 Pridaná hodnota a zisk

Pridaná hodnota ako ukazovateľ výkonnosti odvetvia kolíše v jednotlivých rokoch 
a jej výška závisí najmä od situácie na trhu a dosiahnutých tržieb a výnosov. V posledných 
troch rokoch dosahuje úroveň 1,1 až 1,2 mld. € (hrubá pridaná hodnota), resp. 850 až 
940 mil. € (čistá pridaná hodnota). Hospodársky výsledok pred zdanením bol v posledných 
dvoch rokoch 180 až 200 mil. €. Vývoj pridanej hodnoty a hospodárskeho výsledku pred 
zdanením je uvedený v tabuľke 15.

Tabuľka 15 Vývoj pridanej hodnoty a hospodárskeho výsledku DSP

Ukazovateľ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Hrubá pridaná hodnota

DSP spolu 992,50 951,82 949,84 960,11 1 042,40 1 127,04 1 225,32 1 201,07

Drevársky 
priemysel 246,57 277,12 251,75 252,78 306,43 324,74 353,13 340,00

Celul.-pap. 
priemysel 477,69 413,70 422,62 437,43 457,99 493,85 492,51 477,65

Nábytkársky 
priemysel 268,24 261,00 275,47 269,90 277,98 308,45 379,68 383,43

Čistá pridaná hodnota

DSP spolu 729,41 686,58 679,73 686,37 765,14 846,61 943,88 915,84

Drevársky 
priemysel 192,48 220,97 194,19 198,10 250,29 265,11 291,24 278,42

Celul.-pap. 
priemysel 327,72 261,25 266,95 277,86 297,99 333,43 334,38 317,20

Nábytkársky 
priemysel 209,21 204,36 218,59 210,41 216,86 248,07 318,26 320,23

Hospodársky výsledok pred zdanením

DSP spolu 131,20 79,25 69,13 124,23 77,22 135,51 198,75 181,92

Drevársky 
priemysel –13,22 –6,30 –19,15 1,88 16,20 16,72 27,64 18,69

Celul.-pap. 
priemysel 130,17 84,28 92,18 98,05 95,16 137,29 151,63 135,15

Nábytkársky 
priemysel 14,25 1,27 –3,90 24,30 –34,14 –18,50 19,48 28,08

3.5 Zamestnanosť a priemerné mzdy v drevospracujúcom priemysle

Drevospracujúci priemysel ovplyvňuje hospodársky rozvoj najmä vidieckych oblastí 
a zamestnanosť. V rámci reštrukturalizácie priemyslu došlo aj v DSP k výraznému 
poklesu počtu zamestnancov a pracovníkov. DSP na Slovensku v súčasnosti zamestnáva 
okolo 40 tis. zamestnancov, z toho drevársky priemysel 18 tis. zamestnancov, celulózo-
papierenský priemysel 7 tis. zamestnancov a nábytkársky priemysel 15 tis. zamestnancov. 
Podľa Štatistického úradu SR je počet pracovníkov v odvetví spracovania dreva na úrovni 
50 tis. osôb (tabuľka 16).
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Tabuľka 16 Vývoj zamestnanosti a miezd v drevospracujúcom priemysle

Ukazovateľ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Počet zamestnancov

DSP spolu 39 516 39 857 35 779 36 336 39 475 39 592 39 744 40 250

Drevársky priemysel 17 377 18 709 15 322 16 526 18 656 17 807 18 215 18 350

Celul.-pap. priemysel 7 600 7 061 6 892 6 616 6 634 6 744 6 760 6 950

Nábytkársky priemysel 14 539 14 087 13 565 13 194 14 185 15 041 14 769 14 950

Počet pracovníkov

DSP spolu 52 157 52 033 47 180 47 068 49 612 49 518 49 504 49 881

Drevársky priemysel 28 626 29 574 25 488 26 088 27 691 26 688 26 937 26 975

Celul.-pap. priemysel 7 757 7 215 7 042 6 763 6 785 6 905 6 935 7 089

Nábytkársky priemysel 15 774 15 244 14 650 14 217 15 136 15 925 15 632 15 817

Priemerná mzda zamestnancov

DSP spolu 777 766 840 809 811 863 883 893

Drevársky priemysel 646 629 673 660 655 735 742 745

Celul.-pap. priemysel 1 081 1 076 1 138 1 144 1 178 1 197 1 220 1 236

Nábytkársky priemysel 776 793 877 829 845 866 902 914

Priemerná mzda v NH SR 769 786 805 824 858 883 912 954

Poznámka: Priemerná mzda zamestnancov – vlastný prepočet na základe výšky mzdových nákladov 
a počtu zamestnancov

3.6 Odvedené dane a odvody

Odvedené dane v drevospracujúcom priemysle predstavujú ročne sumu 290 až 
390 mil. € (tabuľka 17). Z toho najväčší podiel predstavuje DPH a to až viac ako 80 %. 
Daň z príjmov FO a PO tvorí zhruba 15 % a ostatné dane a poplatky tvoria 2 až 3 %.

Odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní (zahŕňajú aj SZČO) sú vo výške 190 až 
230 mil. €. Celkovo tak drevospracujúci priemysel odvádza do rozpočtu verejných fi nan-
cií sumu 500 až 600 mil. € ročne (tabuľka 17).

Tabuľka 17 Odvedené dane a sociálne a zdravotné odvody v DSP

Ukazovateľ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Odvedené dane

DSP spolu 298,78 293,46 310,35 290,97 318,65 363,67 386,72 387,80

Drevársky priemysel 134,74 135,91 139,92 136,90 150,20 166,89 185,20 182,69

Celul.-pap. priemysel 73,21 76,42 85,80 67,81 78,86 97,34 102,10 103,00

Nábytkársky priemysel 90,83 81,12 84,63 86,26 89,59 99,43 99,42 102,10
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Ukazovateľ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sociálne a zdravotné odvody

DSP spolu 197,79 196,87 193,29 189,09 203,79 217,22 222,98 228,45

Drevársky priemysel 82,13 85,39 76,33 79,36 86,54 92,42 95,33 96,80

Celul.-pap. priemysel 48,12 44,62 45,94 44,35 45,79 47,32 48,41 50,33

Nábytkársky priemysel 67,54 66,87 71,02 65,38 71,46 77,48 79,25 81,32

4 ZHRNUTIE VÝZNAMU LESNÍCKO-DREVÁRSKEHO 
SEKTORA V RÁMCI NÁRODNÉHO HOSPODÁRSTVA

V súčasnosti odvetvia lesníctva a drevospracujúceho priemyslu čelia mnohým problé-
mom a výzvam. Sú priamo ovplyvnené klimatickou zmenou, konkurenciou pri získavaní 
drevných zdrojov, meniacim sa spotrebiteľským dopytom, zvyšujúcou sa hospodárskou 
súťažou a rastúcou zložitosťou výrobných procesov. Napriek uvedeným problémom veľ-
kou príležitosťou pre tradičný lesnícko-drevársky sektor, využívajúci nepotravinárske 
obnoviteľné prírodné zdroje trvalo udržateľným a zodpovedným spôsobom je zvyšujúce 
sa využívanie zdrojov biomasy v porovnaní s fosílnymi zdrojmi, ktorých úloha sa znižu-
je. Sektor je dôležitou súčasťou rozvíjajúceho sa hospodárstva, ale aj celej spoločnosti, 
novým perspektívnym smerom založeným na biotechnológiách. Obmedzenie využívania 
veľkej časti lesov v rozsiahlej sústave chránených území na produkciu dreva, aj obmedze-
nie realizácie účinných ochranných opatrení, ovplyvňuje fi nančnú stránku obhospodaro-
vateľov lesa a ekonomiku lesného hospodárstva i hospodárstva SR ako celku. Prejavuje sa 
to v priamej podobe na strate príjmov lesných podnikov za predaj dreva, alebo v nepria-
mej podobe v strate časti pridanej hodnoty lesného hospodárstva a ostatných nadväzujú-
cich odvetví, v strate štátu na neodvedených daniach a odvodoch a vo výdavkoch štátu na 
podporu nezamestnaným.

Na základe uvedených ekonomických výsledkov lesného hospodárstva možno 
konštatovať, že 1 m3 vykonanej ťažby predstavuje:

pre všetky subjekty lesného hospodárstva tržby a výnosy vo výške 108,20 €/m3

pridanú hodnotu vo výške 39,85 €/m3 (hrubá pridaná hodnota), resp. 34,64 €/m3 

(čistá pridaná hodnota)
zisk z hospodárenia vo výške 5,21 €/m3

pre štát, vyššie územné celky, mestá a obce príjem 7,25 €/m3 na daniach
sociálne a zdravotné odvody vo výške 7,13 €/m3

vo vyjadrení pracovných miest to predstavuje 2,10 pracovníka na 1 000 m3 ťažby 
dreva, resp. 1,02 zamestnanca na 1 000 m3 ťažby dreva
Spracovanie 1 m3 guľatinové dreva predstavuje na základe údajov za rok 2017 

v drevospracujúcom priemysle: 
pre všetky subjekty drevospracujúceho priemyslu tržby a výnosy vo výške 
415,76 €/ m3 spracovaného surového dreva
pridanú hodnotu vo výške 157,07 €/m3 (hrubá pridaná hodnota), resp. 119,77 €/m3 
(čistá pridaná hodnota)
zisk z hospodárenia vo výške 23,79 €/m3

•
•

•
•
•
•

•

•

•
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pre štát, vyššie územné celky, mestá a obce príjem 40,63 €/m3 na daniach
sociálne a zdravotné odvody vo výške 29,88 €/m3

vo vyjadrení pracovných miest to predstavuje 6,52 pracovníka na 1 000 m3 
spracovaného surového dreva, resp. 5,26 zamestnanca na 1 000 m3 spracovaného 
surového dreva

Tabuľka 18 Význam ťažby a spracovania surového dreva na Slovensku v roku 2017

Ukazovateľ Jednotka LH SR DSP LDS

Tržby a výnosy celkom

€/m3

108,20 415,76 523,96

Hrubá pridaná hodnota 39,85 157,07 196,92

Čistá pridaná hodnota 34,64 119,77 154,41

Zisk 5,21 23,79 29,00

Zamestnanci
osoby/ 1000 m3

1,02 5,26 6,28

Pracujúci 2,10 6,52 8,62

Dane celkom
€/m3

7,25 40,43 47,69

Odvody (sociálne a zdravotné) 7,13 29,88 37,00

Poznámka: LH SR – lesné hospodárstvo SR, DSP – drevospracujúci priemysel, LDS – lesnícko-drevársky 
sektor

Lesnícko-drevársky sektor na Slovensku pri ročnej ťažbe okolo 9 mil. m3 a domácom 
spracovaní 7 mil.m3 guľatinového dreva vygeneruje tržby a výnosy viac ako 4 mld. € a vy-
tvorí pridanú hodnotu 1,57 mld. € (hrubá pridaná hodnota), resp. 1,24 mld. € (čistá pri-
daná hodnota). Lesnícko-drevársky sektor má 2 % podiel na národnom hospodárstve na 
základe pridanej hodnoty, resp. skoro 3 % na základe počtu pracovníkov (tabuľka 19). 

Tabuľka 19 Podiel lesnícko-drevárskeho sektora na národnom hospodárstve

Ukazovateľ Jednotka LH DSP LDS NH SR Podiel LDS

Hrubá pridaná hodnota
mil.€

373,04 1 201,07 1 574,11 76 626 2,05 %

Čistá pridaná hodnota 324,28 915,84 1 240,12 60 507 2,05 %

Počet zamestnancov
tis. osôb

9,55 40,25 49,80 1 999 2,49 %

Počet pracovníkov 19,65 49,88 69,53 2 372 2,93 %

Poznámka: LH SR – lesné hospodárstvo SR, DSP – drevospracujúci priemysel, LDS – lesnícko-drevársky 
sektor, NH SR – národné hospodárstvo SR

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

ce v lesnom hospodárstve a drevospracujúcom priemysle. Lesnícko-drevársky sektor na 
Slovensku pri ročnej ťažbe okolo 9 mil. m3 a domácej spotrebe 7 mil.m3 surového dreva 
vygeneruje tržby a výnosy viac ako 4 mld. €. Vytvorí čistú pridanú hodnotu vo výške 1,24 
mld. € ročne. Odvedie do rozpočtu štátu, vyšších územných celkov, miest a obcí sumu 
viac ako 370 mil. €. Ďalších zhruba 300 mil. € predstavujú sociálne a zdravotné odvo-
dy. Zamestnáva priamo 50 tis. osôb. Príjem z lesnícko-drevárskeho sektora plynie 70 tis. 
osobám. V lesnícko-drevárskom sektore pôsobí okolo 30 tis. subjektov (obchodné spoloč-
ností a samostatne zárobkovo činné osoby). Lesnícko-drevársky sektor má 2 % podiel na 
národnom hospodárstve na základe pridanej hodnoty, resp. skoro 3 % na základe počtu 
pracovníkov.

Je potrebné taktiež spomenúť, že lesy na Slovensku poskytujú okrem dreva a ostat-
ných hmotných úžitkov, aj ďalšie úžitky (funkcie), prevažne nehmotného charakteru. Ne-
hmotné úžitky nie sú predmetom trhu, nezohľadňujú sa v cenách drevných a nedrevných 
tovarov a nie sú zahrnuté v ekonomických ukazovateľoch lesného hospodárstva. Tieto 
funkcie lesa verejnosť užíva bezplatne, majú charakter služieb verejnosti. Lesné hospo-
dárstvo za ich realizáciu neinkasuje takmer žiadne platby.

Táto publikácia vznikla s podporou projektov APVV-15-0487 Výskum efektívnosti out-
sourcingu lesníckych služieb a APVV-14-0869 Výskum využívania dreva ako obnoviteľnej 
suroviny v kontexte zelenej ekonomiky.
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HLAVNÉ PROBLÉMY TRHU S LESNÍCKYMI 
SLUŽBAMI Z POHĽADU DODÁVATEĽOV 

SLUŽIEB – VÝSLEDKY PILOTNÉHO 
PRIESKUMU U DODÁVATEĽOV SLUŽIEB

Ján Lichý, Rastislav Šulek, Miroslav Kovalčík, Hubert Paluš

ABSTRACT
One of the possibilities how to decrease costs within the forestry sector is to outsource 
basic silvicultural and logging activities. Nowadays, more than 95% of such activities 
are provided by the contractors – either by the business companies or self-employed per-
sons. The objective of this paper is to analyse main problems of one part of contractors 
within the forest services market represented by the self-employed persons. Based on the 
results of the pilot survey, the actual social and economic situation of forest contractors 
is described and the legal conditions and environmental requirements affecting them are 
identifi ed.
Key words: outsourcing in Slovak forestry, forest contractors, self-employed persons

1 ÚVOD
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 a doprava dreva, pestovná činnosť, produkcia biomasy, 
lesné meliorácie a pod. (Paluš, Parobek, Kaputa 2010; Paluš a kol., 2011). V súčasností 
sa viac ako 95 % výkonov pestovnej a ťažbovej činnosti zabezpečuje dodávateľsky 
(Ambrušová L., 2013). V dôsledku prechodu lesných podnikov na dodávateľský spôsob 
zabezpečovania pestovných a ťažbových prác sa vytvorila silná podnikateľská sféra v les-
nom hospodárstve, a to aj napriek vysokému zastúpeniu štátnej formy vlastníctva lesov 
(Kovalčík, Lichý, Šulek, 2016). Existuje tu tak značná závislosť na poskytovateľoch slu-
žieb zo súkromného sektora, o ktorom je potrebné vedieť napríklad aj to, koľko osôb za-
mestnáva či aké tržby dosahuje, aké je jeho technologické vybavenie a aké sú jeho hlavné 
problémy.

Podnikateľskú sféru v lesnom hospodárstve tvoria obchodné spoločností (najčastejšie 
s.r.o.) a samostatne zárobkovo činné osoby – živnostníci.

Vývoj počtu obchodných spoločností
V rokoch 1991 až 1993 pôsobilo v lesnom hospodárstve 10 až 15 obchodných spo-

ločností 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 
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období prechádzal na dodávateľský spôsob zabezpečovania lesníckych prác najväčší ob-
hospodarovateľ lesov na Slovensku štátny podnik LESY SR. Trend rastu počtu obchod-
ných spoločností pokračoval aj v období po roku 2007 (Sujová, Kovalčík, 2017b). V roku 
2017 poskytovalo služby v lesnom hospodárstve 1 293 spoločností (obrázok 1).
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Obrázok 1 Vývoj počtu obchodných spoločností

Vývoj počtu SZČO
V roku 1990 pôsobilo v lesnom hospodárstve 123 SZČO. Do roku 2000 ich počet 

narástol na 20-násobok. Ďalší výrazný nárast počtu SZČO bol v rokoch 2004 až 2007 
podobne ako pri obchodných spoločnostiach, kedy bol nárast zo 6 669 na 12 009 SZČO. 
Od roku 2007 je situácia, čo sa týka počtu SZČO v lesnom hospodárstve, viac menej sta-
bilizovaná na úrovni 11 až 12 tisíc osôb. V posledných troch rokoch môžeme badať pokles 
počtu živnostníkov, čo súvisí s vývojom na trhu práce, kde je nedostatok pracovníkov 
a atraktivita pracovných miest v iných sektoroch je oveľa vyššia (Sujová, Kovalčík, 2017a). 
V roku 2017 pôsobilo v odvetví lesného hospodárstva 9 359 SZČO (obrázok 2).
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Obrázok 2 Vývoj počtu SZČO
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Cieľom príspevku je analýza hlavných problémov častí podnikateľského sektora v les-
nom hospodárstve – samostatne zárobkovo činných osôb prostredníctvom výsledkov 
pilotného dotazníkového prieskumu, ako aj zhodnotenie ďalšieho fungovania podnika-
teľského sektora v lesnom hospodárstve.

2 METODIKA PILOTNÉHO PRIESKUMU U DODÁVATEĽOV 
SLUŽIEB

V druhej polovici roku 2017 sa realizoval pilotný zber údajov formou dotazníkového 
prieskumu u dodávateľov služieb – samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). Na zber 
údajov sa použila technika dotazníkového prieskumu doplneného podľa potreby vo vzťa-
hu k vybraným údajom o štruktúrované interview. Pilotný zber údajov u dodávateľov slu-
žieb sa realizoval na náhodne vybranej vzorke 25 dodávateľov služieb v kategórii SZČO. 
Typickým dotazníkovým prieskumom sa získali údaje týkajúce sa priamo fi nančnej a so-
ciálno-ekonomickej situácie respondentov a prostredníctvom štruktúrovaného interview 
údaje týkajúce sa hlavných problémov v oblasti poskytovania lesníckych služieb, pričom 
zber údajov sa orientoval tak, aby bolo možné kvantifi kovať vplyv jednotlivých faktorov, 
ktoré pôsobia na dodávateľov služieb v lesnom hospodárstve. Zber údajov u dodávateľov 
služieb v lesnom hospodárstve v kategórii SZČO formou dotazníkového prieskumu bol 
rozdelený do nasledujúcich častí:

základná charakteristika SZČO
fi nančná situácia SZČO
sociálno-ekonomická situácia SZČO
diverzifi kácia príjmov SZČO
hlavné problémy SZČO v oblasti poskytovania lesníckych služieb

3 VÝSLEDKY PILOTNÉHO PRIESKUMU U DODÁVATEĽOV 
SLUŽIEB – SZČO

3.1 Základná charakteristika výberovej vzorky

Všetci oslovení respondenti pôsobia ako dodávatelia služieb v lesnom hospodárstve 
12 a viac rokov, maximum bolo 26 rokov, pričom 45 % z nich poskytuje služby len v pestov-
nej činnosti, 35 % z nich pôsobí len v ťažbovej činnosti a 20 % poskytuje služby v pestovnej 
aj ťažbovej činnosti. Celkovo 55 % respondentov nemalo žiadnych zamestnancov, počet 
zamestnancov u ostatných sa pohybuje v rozmedzí 4 – 2 zamestnancov, pričom väčšina 
z týchto zamestnancov sú sezónni zamestnanci. Celkovo 67 % respondentov spolupracuje 
pri poskytovaní služieb v lesnom hospodárstve so subdodávateľmi.

3.2 Finančná situácia dodávateľov služieb

Finančnú situáciu nebolo možné na základe zozbieraných údajov hodnotiť, keďže ab-
solútna väčšina respondentov v kategórii živnostníkov nedisponuje údajmi z účtovných 
výkazov vzhľadom na to, že ich účtovná evidencia je vedená dodávateľským spôsobom 
a taktiež z dôvodu vysokého počtu odmietavých odpovedí na tieto otázky.

1.
2.
3.
4.
5.
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3.3 Sociálno-ekonomická situácia dodávateľov služieb

Respondenti ako hlavný dôvod toho, že začali poskytovať služby v lesnom hospodár-
stve uvádzali získanie príslušného vzdelania, dlhodobý vzťah k príslušnému predmetu 
činnosti a v niektorých prípadoch aj absenciu možnosti zamestnať sa. Na druhej strane, 
pri vstupe na trh s lesníckymi službami sa respondenti stretávali s problémami hlavne vo 
fi nančnej oblasti (potreba vstupných investícií) a v menšej miere aj s administratívnymi 
bariérami pri získavaní príslušných oprávnení spojených s realizáciou vybraných prác.

Oslovení respondenti ich aktuálnu pozíciu na trhu s lesníckymi službami vnímajú vo 
vzťahu ku konkurencii ako dobrú, pričom v porovnaní s minulosťou sa u 55 % responden-
tov táto situácia nemení, u 30 % respondentov sa ich situácia zhoršuje a u 15 % responden-
tov sa ich situácia zlepšuje. Za prakticky jediný rizikový faktor, ktorý vplýva na aktuálnu 
pozíciu respondentov na trhu, možno označiť rastúce náklady pri stagnujúcich nízkych 
cenách za poskytujúce služby. Na upevnenie svojej pozície na trhu respondenti využíva-
jú ich renomé, vyplývajúce z dodržiavania termínov a kvality kontrahovaných prác. Za 
problém možno považovať to, že respondenti nie sú schopní identifi kovať prakticky žiad-
nu novú príležitosť na trhu s lesníckymi službami (s výnimkou klesajúcich kapacít v prí-
pade niektorých služieb). 

Celkovo 75 % respondentov uviedlo, že im vznikli dodatočné náklady v súvislosti 
s problematickým správaním objednávateľov služieb pri preberaní prác, hoci tieto nákla-
dy nekonkretizovali. O kvalifi káciu svojich zamestnancov sa respondenti nezaujímajú, sú 
ochotní zamestnať prakticky kohokoľvek.

3.4 Diverzifi kácia príjmov dodávateľov služieb

Z pohľadu diverzifi kácie príjmov tvoria príjmy za poskytované lesnícke služby 
u všetkých respondentov minimálne 95 % (vo väčšine prípadov 100 %). Až 80 % respon-
dentov sa nezameriava špeciálne na žiadnych odberateľov lesníckych služieb a zhodne po 
10 % respondentov uprednostňuje odberateľov v štátnom sektore a v neštátnom sektore 
lesného hospodárstva.

U respondentov mierne prevažuje snaha uzatvárať krátkodobé kontrakty (55 % res-
pondentov), čo zrejme súvisí s tým, že ide o živnostníkov s relatívne obmedzenou kapacit-
nou ponukou poskytovaných služieb. Rovnaký podiel respondentov, ktorí uprednostňujú 
dlhodobejšie kontrakty (45 % respondentov), deklaruje, že uzatvára aj kontrakty, ktoré 
vyžadujú špecifi cké investície.

3.5 Aktuálna situácia v oblasti poskytovania lesníckych služieb

Respondenti, ktorí pôsobia v ťažbovej činnosti deklarujú ochotu investovať v blíz-
kom období do obnovy ich strojového parku, ktorého priemerný vek bol od troch až do 
15 rokov. Len 20 % respondentov deklarovalo, že nepoužívajú technológie šetrné k život-
nému prostrediu. Absolútne všetci respondenti sa už stretli s tým, že objednávateľ služby 
zakomponoval do kontraktu aj environmentálne požiadavky, na druhej strane, až 45 % 
respondentov uviedlo, že zatiaľ nemuseli meniť svoje postupy s cieľom vyhovieť požiadav-
kám objednávateľom náročným na environmentálne aspekty realizácie prác.
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Zo všetkých respondentov len jeden využil podporné opatrenia vo forme čiastočného 
fi nancovania investičných výdavkov z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ. Ostatní 
respondenti nevyužili ani neplánujú využiť žiadne podporné opatrenia štátu, resp. EÚ.

Za najvýznamnejšie regulačné opatrenie štátu obmedzujúce rozvoj ich aktivít vo vzťa-
hu k ponuke lesníckych služieb považujú respondenti získavanie kontraktov prostredníc-
tvom systému verejného obstarávania, pričom s tým súvisiaci klientelizmus a časová a ad-
ministratívna náročnosť postupov verejného obstarávania je pre živnostníkov dôležitým 
faktorom brzdiacim rozvoj ich ponuky lesníckych služieb. Za také faktory respondenti 
považujú aj nedostatok výkonných pracovníkov ochotných pôsobiť v sektore lesníckych 
služieb a nízke ceny za poskytované práce.

4 HLAVNÉ PROBLÉMY TRHU S LESNÍCKYMI SLUŽBAMI 
Z POHĽADU DODÁVATEĽOV SLUŽIEB
Na základe realizovaného pilotného dotazníkového prieskumu u poskytovateľov les-

níckych služieb možno identifi kovať tieto hlavné problémy trhu s lesníckymi službami 
z pohľadu dodávateľov služieb.

Sociálno-ekonomické podmienky
Medzi hlavné sociálno-ekonomické faktory, ktoré majú priamy vplyv na poskytova-

teľov služieb možno zaradiť:
1. Zastaralé strojové vybavenie – zodpovedá typu činnosti, na ktorú sa ten ktorý pod-

nik zameriava. Vo väčšine prípadov je však strojový park zastaraný a vyžadoval by 
investície do obnovy.

2. Krátkodobosť kontraktov – kontrakty sú uzatvárané buď ako rámcové dlhodobejšie 
na obdobie 3-5 rokov, avšak vo väčšine prípadov sa jedná o krátkodobé a jednorazové 
kontrakty. Krátkodobé kontrakty sú však vnímané negatívne z dôvodu nedostatočnej 
istoty dlhodobého príjmu, plánovania a realizácie investícií. I vzhľadom k tomu, sa 
podniky zvyčajne vyhýbajú uzatváraniu kontraktov, ktoré vyžadujú špecifi cké in-
vestície. 

3. Slabá vyjednávacia schopnosť – hlavne drobní poskytovatelia ťažbových činností 
vnímajú trhové prostredie ako netransparentné a poukazujú na existenciu neprimer-
aného lobingu pri zadávaní kontraktov štátnym organizáciami. Vzhľadom na svoju 
veľkosť nemajú dostatočnú vyjednávaciu schopnosť. Trh je vnímaný ako trh s preva-
hou ponuky služieb.

4. Nízke ceny za poskytované služby – ceny za poskytované služby sú vnímané ako 
nízke. Naviac ceny stanovované štátnym sektorom sú často cenovým vodítkom pre 
neštátne subjekty. Postupy niektorých svojich konkurentov vnímanú ako nesprávne, 
vzhľadom k tomu, že hlavne poskytovatelia z menej rozvinutých regiónov sú ochotní 
pracovať i za menšiu odmenu a do výberových konaní vstupujú s ponukou nižšej ceny, 
ktorá nie je vzhľadom na súčasné požiadavky dostatočná na zabezpečenie chodu pod-
nikania. 

5. Nedostatočná platobná disciplína v neštátnom sektore – vyššiu cenu za posky-
tované služby sú podniky schopné vyjednať s objednávateľmi v neštátnom sektore. Je 
to však na úkor zvýšeného rizika neschopnosti promptne platiť za vykonané služby.
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6. Zvyšujúci sa nedostatok výkonných pracovníkov – nízke ceny a teda i nízke príjmy 
sú hlavným dôvodom zvyšujúceho sa nedostatku výkonných pracovníkov v ťažbovej 
činnosti, čím na trhu začína vznikať nedostatok pracovnej sily, ktorí sú ochotní 
pracovať v lese. V pestovnej činnosti sa bežne zamestnávajú nízko kvalifi kovaní ľudia, 
pričom neustále je ťažšie a ťažšie nájsť ľudí ochotných pracovať manuálne v lese za 
súčasné nastavené ceny a z toho vyplývajúce mzdové ohodnotenie. 

Legislatívne podmienky
Medzi hlavné legislatívne faktory, ktoré majú priamy vplyv na poskytovateľov služieb 

možno zaradiť:
1. Podmienky verejných obstarávaní – podmienky verejných obstarávaní organi-

zovaných podnikom štátnych lesov sú nastavené pre veľké spoločnosti. Takého 
však nedisponujú dostatočným strojovým vybavením ani zamestnancami. Potreba 
využívať v takýchto prípadoch subdodávateľov deformuje trhové prostredie a preja-
vuje sa v stanovení výslednej ceny za realizované práce. K ďalším problémom patrí 
čiastkové zadávanie prác a nekoncepčnosť pri rámcových zmluvách, čo neumožňuje 
stabilitu vzťahov a ďalší rozvoj poskytovateľov. Celkovo je negatívne vnímané ad-
ministratívne zaťaženie súvisiace s prípravou podkladov pre výberové konania. Trh 
s lesníckymi službami vzhľadom na nízke ceny neumožňuje investovať do rozvoja 
strojového parku a nákupu nových technológií. 

2. Nevyužívanie podporných opatrení štátu a EÚ – podporné opatrenia sa vzhľadom 
na vnímané zvýšené administratívne zaťaženie drobných podnikateľov využíva veľmi 
sporadicky. V ťažbovej činnosti niekoľko subjektov požiadalo o spolufi nancovanie 
nákupu strojového vybavenia. Na podporu prác v pestovnej činnosti niektoré subjek-
ty sporadicky využili možnosť dotácie z ÚPSVaR za zamestnávanie znevýhodnených 
skupín občanov. Vo väčšej miera sa však podporné opatrenia v budúcnosti neplánujú 
využívať, i vzhľadom na vnímanú byrokraciu a korupciu. 

3. Administratívne a fi nančné zaťaženie vyplývajúce z platnej legislatívy – ide 
predovšetkým o časté absolvovanie administratívnych školení, povinnosť poistiť sa 
za spôsobenú škodu a neustále sa zvyšujúce odvodové zaťaženie živnostníkov

4. Nedostatočná úloha štátu pri propagovaní lesníckeho sektora – negatívne na si-
tuáciu v sektore vplýva i činnosť environmentálnych organizácií (OZ VLK) a inici-
atívy typu My sme les. Štát by mal zabezpečiť podmienky pre primerané ohodnotenie 
prác, lepšiu propagáciu lesníctva, podporu tradičných foriem obhospodarovania, 
zabezpečiť lepšiu kvalitu vzdelávania a školení v oblasti práce s JMP a lesnou tech-
nikou na celom území Slovenska a zabezpečiť stabilné pracovné a výhodnejšie mz-
dové podmienky, prípadne iné opatrenia ako napr. zabezpečenie dopravy do zamest-
nania, resp. výstavba nájomných bytov.

Environmentálne podmienky
Medzi hlavné faktory týkajúce sa environmentálnych požiadaviek, ktoré majú priamy 

vplyv na poskytovateľov služieb možno zaradiť:
1. Zodpovedajúce defi novanie environmentálnych požiadaviek v kontraktoch 

– požiadavky objednávateľov sú zvyčajne jasne defi nované v kontrakte. Tie súvi-
sia s používaním šetrných technológií, ekologických palív a mazív, výkonom prác 
v chránených vtáčích územiach a pod.
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2. Schopnosť prispôsobiť technologické postupy environmentálnym požiadavkám – 
poskytovatelia prác sú si vedomí, že musia spĺňať požadované podmienky a väčšinou 
sú presvedčení, že používajú vhodné strojové vybavenie, aj keď sú možnosti na 
zlepšovanie. V prípade, keď to požiadavky kontraktu vyžadujú, poskytovatelia sú 
schopní a ochotní zmeniť svoje zaužívané technologické postupy v medziach svojho 
technického vybavenia.

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

tvárať podnikateľský sektor poskytujúci služby v lesnom hospodárstve. Podnikateľské 
subjekty poskytujúce služby v LH začali vznikať v rokoch 1990 až 1993. Výrazný nárast 
ich počtu bol v rokoch 2003 až 2007, kedy prechádzal na dodávateľský spôsob zabezpe-
čovania lesníckych prác najväčší obhospodarovateľ lesov štátny podnik LESY SR. Trend 
rastu počtu podnikateľských subjektov pokračoval aj v období po roku 2007. V súčasnom 
období je situácia pri obchodných spoločnostiach už viac menej stabilizovaná na úrovni 
1 300 subjektov. Naproti tomu počet kontraktorov – fyzických osôb postupne klesá, čo 
súvisí s vývojom na trhu práce, kde je nedostatok pracovníkov a atraktivita pracovných 
miest v iných sektoroch je oveľa vyššia.

Za hlavné problémy trhu s lesníckymi službami považujú respondenti najmä nízke 
ceny za poskytované práce, nedostatok kvalifi kovaných výkonných pracovníkov na trhu 
práce (najmä z dôvodu nízkeho mzdového ohodnotenia), uprednostňovanie dodávateľov 
podľa cenovej ponuky bez ohľadu na kvalitu realizovaných výkonov, nedostatočná podpo-
ra zo strany štátu, hlavne pri potrebe vynakladať špecifi cké investície a zdĺhavé byrokra-
tické postupy pri styku s verejnou správou.

Pozitívne na trh s lesníckymi službami podľa respondentov vplýva možnosť uzatvárať 
dlhodobé kontrakty. Naopak, negatívne pôsobia už spomenuté problémové oblasti, ktoré 
sa podľa respondentov prejavujú najviac v tých regiónoch, kde je vyššia priemerná mzda 
v národnom hospodárstve (hlavne v západnej časti SR).

Do budúcnosti očakávajú respondenti na trhu s lesníckymi službami potenciálnu 
neochotu pôsobiť v sektore lesníckych služieb, čoraz väčší environmentálny tlak a s tým 
súvisiaci rast cien realizovaných prác. Ako jednu z možností riešenia uvádzaných problé-
mov vníma jeden z respondentov zavedenie predaja dreva na pni do slovenskej lesníckej 
praxe ako nový prvok.

Táto publikácia vznikla s podporou projektu APVV-15-0487 Výskum efektívnosti out-
sourcingu lesníckych služieb a projektu VEGA 1/0688/16 Ekonomické a právne podmien-
ky trvalo udržateľného využívania lesov verejnosťou. 
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VPLYV OUTSOURCINGU NA ZAMESTNANOSŤ 
V LESNOM HOSPODÁRSTVE SR

Katarína Sujová, Miroslav Kovalčík

ABSTRACT
The paper analyses the impact of outsourcing on the development of employment in fore-
stry sector. Development of employment (number of persons working in forestry and em-
ployees) was processed on the basis of data from Finstat databases. In the forestry sector 
since the social changes in 1989 we can see the growth of the number of entrepreneurial 
entities even with the overall decrease of the total number of employees in the sector. This 
implies that, as in other countries, the trend is towards establishing micro-enterprises. In 
connection with the unfavourable situation on the labour market in Slovakia, the number 
of self-employed persons has declined in the last period. For the years 2013 to 2017, the 
number of self-employed persons fell by as much as 2 865, which represents cumulatively 
more than 20% of their number. On the other hand, some of these people were employed 
in the business companies, which also increased the share of employees on the total num-
ber of persons working in forestry between 2015 and 2017 to nearly 49%. Average wages 
in forestry were in the early 1990s comparable to average wages in the national economy 
of Slovakia. In the following period, the average wage in the forestry sector decreased 
compared to the national economy, mainly due to the stronger growth of average wages 
in the national economy. At present, the average wage of a forestry employee is at 96% of 
the average wage of an employee in the whole national economy of the Slovak Republic. 
A much larger wage disparity compared to the national economy would be if the average 
earnings of self-employed persons in forestry were also taken into account.
Key words: employment in forestry sector, outsourcing, business sector in forestry

1 ÚVOD
Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou vidieckej krajiny. Cieľom lesného hospodárstva 

v rozvoji vidieka je prispievať k udržaniu a zvyšovaniu zamestnanosti na vidieku prostred-
níctvom tradičných lesníckych činností i opatrení zameraných na ich diverzifi káciu, až 
za hranice odvetvia, do oblastí netradičných výrobkov a služieb. Lesy na Slovensku majú 
pestré prírodné a porastové pomery, zachovalú fl óru a faunu, rozmanité druhy poľovnej 
zveri a bohatú lesnícku a poľovnícku tradíciu. Lesné hospodárstvo najmä v horských ob-
lastiach predstavuje významný zdroj pracovnej sily a spoluurčuje celé sociálne prostre-
die vidieckych oblastí s vyššou lesnatosťou. S ohľadom na nepriaznivý trend vo vývoji 
zamestnanosti možno dosiahnuť obrat len väčšou diverzifi káciou ekonomických aktivít 
a služieb

Politika rozvoja vidieka v EÚ v súčasnosti prechádza od sektorového k regionálnemu 
prístupu a k diverzifi kácii v rámci pôdohospodárstva. Riešenie sociálnych problémov sú-
visí so zvyšovaním zamestnanosti na vidieku najmä diverzifi káciou ekonomických aktivít 
a rozvojom služieb, s cieľom zvýšenia príjmov vo vidieckych a horských oblastiach. Záme-
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rom príslušných politík na Slovensku je, aby vidiecke regióny vytvárali okolo 45 % hrubej 
pridanej hodnoty a podieľali sa na zamestnanosti 50 %.

Na Slovensku sa vznik a formovanie podnikateľskej štruktúry v lesníctve nerealizova-
lo koordinovane, tak ako napríklad v Českej republike transformáciou z bývalých lesných 
závodov a podnikov štátnych lesov, v procese veľkej privatizácie. Prvými impulzmi pre 
vznik podnikateľských subjektov v lesníctve Slovenska bol reštitučný proces navracania 
lesného majetku podľa zákona o pôde a ostatných reštitučných zákonov a reštrukturali-
zácia štátnych podnikov po odovzdaní značnej časti lesných pozemkov pôvodným vlast-
níkom.

Príspevok analyzuje vplyv outsourcingu na vývoj zamestnanosti v lesnom hospo-
dárstve. Vývoj zamestnanosti (počet pracovníkov a zamestnancov) sa spracoval na zá-
klade údajov z databáz Finstatu (počet obchodných spoločností a samostatne zárobkovo 
činných osôb) ich vývoj v jednotlivých rokoch a kategórie zamestnancov, resp. presného 
počtu zamestnancov, ak to spoločnosť uviedla. Počet pracovníkov sa stanovil ako počet 
zamestnancov + počet SZČO bez zamestnanca + počet s.r.o. bez zamestnancov tzv. jed-
noosobových s.r.o. Mzdová disparita sa vypočítala ako podiel priemernej mzdy v lesnom 
hospodárstve voči priemernej mzde v národnom hospodárstve podľa Štatistického úradu 
SR.

2 OUTSOURCING V LESNOM HOSPODÁRSTVE SR
Možnosti outsourcingu v lesnom hospodárstve na Slovensku vychádzali z histo-

rických a dlhodobo fungujúcich vzťahov a pravidiel a vytvárali sa v nestabilných a me-
niacich sa podmienkach formovania obnovených vlastníckych a užívacích práv k lesnej 
pôde. Po prinavrátení vlastníckych a užívacích práv neboli mnohí obhospodarovatelia 
lesov z dôvodu výraznej podkapitalizácie schopní efektívne zabezpečiť realizáciu pláno-
vaných hospodárskych opatrení vo vlastnej réžii (Paluš a kol. 2011). Trhové hospodárstvo 
a spoločenské zmeny tak otvorili priestor pre podnikateľskú činnosť v lesníctve a vznik 
súkromných subjektov poskytujúcich služby pre lesné hospodárstvo. Nároky na zvyšova-
nie efektívnosti vo výrobnej i nevýrobnej sfére vedú podniky k tomu, že určité činnosti sa 
prestávajú vykonávať vo vlastnej réžii. Vznikajú špecializované organizácie poskytujúce 
služby, na ktoré sa sústreďujú a ktoré vykonávajú účelnejšie a hlavne hospodárnejšie. Ten-
to proces sa v súčasnosti označuje ako outsourcing (Kovalčík, Šulek, Lichý, 2016). Pod-
nikateľskú sféru v lesnom hospodárstve tvoria obchodné spoločností (najčastejšie s.r.o.) 
a samostatne zárobkovo činné osoby – živnostníci. 

2.1 Vývoj počtu obchodných spoločností

Poskytovanie služieb dodávateľským spôsobom začalo s formovaním vlastníckych 
práv k lesnej pôde po roku 1990. V rokoch 1991 až 1993 pôsobilo v LH 10 až 15 obchod-
ných spoločností poskytujúcich služby. V roku 2000 to bolo už desať násobne viac. Tento 
nárast súvisel najmä s prinavracaním lesných majetkov ich pôvodným vlastníkom a kre-
ovaním súkromného sektora v rámci obhospodarovania lesa. Výrazný nárast počtu ob-
chodných spoločností bol aj v rokoch 2003 až 2007, kedy bol nárast zo 191 na 489 sub-
jektov. V tomto období prechádzal na dodávateľský spôsob zabezpečovania lesníckych 
prác najväčší obhospodarovateľ štátny podnik LESY SR. Trend rastu počtu obchodných 
spoločností pokračoval aj v období po roku 2007 (SUJOVÁ, KOVALČÍK, 2017B). V roku 2017 
poskytovalo služby v lesnom hospodárstve 1 293 obchodných spoločností.
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2.2  Vývoj počtu samostatne zárobkovo činných osôb

Pri formovaní trhu s lesníckymi službami v  roku 1990 pôsobilo v lesnom hospodár-
stve iba 123 samostatne zárobkovo činných osôb. Do roku 2000 ich počet narástol na 
20- násobok. Ďalší výrazný nárast počtu SZČO bol v rokoch 2004 až 2007 podobne ako 
pri obchodných spoločnostiach, kedy bol nárast zo 6 669 na 12 009 SZČO. Od roku 2007 
je situácia, čo sa týka počtu SZČO v lesnom hospodárstve, viac menej stabilizovaná na 
úrovni 11 až 12 tisíc osôb (SUJOVÁ, KOVALČÍK, 2017A). V posledných troch rokoch môže-
me badať pokles počtu živnostníkov, čo súvisí s vývojom na trhu práce, kde je nedostatok 
pracovníkov a atraktivita pracovných miest v iných sektoroch je oveľa vyššia. V roku 2017 
pôsobilo v odvetví lesného hospodárstva už len 9 359 SZČO.

3 ZAMESTNANOSŤ V LESNOM HOSPODÁRSTVE SR
Začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia dosiahla zamestnanosť v lesníc-

tve približne 36 000 ľudí, čo možno považovať za prezamestnanosť. V ďalšom období až 
do roku 2003 počet pracovníkov v lesnom hospodárstve výrazne klesol, čo súviselo s raci-
onalizáciou práce, tvorbou súkromného sektora a zavádzaním technologických inovácií. 
Ďalšou fázou vývoja pracovného trhu v lesnom hospodárstve bol prechod najväčšieho ob-
hospodarovateľa lesov na Slovensku – štátneho podniku LESY SR na dodávateľský spô-
sob zabezpečovania prác v obhospodarovaní lesov v rokoch 2003 až 2005. V tomto období 
sa počet osôb pracujúcich v lesnom hospodárstve mierne zvyšoval až do roku 2008 na 
26 872 osôb, najmä kvôli novo založeným živnostiam. Potom v dôsledku fi nančnej a hos-
podárskej krízy došlo v rokoch 2009 a 2010 k výraznému poklesu počtu pracovníkov 
v lesníctve. V posledných troch rokoch napriek relatívne vysokej ťažbe surového dreva 
na úrovni 9 mil. m3, zaznamenávame pokles počtu osôb pracujúcich v lesnom hospodár-
stve a to najmä v dôsledku situácie na trhu práce na Slovensku – dopyt po pracovnej sile 
v iných odvetviach, nízka nezamestnanosť, rast miezd a ďalšie (obrázok 1).
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Obrázok 1 Zamestnanosť v lesnom hospodárstve v rokoch 1990 – 2017
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Po spoločenských zmenách v roku 1989 pracovalo skoro 100 % pracovníkov v lesnom 
hospodárstve ako zamestnanci. S vytváraním trhu s lesníckymi službami tento podiel po-
stupne klesal. Výrazne zmeny nastali v rokoch 2003 až 2006, kedy podiel zamestnancov 
klesol z 80 % až na 55 %. V ďalšom období tento podiel mierne klesal až do roku 2015 na 
úroveň 45 %. V posledných rokoch mierne vzrástol na zhruba 49 % podiel. Tento jav súvisí 
s poklesom počtu SZČO, najmä v pestovnej činnosti (obrázok 2).
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Obrázok 2 Podiel zamestnancov na počte pracovníkov v LH v rokoch 1990 – 2017

4 MZDOVÁ DISPARITA V LESNOM HOSPODÁRSTVE SR
Priemerné mzdy v lesnom hospodárstve boli začiatkom deväťdesiatych rokov po-

rovnateľné s priemernou mzdou v národnom hospodárstve Slovenska. V roku 1990 bola 
dokonca priemerná mzda v lesnom hospodárstve vyššia o 4 % ako priemerná mzda v ná-
rodnom hospodárstve. Väčšia disparita v priemerných mzdách nastala od roku 1995, 
najmä kvôli výraznejšiemu rastu priemerných miezd v národnom hospodárstve, ktorý 
bol oveľa vyšší ako v lesnom hospodárstve. Ďalšia výraznejšia disparita nastala v rokoch 
2008 a 2009 v dôsledku dopadov svetovej fi nančnej a ekonomickej krízy. Od roku 2010 
priemerné mzdy v lesnom hospodárstve rástli rýchlejšie ako priemerná mzda v národnom 
hospodárstve, v dôsledku čoho sa znížila mzdová disparita. V súčasnosti priemerná mzda 
zamestnanca v lesnom hospodárstve je na úrovni 96 % priemernej mzdy zamestnanca 
v celom národnom hospodárstve SR (obrázok 3). V rámci lesného hospodárstva sú výraz-
ne rozdiely medzi priemernou mzdou zamestnancov lesných podnikov a zamestnancov 
dodávateľov služieb. Oveľa väčšia mzdová disparita oproti národnému hospodárstvu by 
bola, ak by sa započítali aj priemerné zárobky SZČO v lesnom hospodárstve. 
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Obrázok 3 Mzdová disparita v LH v rokoch 1990 – 2017

5 ZÁVER
V lesnom hospodárstve SR od spoločenských zmien v roku 1989 môžeme vidieť rast 

počtu podnikateľských subjektov aj pri celkovom poklese celkového počtu pracovníkov 
v odvetví. Z toho vyplýva, že vývoj podobne ako v ostatných krajinách smeruje k zakla-
daniu mikropodnikov. Lesníctvo je jedným zo sektorov hospodárstva s relatívne vysokou 
úrazovosťou a úmrtnosťou, čo súvisí s povahou prác v lese, klimatickými podmienkami 
na pracoviskách, terénom a vplyvom techniky. Pracovníci v LH sú pri výkone práce vysta-
vení viacerým rizikovým faktorom, najmä nadmerným vibráciám, hluku, chemickým lát-
kam a dlhodobej jednostrannej záťaži. Vzhľadom na tieto fakty a podmienky na trhu práce 
prevláda v lesnom hospodárstve forma samostatne zárobkovo činných osôb. V obchod-
ných spoločnostiach dominujú zase malé podniky s minimálnym počtom zamestnancov.

V súvislosti so situáciou na trhu práce na Slovensku klesol v poslednom období hlavne 
počet samostatne zárobkovo činných osôb. Za roky 2013 až 2017 poklesol počet živnost-
níkov až o 2 865 osôb, čo predstavuje kumulatívne viac ako 20 % z ich počtu. Na druhej 
strane časť týchto osôb sa zamestnala v obchodných spoločnostiach dodávateľov slu-
žieb, čím vzrástol aj podiel zamestnancov na celkovom počte pracovníkov v LH v rokoch 
2015 až 2017 na skoro 49 %. Tento jav súvisí so sezónnosťou prác v lesnom hospodárstve 
a problémom so zákazkami v zimnom období hlavne u SZČO a stabilnejším príjmom v za-
mestnaneckom pomere na druhej strane.

Priemerné mzdy v lesnom hospodárstve boli začiatkom deväťdesiatych rokov po-
rovnateľné s priemernou mzdou v národnom hospodárstve Slovenska. V nasledujúcom 
období došlo k poklesu priemernej mzdy v lesnom hospodárstve oproti národnému hos-
podárstvu, najmä kvôli výraznejšiemu rastu priemerných miezd v národnom hospodár-
stve. V súčasnosti priemerná mzda zamestnanca v lesnom hospodárstve je na úrovni 96 % 
priemernej mzdy zamestnanca v celom národnom hospodárstve SR. Oveľa väčšia mzdo-
vá disparita oproti národnému hospodárstvu by bola, ak by sa započítali aj priemerné zá-
robky SZČO v lesnom hospodárstve. V kontexte neustáleho tlaku na zvyšovanie konku-
rencieschopnosti je evidentné, že dlhodobá politika lacnej pracovnej sily je neudržateľná 
a vedie k technickému zaostávaniu a poklesu konkurencieschopnosti odvetvia.
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ZMENY V BILANCIÁCH UHLÍKA VIAZANÉHO 
VO VÝROBKOCH Z DREVA V ZÁVISLOSTI 

NA RÔZNYCH MODELOVÝCH KONCEPTOCH 
VYUŽITIA DREVA

Martin Moravčík, Miroslav Kovalčík, Vlastimil Murgaš, 
Hubert Paluš, Ján Parobek

ABSTRACT
Sustainable production and adequate fi nancial appreciation of felled timber through the 
achievement of available assortment structure as well as increasing their social and envi-
ronmental benefi ts, are very important goals of the forestry sector. Ensuring better ap-
preciation of felled timber can be achieved by increasing the production of more valuable 
assortments. Therefore, this paper aims at the comparison of actual volume and value 
structure of supplies of raw wood assortments produced by forestry in Slovakia (variant 
0 - real) with the possible available structure of assortments (variant 1 - ideal). Another 
objective was to quantify the difference between the carbon volumes stored in wood pro-
ducts within the mentioned variants (0 and 1) with added alternatives: with included 
wood export and without export. Different ways of wood utilization have different CO2 
balances and presented fi ndings proves that more wood used for long-life products pro-
tects the atmosphere better from disproportionate CO2 growth for many decades.
Key words: Harvested wood products, wood assortments, carbon balance

1 ÚVOD A CIELE PRÍSPEVKU
Drevo je najperspektívnejšou surovinou a ekologickým materiálom budúcnosti. Je 

to krásny, prirodzený a ušľachtilý materiál, ktorý ponúka dokonalé možnosti bezodpa-
dového spracovania, je recyklovateľný a nezaťažuje prostredie ani pri jeho “výrobe“, ani 
pri „likvidácii“. Pri dodržiavaní zásad trvalo udržateľného hospodárenia sú lesy na Slo-
vensku schopné poskytovať dostatok suroviny pre súčasnú aj budúce generácie. Výrobný 
reťazec sa začína ťažbou dreva v lese a končí fi nálnym výrobkom z dreva. Okrem nespor-
ných sociálno-ekonomických prínosov má produkcia a využívanie výrobkov z dreva ako 
obnoviteľnej suroviny, tiež mimoriadny ekologický význam. Ukladaním uhlíka v lesoch, 
jeho viazaním v produktoch z vyťaženého dreva a náhradou neobnoviteľných surovín dre-
vom, lesnícko-drevársky sektor významnou mierou prispieva k zmierňovaniu klimatickej 
zmeny, či globálneho otepľovania.

Všetci a všetko: ľudia, priemysel, doprava produkujú kysličník uhličitý (CO2). Avšak 
lesné hospodárstvo a spracovanie dreva môžu slúžiť ako pozitívny príklad s relatívne ma-
lým negatívnym vplyvom na klímu, pretože: 1) lesy viažu CO2, 2) obhospodarovanie lesa 
poskytuje drevnú surovinu a vyťažené stromy vytvárajú priestor pre rast nových stromov 
v lese, 3) produkty z vyťaženého dreva predlžujú viazanie CO2, 4) produkty z dreva na-
hrádzajú iné materiály, ktorých „výroba“ emituje vyššie objemy CO2 (oceľ, kovy, plasty, 
betón a pod.) a 5) drevo ako zdroj energie po ukončení životnosti nahrádza fosílne palivá 
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(uhlie, ropa, plyn), ktorých spaľovaním sa súčasná atmosféra zaťažuje uhlíkom viazaným 
v podzemných zdrojoch milióny rokov. 

Jeden m3 dreva vyprodukuje približne 1 tonu CO2 (A. Frühwald, Univerzita Ham-
burg). Tento vzťah sa dá vyjadriť tiež rovnicou: 250 kg C/młdreva  x 3,67 kg CO2 = 917 kg 
CO2; vysvetlenie rovnice: drevo pozostáva približne z 50 % uhlíka (C). 1 kubický meter 
dreva váži v priemere 500 kg, takže obsahuje 250 kg C. Keď sa C premení na CO2 (zoxi-
duje), vzniká z 1 kg C približne 3,67 kg CO2. 250 kg C teda poskytne 917 kg CO2, t. j. veľmi 
približne 1 tonu. 

Lesy obhospodarované trvalo udržateľným spôsobom majú vyšší potenciál na reduk-
ciu CO2 v atmosfére. V takýchto lesoch sa rubne zrelé stromy odstraňujú a biomasa z nich 
sa využije skôr, ako odumrú a zhnijú. Materiálne využitie dreva predlžuje viazanie uhlíka 
pochádzajúceho z lesa. Každý použitý kmeň stromu z lesa vytvára priestor pre rast no-
vých stromov. Kým produkty z dreva viažu CO2, dorastie v lese ďalšie množstvo dreva. 
Les tým aktívne odoberá CO2 z okolitého vzduchu. Drevo ako materiál a stavebná látka 
vplýva teda dvojnásobne pozitívne na bilanciu CO2, pretože uhlík zostáva počas celého 
životného cyklu viazaný v produkte. Naopak v neobhospodarovanom lese sa viazanie 
a produkcia CO2 dlhodobo drží približne v rovnováhe. Stromy sa z lesa neodstraňujú, ako 
v obhospodarovanom lese. Odumrú tu a zhnijú pričom odovzdajú CO2 do atmosféry. Po-
užité drevo teda šetrí atmosféru od CO2 po celé desaťročia. Preto je potrebné a žiaduce 
využívať drevo, najmä na produkty s čo najdlhšou životnosťou, v čo najväčšom možnom 
rozsahu.

Okrem toho, napríklad domy z dreva, nie sú len významné úložiská uhlíka, ale nahrá-
dzajú aj bežný stavebný materiál, ako sú tehly, kovy a betón, pri ktorých výrobe je pro-
dukcia CO2 veľmi vysoká. V porovnaní s inými materiálmi je drevo recyklovateľné, možno 
ho znovu využiť, čím sa chránia prírodné zdroje. Drevo ako stavebný materiál nemusí 
byť prácne odstraňované, ale je ho možné po ukončení životnosti využiť ako zdroj ener-
gie. Nahrádza pri tom fosílne palivá ako sú uhlie, ropa alebo plyn. Pri spaľovaní dreva sa 
však uvoľní len také množstvo uhlíka, aké bolo v ňom počas niekoľkých desaťročí zo sú-
časnej atmosféry naviazané. Odhaduje sa, že na celom svete produkty z vyťaženého dreva 
(harvested wood products – HWP) ročne viažu uhlík v rozpätí od 26 do 139 Tg v závislosti 
od konkrétnych podmienok a použitej metódy odhadu (Brown et al 1998). 

Z uvedených dôvodov je veľmi dôležitým lesníckym cieľom trvalo udržateľná produk-
cia a najmä zlepšovanie zhodnotenia vyťaženého dreva dôslednou sortimentáciou, čím sa 
zlepší jeho obchodovateľnosť, dosiahne sa vyšší zisk producentov i spracovateľov dreva 
a zvýšia sa ekologické prínosy jeho využívania. Zabezpečenie lepšieho zhodnotenia vy-
ťaženého dreva možno dosiahnuť najmä zvyšovaním produkcie cennejších sortimentov 
surového dreva. Realizáciu týchto zámerov by podporilo rozšírenie spracovateľských ka-
pacít pre najcennejšie sortimenty I. a II. kvalitatívnej triedy, ktoré sú na Slovensku nedo-
statočné (Moravčík et al. 2009). Tiež treba realizovať opatrenia zamerané najmä na roz-
voj odvetví drevospracujúceho priemyslu s vyššou pridanou hodnotou, ako sú napríklad 
výroba dýh (hlavne listnatých), drevovláknitých dosiek, komponentov pre drevodomy, 
nábytku a pod. (Moravčík et al. 2018).

Na základe uvedeného je prvým cieľom tohto príspevku „analýza súčasného zhodnoco-
vania vyťaženého dreva“, resp. aktuálnej objemovej a hodnotovej štruktúry dodávok sorti-
mentov surového dreva vyprodukovaných lesným hospodárstvom na Slovensku (variant 
0 – reálny) a jeho „porovnanie s možnou dosiahnuteľnou štruktúrou sortimentov“ (variant 
1 – ideálny). Pri ideálnom variante 1 sa vychádza z predpokladu, že lesné hospodárstvo 
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vyprodukuje, dodá na trh a spracovatelia dreva využijú sortimenty surového dreva, v ob-
jeme a kvalitatívnej štruktúre zodpovedajúcej ich súčasnému produkčnému potenciálu. 
Týmto spôsobom sa drevo využije s ohľadom na jeho maximálne zhodnotenie. Odpady, 
ktoré pritom vzniknú sa primárne použijú na ďalšiu materiálovú produkciu. Po ukončení 
životnosti sú výrobky z dreva recyklované a až nakoniec použité na výrobu energie. Uve-
dený postup je v zhode s tzv. „kaskádovým“ využitím dreva, ktoré spočíva v efektívnom 
viacnásobnom využití biomasy na rôzne účely predtým, než dosiahne koniec svojho ži-
votného cyklu. Znamená tiež predlžovanie doby životného cyklu, a tým viazanie uhlíka vo 
výrobkoch z dreva na tak dlho, ako je to len možné, čo tiež súvisí s hodnotovým využitím 
biomasy, t. j. najskôr v produktoch s vyššou pridanou hodnotou (Odegard et al. 2012).

Ďalším cieľom tohto príspevku je „kvantifi kácia rozdielov medzi objemami uhlíka 
uloženého vo výrobkoch z dreva v rámci uvedených variantov využitia dreva (0 a 1) doplne-
ných o alternatívy s exportom a bez exportu“. Pri rozličných spôsoboch využitia dreva sa 
dosahujú rozdielne bilancie uhlíka. Pri výrobkoch z dreva s dlhšou životnosťou (rezivo, 
dyhy, drevné panely, papier, kartóny) nedochádza k okamžitej oxidácii materiálu. Uhlík 
sa uvoľňuje do atmosféry až keď sa uvedené výrobky stanú odpadom alebo palivom. V prí-
pade energetického využitia palivového dreva a drevného uhlia dochádza k okamžitej oxi-
dácii, t. j. nedochádza k oneskoreniu uvoľňovania emisií uhlíka do atmosféry. Riešitelia 
tohto APVV projektu pracujú tiež na analýzach a formulácii ďalších variantov využitia 
dreva, ktorými sú: variant 3 – Zvýšenie podielu drevostavieb, 4 – Efekt substitúcie medzi na-
hraditeľnými sortimentmi dreva (energia vs. materiál) a 5 – Zvýšenie miery využívania drev-
ných odpadov v drevospracujúcom priemysle. Kvantifi kácie uhlíkových bilancií uvedených 
variantov 3 – 5 sú v súčasnosti rozpracované, preto nie sú súčasťou tohto príspevku.

2 MATERIÁL A METODIKA
Kvalitatívne triedenie surového dreva v Slovenskej republike (SR) defi nuje súbor šty-

roch noriem: Slovenská technická norma (STN) 48 0055 Kvalitatívne triedenie ihličnatej 
guľatiny; STN 48 0056 Kvalitatívne triedenie listnatej guľatiny; STN 48 0057 Sortimenty 
dreva. Ihličnaté štiepky a piliny; STN 48 0058 Sortimenty dreva. Listnaté štiepky a pili-
ny.

Kvalitatívne triedenie ihličnatej a listnatej guľatiny, pri ktorej je známy účel použitia 
zahŕňa šesť tried sortimentov a vychádza zo všeobecného popisu štyroch kvalitatívnych 
tried ihličnatej a listnatej guľatiny (A, B, C, D) podľa európskych noriem: kvalitatívna trie-
da A – drevo najvyššej kvality, B – drevo v priemere bežnej až najvyššej kvality, C – drevo 
v priemere nižšej kvality až menej hodnotné a D – drevo, ktoré je možné spracovať na 
využiteľné sortimenty, avšak s ohľadom na jeho znaky ho nie je možné zaradiť do žiadnej 
z predchádzajúcich tried. Podrobnejšia špecifi kácia kvalitatívnych tried sortimentov sa 
uvádza diferencovane pre ihličnatú a listnatú guľatinu (napr. v publikácii Paluš, 2013). 
Uvedená klasifi kácia produkcie je výsledkom harmonizácie klasifi kácie produkcie Eu-
rópskej únie (Eurostat) a zodpovedá aj potrebám príslušných štatistických šetrení Orga-
nizácie spojených národov (UN) Food and Agriculture Organization (FAO) a Economic 
Commission for Europe (ECE), 

Pre účely sortimentačného členenia zásob a celkového objemu plánovanej ťažby sa 
v programoch starostlivosti o lesy (PSL) pri opise porastov v každej jednotke priestorové-
ho rozdelenia lesa (JPRL) s udávanou zásobou dreva odhadne percentuálny podiel veľmi 
kvalitných kmeňov (A) a kmeňov podpriemernej kvality (C). Podiel kmeňov priemernej 
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kvality (B) sa dopočíta ako doplnok do 100 %. Pri určovaní podielu kvalitatívnych tried 
a podielu poškodenia pre sortimentáciu sa zohľadňujú aj spracovateľné sucháre a spraco-
vateľné kalamitné drevo (Bavlšík et al. 2008). Uvedené údaje sú súčasťou informačného 
systému stavu a vývoja lesov, ktorý je súčasťou informačného systému lesného hospodár-
stva (ISLH).

Na rovnakom princípe sa uskutočnilo aj sortimentačné členenie zásob dreva v rámci 
obidvoch doterajších cyklov Národnej inventarizácie a monitoringu lesov (NIML): NIML 
1 vykonanej v rokoch 2005 – 2006 a NIML 2 v rokoch 2015 – 2016. Získavanie podklado-
vých údajov pre sortimentáciu sa uskutočnilo na všetkých kruhových inventarizačných 
plochách s konštantným polomerom r = 12,62 m, s výskytom živých stromov s hrúbkou 
v prsnej výške od 7 cm, a to celkom na 34 873 stromoch (Šebeň, 2017). 

Z uvedených zdrojov (ISLH a NIML2) sme pomocou matematických modelov domá-
cich sortimentačných tabuliek – porastových a stromových (Petráš, Nociar 1990; Mecko, 
Petráš, Nociar 1993; Petráš, Mecko, Nociar 2007) získali modelové zastúpenia (podiely) 
jednotlivých kvalitatívnych tried sortimentov surového dreva z celkových zásob dreva 
v lesoch Slovenska osobitne pre ihličnaté a listnaté dreviny, ktoré sme navzájom porov-
nali.

Z Lesníckeho trhového informačného systému (LTIS), ktorý je súčasťou ISLH, sme 
zo Štvrťročných výkazov o dodávkach dreva v lesníctve (Les (MP SR) 2-04) získali a spra-
covali údaje o obchode so surovým drevom v tuzemsku podľa sortimentov a jednotlivých 
druhov drevín v naturálnych (m3) i peňažných (€) jednotkách, dodávky reziva a lesnej 
štiepky. Spravodajskými jednotkami LTIS sú všetky podniky štátnych lesov (v počte 4), 
organizácie školských lesov (3) a 250 spravodajských jednotiek neštátnych subjektov ob-
hospodarujúcich lesy, ktoré podľa Štatistickej odvetvovej klasifi kácie ekonomických čin-
ností OKEČ 02.0 pôsobia v lesníctve, ťažbe dreva a súvisiacich službách. 

Zo získaných údajov sme osobitne pre ihličnaté a listnaté dreviny vypočítali podiely 
jednotlivých sortimentov (podľa ich kvalitatívneho členenia) v dodávkach surového dre-
va, ako aritmetické priemery 5-ročnej časovej rady (za roky 2013 – 2017) s cieľom odstrá-
nenia vplyvu prípadných ročných výkyvov v dodávkach jednotlivých sortimentov. Takto 
získané zastúpenie (podiel) jednotlivých kvalitatívnych tried skutočných dodávok dreva 
sa porovnalo s modelovými zastúpeniami (podielmi) podľa ISLH a NIML2. Uvedeným 
porovnaním a vyhodnotením sme získali potrebné informácie o skutočnom využití do-
stupného potenciálu zdrojov surového dreva podľa kvalitatívnych tried v naturálnom (m3) 
i peňažnom (€) vyjadrení.

Pri kvantifi kácii objemu uhlíka viazaného vo výrobkoch z dreva sa brali do úvahy 
všetky výrobky vyprodukované v procese prvotného spracovania dreva na Slovensku 
v jednotlivých rokoch, t. j. rezivo v triedení na ihličnaté a listnaté, drevné panely, papier 
a kartóny/lepenky vyrobené z priemyselného dreva a celulózy. Uvažovaný objem uhlíka je 
teda defi novaný ako „úložisko uhlíka vo výrobkoch z dreva v prevádzke na území Slovenska“. 
Bilancia zásob uhlíka vo výrobkoch z dreva sa vykonala podľa usmernenia Medzivládne-
ho panelu pre klimatickú zmenu (IPCC, 2013). Na účely bilancie uhlíka dodávky dreva 
členíme podľa zjednodušenej štruktúry výrobkov z dreva vyplývajúcej z defi nície lesných 
produktov FAO. Kategória surového dreva je rozdelená na podkategórie priemyselného 
dreva a palivového dreva vrátane drevného uhlia. Priemyselné drevo sa ďalej člení na pi-
liarske výrezy, vlákninové drevo a ostatné priemyselné drevo, ktoré sa využívajú najmä na 
produkciu polotovarov, ako sú rezivo, dyhy, drevné panely, papier a lepenky (obrázok 1).
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Dodávky surového dreva Drevo ponechané v lese (odpad, straty) 

Priemyselné drevo Palivo a drevné uhlie 

Piliarske a dyharenské Vlákninové drevo Ostatné priemyselné drevo 

Buni ina 

Rezivo, dyhy 

Finálne výrobky z dreva s rôznym využitím 

ažba dreva

Papier a lepenka Drevené panely 

Obrázok 1 Zjednodušená klasifi kácia výrobkov z dreva podľa defi nície 
lesných produktov FAO

Pri týchto polotovaroch, ktoré sú dlhodobo používané, nedochádza k okamžitej oxi-
dácii, ale emisie uhlíka sa uvoľňujú do atmosféry oneskorene. Usmernenie IPCC (2013) 
stanovuje pre ne polčasy rozpadu takto: papier 2 roky, drevné panely 25 rokov a rezivo 
35 rokov. Uplatnenie týchto štandardných hodnôt je na Slovensku nutné, nakoľko nie sú 
k dispozícii špecifi cké národné hodnoty polčasov rozpadu, ani metodiky na ich stanove-
nie. Objem oneskorených emisií sa počítal na základe ročnej zmeny objemu uvedených 
polotovarov drevených výrobkov použitím nasledujúcej funkcie rozkladu prvého rádu 
podľa rovnice IPCC (2006, 2013).

 
kde: 
i = rok 
C(i) = zásoba uhlíka v príslušnej kategórii drevného produktu na začiatku roku i, Gg C.  
k = rozpadová konštanta rozpadu prvého rádu pre každú kategóriu drevného produktu (HWPj) 
daná v jednotkách yr-1 (k = ln (2) / HL, kde HL je polčas rozpadu drevného produktu v rokoch. 
Inflow (i) = prírastok do kategórie drevného produktu (HWPj) počas roka i, Gg C yr-1  
ΔC (i) = zmena zásob uhlíka kategórie drevného produktu počas roku i, Gg C yr-1. 

(A) i
k
eiCeiC

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

 
(B) iCiCiC 1  

Potrebné údaje o výrobe a obchodovaní s drevom, drevnými panelmi, papierom a le-
penkou sa prevzali a spracovali z databázy FAO (http://faostat3.fao.org/download/F/
FO/E) od roku 1989. Zmena zásoby uhlíka sa vypočítala osobitne pre každú kategóriu 
výrobkov z dreva použitím vyššie uvedenej rovnice a použitím štandardných konverzných 
faktorov pre jednotlivé kategórie výrobkov z dreva (tabuľka 1). 
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Tabuľka 1 Štandardné konverzné faktory pre štandardné kategórie výrobkov z dreva

Kategória výrobkov 
z dreva

Objemová hmotnosť sušiny
(hmotnosť v absolútne suchom 
stave na vzduchosuchý objem) 

(Mg/m3)

Obsah 
uhlíka 

(C)

Konverzný faktor uhlíka (C) 
(na vzduchosuchý objem) 

(Mg C/m3)

Rezivo (agregované) 0,458 0,5 0,229
Ihličnaté rezivo– 0,45 0,5 0,225
Listnaté rezivo– 0,56 0,5 0,28

Drevné panely 
(agregované) 0,595 0,454 0,269

Kategória výrobkov 
z dreva

Špecifi cká hmotnosť 
(pomer hmotnosti v absolútne 

suchom a vzduchosuchom stave) 
(Mg/Mg)

Konverzný faktor uhlíka (C) 
(na vzduchosuchú hmotnosť) 

(Mg C/Mg)

Papier a lepenky 
(agregované) 0,9 0,386

Na vykonanie všetkých uvedených výpočtov sme v prostredí MS Excel spracovali 
programové riešenie, ktoré obsahuje všetky vstupné údaje a veličiny, poskytuje podrobný 
prehľad o jednotlivých postupných krokoch (etapách, fázach) výpočtov, výsledky riešenia 
vo forme objemu záchytov CO2 vo výrobkoch z dreva z tuzemskej produkcie a emisií z po-
užitých (spotrebovaných) výrobkov, ako aj ich každoročnú zmenu. Riešenie umožňuje 
číselný a grafi cký prehľad dosiahnutých výsledkov bilancie záchytov a emisií CO2 v zá-
kladných kategóriách výrobkov z dreva.

Programové riešenie bilancie záchytov a emisií CO2 vo výrobkoch z dreva je navrhnu-
té tak, aby umožňovalo interaktívnu komunikáciu pri modelovaní rôznych alternatívnych 
spôsobov (variant) využitia surového dreva. Okamžite po zadaní akejkoľvek vybranej 
variantnej štruktúry základných kategórií výrobkov z dreva pre vybrané roky sa vypočí-
ta a zobrazí jej dopad na uhlíkovú bilanciu. Umožní sa tým hodnotenie rôznych variant 
využitia dreva.

3 VÝSLEDKY
Z informačných zdrojov ISLH a NIML2 sme zistili modelové podiely a objemy jed-

notlivých kvalitatívnych tried sortimentov surového dreva: výrezy triedy I, II, III (A, B), 
V (vlákninové drevo), VI (palivové a energetické drevo) a odpad v celkových zásobách dre-
va v lesoch Slovenska. Uvedené údaje sa uvádzajú osobitne pre ihličnaté a listnaté dreviny 
v tabuľkách 2a a 2b.

Tabuľka 2a Modelové objemy a podiely ihličnatých sortimentov vyplývajúce z údajov 
Informačného systému lesného hospodárstva a Národnej inventarizácie a monitoringu 

lesov 2015 – 2016

Zdroj I II IIIA IIIB V VI Odpad

ISLH 
m3 / %

4 591 150 10 249 470 87 836 900 53 590 190 42 115 380 3 555 970 33 300

2,27 5,07
43,49 26,53

20,85 1,76 0,02
Spolu III: 70,02 %

NIML2 
% 3,0±0,6 4,6±0,6

40,1±2,6 29,1±1,9
21,3±1,1 1,8±0,1 0,1±0,0

Spolu III: 69,2 %
Priemer 2,64 4,84 69,61 21,07 1,78 0,06
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Tabuľka 2b Modelové objemy a podiely listnatých sortimentov vyplývajúce z údajov 
Informačného systému lesného hospodárstva a Národnej inventarizácie 

a monitoringu lesov 2015 – 2016

Zdroj I II IIIA IIIB V VI Odpad

ISLH 
m3 / %

4 810 720 21 291 110 54 030 020 71 548 300 112 742 580 13 985 210 271 830

1,73 7,64
19,39 25,67

40,46 5,02 0,10
Spolu III: 45,06

NIML2 
% 1,8±0,3 6,1±0,5

15,1±0,9 25,9±1,4
43,5±1,6 7,3±0,9 0,2±0,0

Spolu III: 41

Priemer 1,77 6,88 43,05 41,98 6,17 0,15

Zo štatistických štvrťročných výkazov LTIS (Les (MP SR) 2-04) sme získali a spra-
covali ročné údaje o obchode obhospodarovateľov lesov so surovým drevom podľa sorti-
mentov a jednotlivých druhov drevín (ihličnatých a listnatých) v naturálnych jednotkách 
(m3). Objemy jednotlivých sortimentov v dodávkach surového dreva sa vypočítali oso-
bitne pre ihličnaté (tabuľka 3a) a listnaté (tabuľka 3b) dreviny ako aritmetické priemery 
údajov v časovej rade za roky 2013 až 2017. Z nich sa následne vypočítali percentuálne 
podiely sortimentov dreva.

Tabuľka 3a Skutočné objemy a podiely ihličnatých sortimentov v dodávkach surového 
dreva v jednotlivých rokoch 2013 – 2017 a v priemere za uvedené obdobie (m3, %)

Ihličnaté 
sortimenty 

surového dreva

Priemerný 
objem 

2013 – 2017

% podiel 
sortimentov

Roky

2013 2014 2015 2016 2017

I kv. trieda 2 446 0,050 974 92 15 4 419 6 730

II kv. trieda 4 728 0,096 7 638 7 042 348 1 930 6 680

III kv. trieda 2 830 818 57,592 2 388 043 3 079 215 2 749 993 2 972 841 2 964 000

IV banské drevo, 
stĺpy, žrde 24 178 0,492 14 115 26 029 19 027 25 648 36 070

V vláknina 1 265 888 25,754 897 373 1 207 336 1 202 511 1 428 408 1 593 810

VI energetické 
drevo, palivo 284 507 5,788 356 844 259 043 237 745 251 094 317 810

Surové kmene, 
drevo na pni 502 721 10,228 388 053 570 435 452 619 509 297 593 200

4 915 285 100 4 053 040 5 149 192 4 662 258 5 193 637 5 518 300
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Tabuľka 3b Skutočné objemy a podiely listnatých sortimentov v dodávkach surového 
dreva v jednotlivých rokoch 2013 – 2017 a v priemere za uvedené obdobie (m3, %)

Listnaté 
sortimenty 

surového dreva

Priemerný 
objem 

2013 – 2017

% podiel 
sortimentov

Roky

2013 2014 2015 2016 2017

I kv. trieda 3 647 0,090 2 551 2 065 3 760 4 409 5 450

II kv. trieda 21 388,4 0,527 27 615 16 455 18 818 20 664 23 390

III kv. trieda 1 449 686 35,747 1 501 459 1 498 766 1 427 985 1 410 728 1 409 490

IV banské drevo, 
stĺpy, žrde 5 258 0,130 2 934 3 206 3 681 6 169 10 300

V vláknina 2 192 932 54,074 2 072 237 2 115 698 2 447 619 2 288 718 2 040 390

VI energetické 
drevo, palivo 298 678,8 7,3649 332 946 301 019 322 050 264 079 273 300

Surové kmene, 
drevo na pni 83 830,2 2,067 69 805 81 578 108 432 78 466 80 870

4 055 420 100 4 009 547 4 018 787 4 332 345 4 073 233 3 843 190

Modelová a skutočná štruktúra sortimentov surového dreva sa čiastočne líši. V sku-
točnej štruktúre sa uvádzajú aj výrezy kvalitatívnej triedy IV (banské drevo, žrde a ostat-
né priemyselné drevo), ako aj surové kmene a drevo na pni. Naopak v modelovej štruktúre 
sa uvádza aj objem odpadu. Z dôvodu zjednotenia a porovnateľnosti obidvoch štruktúr 
sme objem týchto sortimentov priradili k ostatným kvalitatívnym triedam – sortimentom 
(I, II, III, V a VI) priamoúmerne k ich skutočnému podielu. Uvedený postup je odôvod-
nený veľmi nízkym podielom sortimentov kvalitatívnej triedy IV a odpadu. Taktiež sor-
timentová štruktúra dreva, predaného ako surové kmene a drevo na pni, približne zod-
povedá podielom ihličnatých a listnatých sortimentov v ich skutočných dodávkach. Po 
vykonaní uvedených úprav sa modelové a skutočné podiely kvalitatívnych tried porovnali 
(obrázok 2 a tabuľka 4). 

Obrázok 2 Porovnanie skutočných a modelových podielov kvalitatívnych tried
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Tabuľka 4 Porovnanie skutočných a modelových podielov kvalitatívnych tried

Ukazovateľ
I II III V VI

Podiely kvalitatívnych tried, %

Skutočnosť ihličnaté 0,06 0,11 64,51 28,84 6,48

Model ihličnaté 2,64 4,84 69,66 21,08 1,78

Rozdiel: skutočnosť – model –2,58 –4,73 –5,15 7,76 4,7

Skutočnosť listnaté 0,09 0,54 36,55 55,29 7,53

Model listnaté 1,77 6,89 43,11 42,05 6,18

Rozdiel: skutočnosť – model –1,68 –6,35 –6,56 13,24 1,35

Z uvedeného porovnania je v skutočnej štruktúre obidvoch skupín (ihličnatých a list-
natých drevín) jednoznačne preukázaný nižší podiel kvalitatívnych tried I, II a III a na-
opak vyššie zastúpenie menej kvalitných tried V a VI. Skutočný podiel kvalitatívnych tried 
I – III je pri ihličnatých drevinách nižší o 12,5 % a pri listnatých o 14,6 %. Týmto porovna-
ním sme získali dôležité základné informácie o skutočnej nedostatočnej výťažnosti sor-
timentov surového dreva s ohľadom na jeho disponibilný potenciál podľa kvalitatívnych 
tried v súčasnosti.

Nižší podiel objemu skutočných dodávok cennejších sortimentov I. – III. kvalitatívnej 
triedy v porovnaní s disponibilným potenciálom sa prejavuje v znížení celkového speňa-
ženia sortimentov ihličnatého dreva o 34,6 mil. Eur (tabuľka 5a). 

Tabuľka 5a Porovnanie speňaženia skutočných a modelových dodávok ihličnatého dreva

Ukazovateľ I II III V VI Spolu

Cena, €/m3 107,02 93,05 64,31 32,01 20,24 –

Skutočný objem1), m3 2 949 5 407 3 170 850 1 417 568 318 510 4 915 285

Speňaženie skutočné, tis. € 315,6 503,1 203 917,4 45 376,4 6 446,7 256 559,1

Modelový objem2), m3 129 764 237 900 3 423 988 1 036 142 87 492 4 915 285

Speňaženie modelové, tis. € 13 887,3 22 136,6 220 196,6 33 166,9 1 770,8 291 158,2

–13 571,7 –21 633,5 –16 279,2 12 209,5 4 675,8 –34 599,1

Vysvetlivka: 1) upravený prerozdelením objemov kvalitatívnej triedy IV, predaných surových kmeňov 
a dreva na pni; 2) upravený prerozdelením objemu odpadu a prepočítaný na skutočný objem dodávok 
spolu

Pri sortimentoch listnatého dreva sa z toho istého dôvodu ako pri ihličnatých sor-
timentoch surového dreva dosahuje celkové nižšie skutočné speňaženie o 42,6 mil. Eur 
(tabuľka 5b).
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Tabuľka 5b Porovnanie speňaženia skutočných a modelových dodávok listnatého dreva

Ukazovateľ I II III V VI Spolu

Cena, €/m3 264,66 127,49 53,64 38,16 36,44 –

Skutočný objem1), m3 3 650 21 899 1 482 256 2 242 241 305 373 4 055 420

Speňaženie skutočné, tis. € 966,0 2 791,9 79 508,2 85 563,9 11 127,8 179 957,9

Modelový objem2), m3 71 781 279 418 1 748 292 1 705 304 250 625 4 055 420

Speňaženie modelové, tis. € 18 997,5 35 623,1 93 778,4 65 074,4 9 132,8 222 606,1

–18 031,5 –32 831,2 –14 270,2 20 489,5 1 995,0 –42 648,2

Vysvetlivka: 1) upravený prerozdelením objemov kvalitatívnej triedy IV, predaných surových kmeňov 
a dreva na pni; 2) upravený prerozdelením objemu odpadu a prepočítaný na skutočný objem dodávok 
spolu

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hmotnosti uhlíka viazaného v základných kategó-
riách výrobkov z dreva v roku 2016 (tzv. „záchyty“, do atmosféry sa uvoľňujú s oneskore-
ním a v bilancii majú záporné hodnoty), ako aj objemy uvoľneného CO2 do atmosféry zo 
spotrebovaných výrobkov z dreva, ktoré majú v bilancii kladné hodnoty.

Tabuľka 6 Objem záchytov a emisií CO2 (v Gg CO2 eq.) v roku 2016 (variant 0)

Bilancia CO2 Spolu Rezivo ihličnaté Rezivo listnaté Drevné panely Papier

Záchyty –3 110,37 –959,20 –349,34 –950,23 –851,60

Emisie 2 051,23 540,65 325,07 412,16 773,35

Rozdiel –1 059,14 –418,55 –24,27 –538,07 –78,25

Obrázok 3 Výsledná bilancia „záchytov“ a „emisií“ v základných kategóriách výrobkov 
z dreva od roku 1990 (variant 0) v roku 2016

Z uvedenej bilancie vyplýva, že na Slovensku bolo v roku 2016 v produktoch z dreva 
uložených 3,11 mil. ton CO2, ale súčasne v tom istom roku bolo do atmosféry uvoľnených 
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2,051 mil. ton CO2 zo spotrebovaných výrobkov z dreva po uplynutí ich životnosti. Cel-
ková bilancia je priaznivá, pretože objem CO2 viazaného vo výrobkoch z dreva sa zvýšil 
o 1,059 mil. ton CO2. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že drevo použité na výrobky s dl-
hou životnosťou chráni atmosféru od CO2 po celé desaťročia. Preto je potrebné a žiaduce 
využívať ho a nachádzať preň čo najvhodnejšie využitie na čo najdlhšiu dobu! Na obráz-
ku 3 vidíme výslednú bilanciu „záchytov“ a „emisií“ v základných kategóriách výrobkov 
z dreva od roku 1990. Za celé uvedené obdobie (okrem rokov 1992 a 1993) prevyšoval 
objem CO2 uloženého vo výrobkoch z dreva nad emisiami CO2 uvoľňovanými do atmosfé-
ry zo spotrebovaných výrobkov. 

V rámci cieľa 2 sme kvantifi kovali a porovnali objemy uhlíka viazaného vo výrobkoch 
z dreva pri týchto konceptoch/variantoch využitia dreva:

0a – reálny, t. j. skutočnosť v roku 2017
0b – reálny bez exportu; rozdelenie spracovania surového dreva na jednotlivé kategó-
rie výrobkov z dreva zodpovedá skutočnosti; v rámci kvantifi kácie vstupov však nie je 
započítaný export surového dreva; domáca spotreba surového dreva sa rovná ťažbe 
surového dreva.
1a – ideálny, zodpovedá dosiahnuteľnej štruktúre, t. j. potenciálu (modelu) sortimen-
tov surového dreva uvedeného podľa ihličnatých a listnatých drevín na obrázku 2 
a v tabuľke 4 tohto príspevku; v rámci kvantifi kácie vstupov je započítaný aj export 
surového dreva.
1b – ideálny bez exportu; zodpovedá konceptu 1a, avšak v rámci kvantifi kácie vstu-
pov nie je započítaný export surového dreva; domáca spotreba sa rovná ťažbe suro-
vého dreva.
Kvantifi kácia a porovnanie objemov uhlíka viazaného vo výrobkoch z dreva pri uve-

dených konceptoch je prehľadne zobrazená v nasledujúcich obrázkoch a tabuľkách:

Bilancia 
CO2

Spolu Rezivo 
ihličnaté

Rezivo 
listnaté

Drevné 
panely Papier

záchyty –
emisie –1 885,36 –954,59 –96,47 –893,96 59,65

Bilancia 
CO2

Spolu Rezivo 
ihličnaté

Rezivo 
listnaté

Drevné 
panely Papier

záchyty –
emisie –1 025,71 –484,58 –49,71 –575,72 84,31

Obrázok 4a Kvantifi kácia a porovnanie objemov uhlíka viazaného vo výrobkoch 
z dreva pri reálnych konceptoch využitia dreva 0a (vľavo) a 0b (vpravo) podľa údajov 

o spracovaní surového dreva za rok 2017

–
–

–

–
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Bilancia 
CO2

Spolu Rezivo 
ihličnaté

Rezivo 
listnaté

Drevné 
panely Papier

záchyty –
emisie –2 802,26 –1443,68 –392,45 –1174,81 208,68

Bilancia 
CO2

Spolu Rezivo 
ihličnaté

Rezivo 
listnaté

Drevné 
panely Papier

záchyty –
emisie –1 539,48 –820,95 –312,61 –629,31 223,39

Obrázok 4b Kvantifi kácia a porovnanie objemov uhlíka viazaného vo výrobkoch 
z dreva pri ideálnych konceptoch využitia dreva 1a (vľavo) a 1b (vpravo) podľa údajov 

o spracovaní surového dreva za rok 2017

4 ZÁVERY
Produkcia a využívanie výrobkov z dreva má okrem významných sociálno-ekonomic-
kých prínosov aj mimoriadny ekologický význam a príspevok k zmierňovaniu klima-
tickej zmeny (globálneho otepľovania), a to: ukladaním uhlíka v lesoch; viazaním uhlí-
ka vo výrobkoch z vyťaženého dreva; náhradou neobnoviteľných surovín a produktov, 
ktorých „výroba“ emituje vyššie objemy CO2 drevom; využitím dreva ako zdroja ener-
gie po ukončení životnosti, resp. náhradou fosílnych palív (uhlie, ropa, plyn).
Z porovnania skutočnej a modelovej štruktúry sortimentov obidvoch skupín drevín 
(ihličnatých a listnatých) vidno jednoznačne preukázaný nižší podiel kvalitatívnych 
tried I, II a III a naopak vyššie zastúpenie menej kvalitných tried V a VI. Skutočný po-
diel kvalitatívnych tried I – III je pri ihličnatých drevinách nižší o 12,5 % a pri listna-
tých o 14,6 %.
Nižší podiel objemu skutočných dodávok cennejších sortimentov I. – III. kvalitatívnej 
triedy v porovnaní s disponibilným potenciálom (modelom) sa prejavuje v znížení cel-
kového speňaženia sortimentov ihličnatého dreva o 34,6 mil. Eur.
Pri sortimentoch listnatého dreva sa z toho istého dôvodu ako pri ihličnatých sortimen-
toch surového dreva dosahuje celkové nižšie skutočné speňaženie o 42,6 mil. Eur.
Na Slovensku bolo v roku 2016 v produktoch z dreva uložených 3,11 mil. ton CO2, 
ale súčasne v tom istom roku bolo do atmosféry uvoľnených 2,051 mil. ton CO2 zo spot-
rebovaných výrobkov z dreva po uplynutí ich životnosti. Celková bilancia je priaznivá, 
pretože objem CO2 viazaného vo výrobkoch z dreva sa zvýšil o 1,059 mil. ton CO2.
Kvantifi kácia a porovnanie objemov uhlíka viazaného vo výrobkoch z dreva pri reál-
nych a ideálnych konceptoch využitia dreva preukázala vyššie objemy viazaného uh-
líka vo výrobkoch z dreva pri ideálnom koncepte než pri reálnom, a tiež vyššie objemy 
viazaného uhlíka pri alternatívach „bez exportu“ než „so započítaním exportu“.

–

–

–

–

–

–
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PRÍSPEVOK LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 
A SEKTORU SPRACOVANIA DREVA 

KU KONCEPTU BIOEKONOMIKY

Samuel Šimo-Svrček1a*, Ján Parobek1b, Hubert Paluš1c, 
Martin Moravčík2a, Miroslav Kovalčík2b

ABSTRACT
The aim of this paper is to evaluate the benefi ts of forestry and wood processing to the 
concept of bio-economy. The basic idea is to preserve forests for future generations in 
an effort to minimize the area’s decline largely due to illegal logging. The essence of this 
concept in the area of resource use is the reuse of biomass to create products with higher 
added value. In the transition to bioeconomy, positive changes can also be made to incre-
ase the level of effi cient use of the available wood resource structure in the forestry-wood 
sector, and to increase effi ciency and the ways of handling wood waste. At the same time, 
the contribution analyses the relationship between the green economy and bioeconomy 
and discusses in more detail the benefi ts of forestry and wood processing in terms of 
sustainability, climate change mitigation, reducing dependence on non-renewable ener-
gy sources, effi cient use of renewable energy sources, carbon storage in timber products, 
and support for the social sphere.
Key words: bioeconomy, green economy, forestry, wood processing industry

1  ÚVOD
Zvyšujúca sa úroveň globálnych problémov neustále spôsobuje znižovanie kvality 

životného prostredia a zároveň zvyšuje obavy o zabezpečenie trvalej udržateľnosti ob-
noviteľných zdrojov vrátane dreva. Nutnosťou je zaobchádzať s obnoviteľnými zdrojmi 
spôsobom, ktoré nezaťažuje životné prostredie a vykazuje najvyššiu možnú mieru efek-
tivity využitia. Efektívnosť využiteľnosti takýchto zdrojov je možné zvýšiť bez ďalšieho 
zaťaženie ekosystémov a to pomocou racionálneho využívania obnoviteľných zdrojov a to 
vrátane dreva, drevného odpadu v procese jeho spracovania. Nevyhnutné je uvedomiť 
si skutočnosť, že sektor spracovania dreva produkuje významné množstvo odpadov na 
báze dreva ako napr. piliny, hobliny, kôru, odrezky, štiepku a pod., pričom pri niektorých 
využívaných technológiách tento odpad predstavuje až 50% z celkového spracovaného 
objemu dreva. V končenom dôsledku môžu tieto druhy odpadov nahradiť primárne zdroje 
dreva z lesa.

Podľa Hamelina et al. (2019) je bioekonomika vnímaná ako kľúčový strategický pilier 
inovácií v Európskej únií, okrem iného sa zameriava na vyššie využívanie biologických 
zdrojov ako aj biomasy. Koncepciu bioekonomiky tvoria súbory ekonomických činnos-
tí týkajúcich sa vývoja, výroby a používania biologických technológií resp. procesov na 
výrobu biologických produktov. V širšom zmysle je bioekonomika zameraná na prepoji-
teľnosť s inými odvetviami v dôsledku čoho by sa ľudská činnosť stála ekologickejšou, cir-



86

kulárnou, inkluzívnejšou, konkurencie schopnejšou a napokon udržateľnou (Lagolsrael 
et al., 2019). 

Podľa EC (2017) je bioekonomika najlepším nástrojom pre dosiahnutie nízko uhlí-
kového hospodárstva, zabezpečenie trvalo udržateľného využívania obnoviteľných bio-
logických zdrojov pre priemyselné účely a zároveň zabezpečuje a zvyšuje úroveň biodi-
verzity a ochrany životného prostredia. Pre dosiahnutie vyššie spomínaných cieľov prijala 
Európska Komisia stratégiu a akčný plán v oblasti bioekonomiky, ktorá sa zameriava na 
tri kľúčové aspekty, a to: 

rozvoj nových technológií a procesov pre bioekonomiku,
rozvíjanie trhov a konkurencie schopnosti v sektore bioekonomiky,
zabezpečenie vzájomnej spolupráce.

2 BIOEKONOMIKA VO VZŤAHU K ZELENEJ EKONOMIKE
Podľa Programu OSN pre životné prostredie UNEP (2011) je zelená ekonomika de-

fi novaná ako ekonomika, ktorá má za následok zlepšenie ľudského blahobytu a sociálnej 
spravodlivosti a zároveň výrazne znižuje riziká pre životné prostredie. OECD (2011) de-
fi nuje zelenú ekonomiku, ako efektívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov, výraznej-
šie šetrenie energiami, využívanie environmentálne priaznivých technológií vo výrobe 
produktov spracovateľského priemyslu, ktoré nepoškodzujú životné prostredie. Presun 
investícií v oblasti výskumu z jadrovej energetiky do ekologických a udržateľných zdro-
jov zohráva významnú úlohu. Zelená ekonomika musí chrániť nielen prírodu, ale taktiež 
napomáhať v boji proti chudobe snahou o zvyšovanie sociálnej a rodovej rovnosti pre 
všetkých na planéte. 

D’Amato et al. (2017), Lorek et al. (2014), McAfee (2016) vo svojich štúdiách tvrdia, že 
zelená ekonomika je strategická koncepcia OSN pre rozvoj, ktorá zahŕňa široké spektrum 
možných významov. Filozofi ckým základom je vnímanie prírodných zdrojov ako spoloč-
ného dedičstva ľudstva, ktoré si vyžaduje spravodlivé, trvalo udržateľné obhospodarova-
nie, s cieľom zanechania prírodného bohatstva budúcim generáciám. Podľa EEA (2013) 
je zelená ekonomika chápaná ako prostredie, v ktorom environmentálne, hospodárske 
a sociálne politiky umožňujú spoločnosti využívať zdroje, ktoré efektívne zvyšujú úroveň 
blahobytu ľudí a zároveň zachovávajú prírodné ekosystémy pre budúce generácie. Úlo-
hou zelenej ekonomiky je efektívne využívať dostupné obnoviteľné zdroje energie (OZE) 
pre uspokojovanie ľudských potrieb. Zelená ekonomika sa teda podieľa na zvýšení úrovne 
blahobytu obyvateľstva efektívnym využívaním OZE, podporou ekosystémov, biodiver-
zity prostredia, posilnením ekonomiky, znižovaním emisných a skleníkových plynov.

Zelená ekonomika je nástrojom, ako dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Rešpektuje 
svoju závislosť na zdravom životnom prostredí a snaží sa vytvárať blahobyt pre všetkých, 
pričom zastrešuje všetky tri oblasti (životné prostredie, sociálnu a ekonomickú sféru) 
a rozvíja kombinácie politík, ktoré integrujú a hľadajú tie najlepšie výsledky v každom 
z nich (Jones, 2011). Kastzelan (2017) sa vo svojej štúdií zamerali na vzťah a účel fungo-
vania medzi zeleným rastom, ekologickým hospodárstvom a trvalo udržateľným rozvo-
jom. Dudín et al. (2017) zastávajú názor, že zelenú ekonomiku nemožno považovať len za 
nízko uhlíkové hospodárstvo, ale je taktiež nástrojom a stimulom pre národné politiky, 
nadnárodné korporácie a podnikateľské subjekty, ako byť ekologickejším.

•
•
•
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Bioekonomika je súčasťou zelenej ekonomiky. Základné prepojenie zelenej ekono-
miky a bioekonomiky vyplýva z efektívnejšieho využívania prírodných zdrojov a biolo-
gických procesov, ktoré so sebou prinášajú ekonomické efekty. Lesné hospodárstvo je 
jednou z európskych technologických platforiem (ETP), ktoré sú aktívne v oblasti bioe-
konomiky (ETP, 2016).

Podstata bioekonomiky vyplýva z efektívnej výroby a využívania biologických zdro-
jov, inovatívnych biologických procesov a princípov s cieľom udržateľne zabezpečovať 
tovary a služby vo všetkých hospodárskych odvetviach (EC, 2018). Podľa OECD (2009) 
je bioekonomika defi novaná ako súbor ekonomických činností, ktoré súvisia s výrobou 
výrobkov ekologickými spôsobmi. 

Bioekonomika sa zameriava na znovu použitie tokov biomasy a vytvorenie produk-
tov s vysokou pridanou hodnotou. Bioekonomika sa vo všeobecnosti spája s globálnym 
rastom a technologickým rozvojom (D Ámato et al., 2017). Podľa Hodgeho et al. (2017) 
je bioekonomika založená na využití výskumu a inovácií v oblasti biologických vied a na 
vytvorenie ekonomickej aktivity a verejného blaha. Koncepcia bioekonomiky je charakte-
rizovaná dvoma perspektívami a to substitúciou zdrojov a inovačnou činnosťou v oblasti 
biotechnológií. 

Podľa Pfaua et al. (2014) bioekonomika vo všeobecnosti zastáva názor, že vstupy ako 
je materiál, chemikálie a energia by mali pochádzať z obnoviteľných biologických zdrojov. 
Základnou úlohou bioekonomiky je zabezpečiť (BECOTEPS, 2011): 

trvalo udržateľné riadenie prírodných zdrojov,
trvalo udržateľnú výrobu,
zlepšovanie verejného zdravia,
zmierňovanie klímy,
integráciu vyváženie sociálneho vývoja,
globálny trvalo udržateľný rozvoj.

Medzi základné kľúčové oblasti bioekonomiky zaraďujeme (BECOTEPS, 2011):
investície do výskumných oblastí,
podpora inovácií,
podpora podnikania,
zabezpečenie kvalifi kovanej pracovnej sily,
podpora vzdelania,
zjednodušený inovačný regulačný rámec, ktorý zohľadňuje riziká aj prínosy,
komunikácia s verejnosťou.

Campiglio (2016), Jones (2011) a Dudín et al. (2017) tvrdia, že zabezpečenie vyššie 
spomínaných základných úloh bioekonomiky so sebou prináša nutnú investičnú činnosť. 
Otázkou je, kto by mal investovať. Pre zníženie obsahu skleníkových plynov v atmosfére 
je nutné efektívnejšie využívať dostupnú disponibilnú štruktúru zdrojov energie avšak 
nutné je investovať do sektorov, ktoré majú vysoký potenciál znižovať obsah skleníkových 
plynov v ovzduší. 

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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3 PRÍNOS LH A DSP K BIOEKONOMIKE
Podľa UNECE (2009)v rámci koncepcie bioekonomiky zohráva významnú úlohu les-

né hospodárstvo a to svojou schopnosťou znižovania objemu uhlíka v ovzduší. Najdôleži-
tejšou myšlienkou je zachovanie lesov pre budúce generácie, v snahe o minimalizáciu ich 
plochy v prevažnej miere z dôvodu nelegálnej ťažby. Medzi najväčšie prínosy LH a DSP ku 
koncepcii bioekonomiky zaraďujeme:

zabezpečenie trvalej udržateľnosti,
zmierňovanie klimatických zmien,
znižovanie závislosti na neobnoviteľných zdrojov energie,
efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov energie,
ukladanie uhlíka vo výrobkoch z dreva,
zvyšovanie konkurencie schopnosti,
sociálna sféra.
Defi novaním a skúmaním prínosov LH a DSP ku koncepcii bioekonomiky sa zaobe-

ralo mnoho autorov so zameraním na špecifi ká vyššie uvedených prínosov. 
Trvalá udržateľnosť je jedným z najdôležitejších prínosov LH a DSP k bioekonomike 

vzhľadom na to, že tento prínos zabezpečuje zanechanie prírodného bohatstva pre budú-
ce generácie s cieľom uspokojiť svoje potreby so sekundárnym efektom znižovania obsa-
hu skleníkových plynov v atmosfére. Ako príklad možno uviesť štúdiu Martín-Fernánde-
za et al. (2018), ktorý zhodnotil trvalú udržateľnosť lesného hospodárstva v Španielsku 
prostredníctvom metodiky spoločnosti Fishburn, ktorá v sebe zahŕňa identifi káciu lokalít 
lesov vhodných na posudzovanie, vytvorenie porovnávacích procesov, odhad funkcie ob-
jektívnej optimalizácie trvalej udržateľnosti a vytvorenie optimálneho plánu obhospoda-
rovania. Metodika bola postavená na získavaní údajov pomocou dotazníkového priesku-
mu. Identifi kovali sa priestorové hodnoty udržateľnosti v regiónoch. Výsledkom výskumu 
bolo navrhnúť udržateľný plán obhospodarovania lesov v Španielsku s cieľom zabezpečiť 
čo najdlhšiu možnú trvalú udržateľnosť vo všetkých regiónoch.

Zmierňovanie klimatických zmien je významným prínosom k znižovaniu ekologic-
kých rizík a zvýšeniu odolnosti prostredia a to za pomoci dodržiavania rôznych dohôd 
a protokolov týkajúcich sa zmenou klímy. Danej oblasti sa venoval napr. Klapwijk et al. 
(2018) vo Švédsku, pričom preskúmal množstvo interakčných prekážok, ktoré bránia 
zvýšenému využívaniu lesov ako nástroja na zmierňovanie klimatických zmien. Hlavným 
metodickým nástrojom pre skúmanie interakčných prekážok bol heuristický rámec. Kon-
cepcia výskumu je založená na formulovaní súčasného a želaného stavu. Výsledky výsku-
mu potvrdili existenciu rastúcej potreby výskumu, ktorý bude zohľadňovať otázky týkajú-
ce sa sociálnej a ekologickej sféry a ich časovej a priestorovej dimenzie. Knauf et al. (2015) 
modeloval vplyv rôznych scenárov s cieľom posúdiť, ktorá stratégia lesného hospodárstva 
ma najväčší vplyv na znižovanie emisií. Analýza modelov defi novala tri základné atribúty 
obhospodarovania a to tzv. „základné scenáre“, ktoré sú z dlhodobého hľadiska v súlade 
so zásadou kvantitatívnej udržateľnosti, a to:

Objemová stratégia, ktorá sa zameriava na najvyššiu produkciu dreva. 
Hodnotová stratégia je zameraná na dlhodobé zhodnocovanie hodnoty dreva. 
Stratégia ukladania uhlíka je orientovaná na podporu tvorby veľkých zásob uhlíka 
v lese a vo výrobkoch z dreva prostredníctvom obmedzenej ťažby dreva, predlžovania 
životného cyklu výrobkov a prostredníctvom zníženia podielu odpadu. 

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Efektívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie akým drevo je sa zvyšuje 
prínos LH a DSP ku koncepcii bioekonomiky. Ak sa dopyt po dreve a výrobkoch z dreva 
zvyšuje prínos LH a DSP k bioekonomike tak rastie a je väčší (Paluš et al., 2017). Pre efek-
tívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie existuje päť základných pravidiel ako 
maximalizovať tento účinok (EU, 2011): 

šetrenie,
recyklácia,
substitúcia,
obmedzenie spôsobu uspokojenia,
stanovanie hodnoty zdrojov pre lepšie hospodárenie.
Podľa Harolda et al. (2016) je jeden z najdôležitejších významov lesov ukladanie 

a spracovávanie uhlíka v dreve a vo výrobkoch z dreva. S efektívnym využívaním ob-
noviteľných zdrojov energie úzko súvisí aj kaskádové využívanie dreva. Husgafvel et al. 
(2018) sa vo svojej štúdií zamerali na rozvoj cirkulárnej ekonomiky založenej na trvalej 
udržateľnosti s hodnotením potenciálu kaskádového využívania dreva. Štúdia sa zame-
riava na identifi káciu konkurenčných výhod trvalej udržateľnosti v rámci LH a DSP vo 
Fínsku. Z pohľadu kaskádového využívania dreva existuje množstvo obmedzení, ktoré je 
možné vyriešiť legislatívnou úpravou. Sathre et al. (2006) opisuje a kvantifi kuje mecha-
nizmy za pomoci ktorých môže kaskádovanie ovplyvniť bilanciu uhlíka. Potvrdilo sa, že 
účinky z využívania lesnej pôdy majú najväčší vplyv na bilanciu uhlíka, ďalej nasleduje 
substitučný účinok, pričom kaskádový efekt je relatívne malý. Štúdia od Mantaua (2015) 
sa zameriava na analýzu materiálových tokov dreva, kvantifi káciu kaskádových koefi -
cientov a bilanciu uhlíka. Závery štúdie potvrdzujú, že čím častejšie sa používajú vedľajšie 
produkty a materiál sa znovu recykluje, tým je kaskádový koefi cient, resp. faktor vyšší 
a prínos k bioekonomike tak rastie. Ak nastáva situácia, že materiál sa nevracia na stranu 
zdrojov v takom prípade sa kaskádový koefi cient, resp. faktor rovná „1“, t. j. v tom prípade 
nemožno hovoriť o žiadnom prínose k bioekonomike. Novodobá koncepcia kaskádovania 
môže napomôcť optimalizovať využívanie dreva v celom reťazci jeho spracovania a využi-
tia (Parobek a Paluš, 2016). Kaskádový reťazec je možné opísať ako teoretickú koncepciu, 
ktorá integruje koncepcie zdrojov ekonomiky a udržateľnosti do operačného rámca v sna-
he identifi kovať mieru efektívnosti a primeranosti využívania zdrojov v danom kontexte 
(Maira Stern, 2017). Všeobecne sa rozlišujú tri základné princípy kaskádového využíva-
nia dreva, a to:

kaskádovanie v čase,
kaskádovanie v hodnote,
kaskádovanie vo funkcii (Odegard et al., 2012).
Ukladanie uhlíka v dreve a vo výrobkoch z dreva je základným prínosom LH a DSP 

k bioekonoimke. Funkcia ukladania uhlíka v dreva a vo výrobkoch z dreva má význam-
ný potenciál znižovať obsah skleníkových plynov v atmosfére a redukovať tak problémy 
s globálnym otepľovaním. Drevo pozostáva z 50 % uhlíka (C). Jeden m3 dreva váži v prie-
mere okolo 500 kg, takže obsahuje 250 kg uhlíka. Keď sa uhlík premení resp. zoxiduje na 
oxid uhličitý (CO2) vznikne z 1 kg uhlíka približne 3,67 kg CO2. Z 250 kg uhlíka vznikne 
917 kg CO2 t. j. približne 1 tona CO2 z 1 m3 dreva. Uvedené množstvo je možné vyjadriť 
rovnicou (Knauf et al., 2015):

250 kg C/m3dreva x 3,67 kg CO2 = 917 kg CO2

•
•
•
•
•

•
•
•
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Obrázok 11 Vývoj koncentrácie CO2 v atmosfére

Zdroj: Garci´a-Chevesich et al. (2014)

Okrem funkcie ukladania uhlíka v dreve a vo výrobkoch z dreva je pozitívnym prí-
nosom takéhoto scenára znižovanie závislosti na neobnoviteľných zdrojoch energie 
prostredníctvom substitučných účinkov medzi, ktoré zaraďujeme (Knauf et al., 2015):

Substitúcia fosílnych palív v energetike – drevo vo svojej podstate je ekologickejšou 
alternatívou, ktorá nahradzuje fosílne palivá ako napr. ropa, zemný plyn alebo uhlie. 
Pre tvorbu energie by sa mal výlučne používať materiál, ktorého uhlíková stopa je naj-
nižšia. 
Substitúcia materiálu vo fáze výroby – relatívne najvýznamnejší úsporný efekt z po-
hľadu znižovania CO2 vyplýva z použitia dreva na tvorbu výrobkov namiesto materiá-
lov, ktoré sú z pohľadu viazanosti CO2 neutrálne ako napr. betón a oceľ. 
Prechodom na technológie, ktoré nezaťažujú životné prostredie a zabezpečujú tvorbu 

produktov ekologickým spôsobom sa zabezpečuje zvyšovanie konkurencie schopnosti 
podnikov v spracovateľskom priemysle. Zvyšujúca sa úroveň produktivity a technolo-
gická úroveň spoločností núti ostatné podniky vynakladať väčšie množstvo fi nančných 
prostriedkov do výskumu a vývoja nových ekologických technológií. Investície spojené 
s tvorbou nových ekologicky priaznivých technológií prinesie spoločnostiam podnikateľ-
skú výhodu voči konkurencii. Takýmto spôsobom sa konkurenčná schopnosť a súťaživosť 
medzi podnikmi zvyšuje a má pozitívny efekt na životné prostredie.

Sociálna sféra resp. sociálny prínos ku koncepcii bioekonomiky zvyšuje sociálnu po-
zíciu a úroveň občanov a ich povedomie správať sa ekologicky. Sekundárnym efektom je 
tvorba nových pracovných miest tzv. „greenjobs“. V súčasnosti existuje množstvo defi ní-
cií čo rozumieme pod pojmom „greenjobs“. Zelené pracovné miesta je vo všeobecnosti 

•

•
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možné považovať za také, ktoré zahŕňajú oblasti ako ochrana biodiverzity prostredia, 
nízko-uhlíkové činnosti, zvyšovanie energetickej efektívnosti a podporovanie uhlíkovej 
ekonomiky a gramotnosti občanov.

4 ZÁVER
Predložený príspevok sa venuje zhodnoteniu prínosov lesného hospodárstva a dre-

vospracujúceho priemyslu ku konceptu bioekonomiky. Zabezpečenie trvalej udržateľnos-
ti je bez pochyby najdôležitejším prínosom LH a DSP voči ekologickému hospodárstvu, 
pretože bez zabezpečenia resp. zachovania prírodného prostredia a zdrojov pre budúce 
generácie nemôžu byť naplnené vyššie uvedené prínosy vyplývajúce z tohto príspevku. 
Ďalším prínosom LH a DSP je efektívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie 
resp. kaskádové využívanie dreva, ktorého základnou myšlienkou je viacnásobné pou-
žitie materiálu až do momentu kedy sa výrobok resp. materiál dostáva na koniec svojho 
životného cyklu a jeho konečné využitie je možné v energetickom priemysle na výrobu 
tepla alebo elektriny. K ďalším prínosom patrí schopnosť ukladania uhlíka v dreve a vo 
výrobkoch z dreva čo má pozitívny efekt na znižovanie obsahu skleníkových plynov 
v ovzduší. Efektívne využívanie dostupnej disponibilnej štruktúry obnoviteľných zdrojov 
a ich konečné využitie v spracovateľskom priemysle je jednou z možností, ako zabezpečiť 
prirodzenú alebo umelú obnovu ekosystémov a zachovanie tak lesov pre budúce generá-
cie. Takýto ekologický prístup si však vyžaduje množstvo investícií, ktoré sú nevyhnutné 
pre technologický a ekonomický rast zameraný na ich uplatňovanie.
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ako obnoviteľnej suroviny v prechode na zelenú ekonomiku.

POUŽITÁ LITERATÚRA 
Becoteps. (2011). The Bio-Economy Technology Platforms. The European Bioecono-
my in 2030: Delivering Sustainable Growth by Addressing the Grand Societal Chal-
lenges. Dostupné online: http://www.epsoweb.org/fi le/560
Campiglio, E. (2016). Beyond carbon pricing: The role of banking and monetary po-
licy in fi nancing the transition to allow carbon economy, Ecological economics, vol. 
121, pp. 220-230.
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PROJEKT TESTOVANIE NOVÝCH POLITÍK 
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NA ZABEZPEČENIE VYBRANÝCH 

EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB LESA 
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Klára Báliková, Jozef Výbošťok

ABSTRACT
The ecosystem services (ES) that forests provide include benefi ts to biodiversity con-

servation, watershed protection, human welfare, or climate change adaptation and miti-
gation. The main objective of the research project APVV-17-0232 TestPESLes is to devel-
op novel policies and business models to enhance policy coordination using cases studies 
for the following ES: biodiversity, carbon sequestration, recreation and water. The accep-
tance of the proposed public and private fi nancial mechanisms for each selected ES will 
be investigated together with the project benefi ciaries during stakeholders’ workshops 
and public opinion polls using the CATI system. The results of the proposed project will 
lead to a boost in the development and uptake of novel policy mechanisms and business 
models for the increase of utilization of ES in Slovakia.
Key words: alternative business models, new policies and forms of governance, carbon 
sequestration, biodiversity, recreation, water

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

kym centrom spoločne riešia v rokoch 2018 – 2021 projekt fi nancovaný Agentúrou pre 
podporu výskumu a vývoja APVV-17-0232 TestPESLes – Testovanie nových politík 
a podnikateľských modelov na zabezpečenie vybraných ekosystémových služieb lesa. 
Cieľom projektu TestPESLes je prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju Slovenskej repub-
liky zvýšením stimulov pre poskytovanie ekosystémových služieb lesa. Téma vychádza 
z prijatého akčného plánu NLP, kde Strategický cieľ 4 – Zvyšovanie dlhodobej konkuren-
cieschopnosti, Priorita 9 – Zvýšiť dlhodobú konkurencieschopnosť a ekonomickú života-
schopnosť lesníctva obsahuje opatrenie 4.20.4 Vypracovať alternatívne modely pre vznik 
trhu s nedrevoprodukčnými službami lesa s motivačnými nástrojmi vzťahov medzi maji-
teľmi a obhospodarovateľmi lesa a subjektmi, ktoré služby komerčne využívajú.

TestPESLes je projekt aplikovaného výskumu a jeho riešenie bude prebiehať v súčin-
nosti s odberateľmi z praxe, ktorými sú Štátne lesy TANAPu; Mestské lesy, Banská Bys-
trica a Združenie obecných lesov Slovenskej republiky. 
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Ekosystémové služby

Lesy sú známe širokého spektrom funkcií, ktoré človek využíva vo forme tzv. ekosysté-
mových služieb. Význam lesov pre trvalo udržateľný rozvoj je všeobecne uznávaný ako na 
európskej úrovni (EC 2015) tak aj na medzinárodnej úrovni (Agenda 2030 SDG 15: trvalo 
udržateľné obhospodarovanie lesov, boj proti rozširovaniu púští, zastavenie a zvrátenie 
degradácie pôdy, zastavenie straty biodiverzity). Lesy prispievajú k biodiverzite, ochrane 
povodí, prispôsobeniu sa a zmierňovaniu zmeny klímy atď. (Maes et al. 2013). Mnoho or-
ganizácií pracuje na vytvorení podnikateľských modelov pre platby za ekosystémové služ-
by (PES), avšak stále narážajú na politické prekážky. Poskytovanie ekosystémových slu-
žieb môže byť zabezpečené prostredníctvom nástrojov verejnej politiky alebo s využitím 
fi nančných kompenzačných mechanizmov (Sarvašová, Šálka 2012). Tieto kompenzačné 
mechanizmy môžu byť verejné (ekonomické nástroje lesníckej politiky), súkromné/trho-
vo orientované) a zmiešané verejno-súkromné (obchodovateľné certifi káty). 

Dôležitosť tejto problematiky sa odzrkadľuje na minulých aj súčasných aktivitách vý-
skumných inštitúcií na Slovensku (projekty oceňovania funkcií lesa, zavádzania inovácií, 
príklady platieb za ekosystémové služby a pod.), aj aktivít vykonávaných pod vedením 
rôznych medzinárodných organizácií a iniciatív (Forest Europe 2014; IUCN 2009; MEA 
2005; OECD 2010; UNECE 2005; UNECE 2014; UNECE 2018). 

Pre účely projektu TestPESLes sme vybrali štyri funkcie lesa, ktoré boli zaradené 
medzi najdôležitejšie služby, ktoré poskytujú lesy v Slovenskej republike: biodiverzita, 
viazanie uhlíka, rekreácia a poskytovanie pitnej vody (Moravčík et al. 2008, Čaboun 
et al. 2010).

Štruktúra projektu

Samotné riešenie projektu je rozdelené do piatych etáp, pričom dve etapy sa delia na 
podetapy podľa skúmaných ES (obrázok 1).
E1: Rešerš literatúry z predchádzajúcich projektov a všeobecnej literatúry o vzťahoch me-
dzi politikou, podnikateľskými modelmi a zabezpečením ekosystémových služieb. 
E2: Vytvorenie nových politík a podnikateľských modelov na prípadových štúdiách 

E 2a: 2 prípadové štúdie týkajúce sa biodiverzity 
E 2b: 2 prípadové štúdie týkajúce sa viazania uhlíka 
E 2c: 2 prípadové štúdie týkajúce sa rekreácie 
E 2d: 2 prípadové štúdie týkajúce sa ES „voda“ 

E 3: Testovanie ich uskutočniteľnosti a akceptácie na úrovni prípadovej štúdie a v širšom 
meradle, t. j. nad rámec prípadových štúdií u širokej verejnosti a zainteresovaných skupín 
s využitím systému CATI pre prieskumy verejnej mienky

E 3a: Testovanie uskutočniteľnosti a akceptácie nových politík a podnikateľských mo-
delov pre ES biodiverzita
E 3b: Testovanie uskutočniteľnosti a akceptácie nových politík a podnikateľských mo-
delov pre ES viazanie uhlíka
E 3c: Testovanie uskutočniteľnosti a akceptácie nových politík a podnikateľských mo-
delov ESL rekreácia
E 3d: Testovanie uskutočniteľnosti a akceptácie nových politík a podnikateľských mo-
delov pre ES „voda“ 
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E 4: Syntéza výsledkov možností lepšej politickej koordinácie poskytovania ES 
E 5: Komunikačné a diseminačné aktivity 

E/Mesiac 1 – 5 6 – 12 13 – 18 19 – 24 25 – 30 31 – 36 37 – 42

 Rok 2018 2019 2020 2021

E1        

E2        

E3        

E4        

E5        

Obrázok 1 Granttov diagram projektového plánu

Metódy na dosiahnutie stanovených cieľov projektu

V rámci projektu boli zadefi nované nasledovné ciele: 

Cieľ 1: Rešerš literatúry z predchádzajúcich projektov a všeobecnej literatúry o vzájom-
ných prepojeniach medzi politikami, podnikateľskými modelmi a poskytovaním 
ekosystémových služieb lesa.

 Cieľ 2: Vytvorenie nových politík a podnikateľských modelov (formou aspoň 8 prípado-
vých štúdií) 

Cieľ 3: Testovanie ich uskutočniteľnosti a akceptácie na úrovni prípadovej štúdie a v šir-
šom meradle, t. j. nad rámec prípadových štúdií u širokej verejnosti a zaintereso-
vaných skupín s využitím systému CATI 

Cieľ 4: Syntéza výsledkov možností lepšej politickej koordinácie poskytovania ekosysté-
mových služieb lesa 

Cieľ 5: Komunikačné a diseminačné aktivity 
Na naplnenie takto stanovených cieľov sa v prvej etape uskutoční analýza literatúry 

a prípadových štúdií (cieľ č. 1), ktorá poskytne informácie o nových politikách a podnika-
teľských modeloch a mechanizmoch. Prípadové štúdie v rámci cieľa 2 budú uskutočňova-
né na základe prístupu RO-AR (Research Oriented – Action Research) – akčný výskum 
zameraný na výskum (Eden a Huxham 2006, Vangen a Huxham 2011, Denscombe 2014). 
Metodológia RO-AR je obzvlášť vhodná na zapojenie zainteresovaných strán do procesu 
spoločnej tvorby podnikateľských modelov a politík, v ktorých výskumníci sú sprostred-
kovateľmi a stimulátormi a v závere prinášajú zovšeobecnenia, ktoré budú použité na 
praktické šírenie poznatkov. RO-AR je ako model uznávaný v tom, že vytvára pevnú väz-
bu medzi teóriou a praxou a vytvára dvojitý výsledok (kombináciou hospodárskej a envi-
ronmentálnej udržateľnosti). Aktéri dostanú vstupy založené na teoretických poznatkoch 
a prístupoch, na základe ktorých môžu spoločne navrhnúť podnikateľské modely a po-
litiky, ktoré budú ďalej testované v rámci cieľa 3 a cieľa 4. Z tohto interaktívneho a par-
ticipatívneho procesu budú vedci vedieť odvodiť praktické skúsenosti, čo môže prispieť 
k rozvoju poznatkov o manažmente a politike medzi inštitúciami, súkromnými spoloč-
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nosťami a občianskou spoločnosťou (Eden a Huxham 2006). Na vytvorenie nových po-
litík a podnikateľských modelov sa využije prístup manažérskeho toku (managerial fl ow 
framework) (Vecchi et al. 2015). Je to manažérsky prístup založený na prístupe zdola, prí-
padových štúdiách, ktorý je aplikovateľný v rôznych kontextoch. Tento prístup je vhodný 
na podporu zainteresovaných strán pri realizácii iniciatív (udržateľné poskytovanie ES), 
ktoré sú realizovateľné, a preto sú schopné dosiahnuť ciele, na ktoré boli vytvorené. Na 
dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné vyriešiť niektoré medzery týkajúce sa stratégie, go-
vernancie, výberu, partnerstva, komunikácie a vedomostí. 

V spolupráci s odberateľmi výstupov projektu plánujeme uskutočniť najmenej 8 prí-
padových štúdií s využitím jedného z kompenzačných mechanizmov na každú z vybra-
ných ES (obrázok 2). 

Obrázok 2 Plánované prípadové štúdie v rámci projektu TestPESLes

Pre každú ES budú navrhnuté a testované nové politiky podnikateľské modely s vy-
užitím workshopov so zainteresovanými stranami a prieskumom verejnej mienky. Bio-
diverzita – testované budú nové politiky a podnikateľské modely využívajúce verejné (fi -
nančná pomoc, náhrada ujmy) a súkromné kompenzačné mechanizmy (ekosponzoring, 
zmluvná ochrana). Viazanie uhlíka – testované budú nové politiky a podnikateľské mode-
ly využívajúce zmiešané verejno-súkromné kompenzačné mechanizmy (obchodovateľné 
certifi káty). Rekreácia – testované budú nové politiky a podnikateľské modely využívajú-
ce verejné (fi nančná podpora, náhrada ujmy) a súkromné (ochota platiť) kompenzačné 
mechanizmy. Poskytovanie pitnej vody – testované budú nové politiky a podnikateľské 
modely verejné (fi nančná podpora, náhrada ujmy) a súkromné (ochota platiť) kompen-
začné mechanizmy.

Prípadové štúdie povedú k podpore rozvoja a zavádzania nových podnikateľských 
modelov na zvýšenie ponuky ES, prijatie nových podnikateľských modelov prinesie re-
gionálny hospodársky rast v sektore lesného hospodárstva a ďalší rast prostredníctvom 
pozitívnych vedľajších účinkov. Riešenie projektu prispeje k zvýšeniu konkurencieschop-
nosti a možností rastu pre vlastníkov lesov. 

V rámci projektu sa vypracujú v spolupráci o zainteresovanými skupinami nové po-
litiky pre prípadové štúdie. Ich akceptácia bude otestovaná prieskumom verejnej mienky 
a workshopmi s tvorcami rozhodnutí. Takto budú môcť slúžiť na zvýšenie stimulov LH 
pre poskytovanie ekosystémových služieb.
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Využiteľnosť výsledkov projektu

Vytváranie nových príležitostí na trhu:
Nové príležitosti na trhu pre vlastníkov lesov, ktorí sa podieľajú na prípadových 
štúdiách. 
Potenciálne nové trhové príležitosti vytvorené sprístupnením metodiky využitím 
komunikačnej a diseminačnej stratégie projektu.
Navrhnuté nové podnikateľské modely otvárajú priestor pre nové partnerstvá, ktoré 
môžu slúžiť ako podnikateľské príležitosti rôznym vidieckym mikropodnikateľom. 

Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu podnikov:
Zvýši sa konkurencieschopnosť vlastníkov lesa zapojených do prípadových štúdií. 
Zvýši sa príjem lesníckych subjektov z kompenzačných mechanizmov pre 
zabezpečenie ES. 
Zvýši sa konkurencieschopnosť lesníckeho sektora v Slovesnej republike pridaním 
hodnoty prostredníctvom zvýšenia ponuky ES. 

Prínosy projektu

Projekt predpokladá zvýšenie stimulov pre majiteľov/obhospodarovateľov lesov, aby udr-
žateľne poskytovali základné ekosystémové služby.

Pilotné testovanie kompenzačných schém a komunikovanie výsledkov vlastníkom le-
sov a štátnej správe lesného hospodárstva naštartuje poskytovanie ES. 
Komunikácia výsledkov zvýši ponuku ES. 
Slovenský sektor lesného hospodárstva prispeje k dosiahnutiu Parížskej dohody 
(COP21) o redukcii emisií skleníkových plynov. 
4. Rozvoj vidieka v Slovenskej republike sa posilní vytvorením dodatočných príjmov 
prostredníctvom predaja ES a lepšieho hospodárenia v lesoch vytvoreného prístu-
pom RO-OR.
Komerčná hodnota lesov sa zvýši s použitím kompenzačných mechanizmov. 

Predpokladáme pozitívny prínos k zmene klímy a životnému prostrediu:
Nárastom poskytovania ES lesa. 
Zachovaním biodiverzity v lesoch. 
Znížením skleníkových plynov produkovaných lesníckym sektorom. 

Ďalšie dôležité výhody pre spoločnosť:
Zvýši sa hodnota lesov prostredníctvom lepšej koordinácie politík. 
Posilní sa konkurencieschopnosť lesníckeho sektora zvýšením poskytovania trvalo 
udržateľných drevných lesných produktov. 
Posilní sa medzinárodná reputácia zvýšením trvalo udržateľnej produkcie dreva. 
Zvýši sa dôvera občanov prostredníctvom politík v oblasti lesného hospodárstva, 
ktoré podporujú občania, na základe uskutočneného výberového experimentu (pilot-
ného testovania).

1.

2.

3.

1.
2.

3.

1.

2.
3.

4.

5.

1.
2.
3.

1.
2.

3.
4.
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ZÁVER
Úspešné využitie prístupu projektu TestPESLes v lesníckej politike a lesníckej pra-

xi so vyžaduje spoluprácu všetkých dotknutých stám. Navrhovaná metodika vychádza 
z interaktívneho participatívneho prístupu, ktorý dokáže zapojiť rôznorodých aktérov 
do tvorby a hodnotenia výstupov. Významným príspevkom bude návrh metód prenosu 
vedeckých poznatkov v oblasti ES do lesníckej politiky.
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VNÍMANIE LESA AKO VÝZNAMNEJ ZLOŽKY 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VEREJNOSŤOU

Jozef Výbošťok, Magdaléna Pichlerová, Viliam Pichler, 
Lenka Navrátilová, Zuzana Dobšinská, Jaroslav Šálka

ABSTRACT 
Enhanced environmental awareness signifi cantly affects forestry. Changes in public 
opinion and social requirements affect the entire forestry sector, including forest policy 
makers, forest owners and forest managers. It is necessary to ensure that forest mana-
gement and forest policy take account of this fact and focus on obtaining information 
on perceptions and the requirements on forest that should be fulfi lled by forest mana-
gement. In this article, we focused on collecting information through a CHARMED 
web questionnaire, with 366 respondents answering questions about the perception of 
the forest ecosystem. The objective of the submitted contribution was to assess how 
the public perceive forest. What is more, we tried to confi rm or confute the possible 
existence of factors infl uencing this perception. The results of the work have shown that 
the public requires from the forest mainly non-production functions, especially oxygen 
production, relaxation and rest. Forest as production system in the ecosystem is perce-
ived by only 2.6% of respondents. Another result of the contribution is that the impact 
of gender, age, education and location of respondents’ home on forest perception was 
not established.
Key words: ecosystem services, decision, forest ecosystem

1 ÚVOD
Všetky organizmy na svete modifi kujú svoje prostredie a ľudia nie sú výnimkou. Ako 

rástla populácia ľudí a rozšíril sa rozsah pôsobnosti technológií, modifi kácia ľudského 
prostredia sa zväčšila drasticky a teraz platí, že žiadne ekosystémy na svete nie sú bez 
ľudského vplyvu (Peter M. Vitousek, Harold A. Mooney, Jane Lubchenco, 1997).Táto 
skutočnosť sa týka aj lesných ekosystémov, ktorých vývoj je vo väčšine prípadov výraz-
ným spôsobom ovplyvňovaný ľudskou činnosťou tzv. lesným hospodárstvom. Súčasné 
lesné hospodárstvo je charakteristické zásadnými zmenami v názoroch a požiadavkách 
spoločnosti na lesný ekosystém (Rametsteiner et al., 2009). Patrí sem predovšetkým 
zvýšené povedomie o životnom prostredí. Tieto zmeny v myslení ovplyvňujú aj spôsob 
vnímania lesného hospodárstva ako výrobcu surovín, ako aj nástroja zabezpečujúceho 
plnenie mimo produkčných funkcií lesov(Grilli et al., 2016). Kým v minulosti sa lesné hos-
podárstvo zameriavalo predovšetkým na zabezpečovanie produkčných funkcií, v súčas-
nosti je les vnímaný ako komplexný produkčný systém plniaci širokú škálu ekosystémo-
vých služieb (Eriksson, 2014; Pukkala, 2016). Túto paradigmu je potrebné brať do úvahy, 
pretože tieto zmeny vo verejnej mienke a s ňou súvisiace spoločenské požiadavky majú 
vplyv na celý sektor lesného hospodárstva a to vrátane tvorcov lesnej politiky, vlastníkov 
a obhospodarovateľov lesa. Majitelia a obhospodarovatelia lesov tak v súčasnom období 
prestavajú byť dodávateľmi drevnej suroviny a stávajú sa poskytovateľmi komplexných 
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spoločnosťou žiadaných služieb, vrátane vysoko uznávaného obnoviteľného zdroja ako 
súčasti bioekonomiky rozvíjajúcej sa ako konkurent využívania neobnoviteľných zdrojov 
energie (Wilen, 1985). 

Obhospodarovateľom a majiteľom lesov sa tak naskytla vhodná príležitosť reagovať 
na čoraz viac integrovanú pridanú hodnotu výroby a riadenia lesných zdrojov. Táto sku-
točnosť si vyžaduje získanie nových poznatkov, vedomostí a schopností primeranej reak-
cie na takéto zmeny podmienok a príležitosti, ktoré im v súčasnosti vznikajú. S týmto je 
spojená predovšetkým potreba zvýšenia komunikácie a zdokonalenia zručnosti v oblasti 
marketingu a vzťahov s verejnosťou, aby bolo možné fl exibilne reagovať na zmeny v pre-
ferenciách a plniť tak požadované ciele spoločnosti. V prvom rade je však potrebné väčšie 
porozumenie a snaha počúvať spoločnosť, spotrebiteľov a širokú verejnosť s cieľom získa-
vania informácií o požadovaných cieľoch.

Cieľom predkladaného príspevku je posúdenie vnímania lesného ekosystému verej-
nosťou a zhodnotenie vybraných faktorov ovplyvňujúcich vnímanie lesa.

2 METODIKA
Predkladaný príspevok je založený na výsledkoch prieskumu v rámci riešenia medzi-

národného projektu CHARMED. Pre zber kvalitatívnych dát bola použitá metóda štan-
dardizovaného dopytovania, a to prostredníctvom dotazníkovej metódy. Metóda zberu 
údajov prebiehala prostredníctvom webu. Prvá časť bola zameraná na získanie základ-
ných informácií o respondentoch, ako je pohlavie, rok narodenia, vzdelanie, zamestna-
nie a podobne. Druhá časť pozostávala z otázok zameraných na environment. Celkovo 
dotazník pozostával zo 68 hlavných otázok, z toho 60 otázok bolo charakteru uzavretých 
odpovedí a 8 otázok bolo otvorených. Celkovo bol dotazník vyplnený 556 respondentami, 
pričom pre tento príspevok bolo vybraných 366 dotazníkov, v ktorých boli úplne vyplnené 
odpovede na nami vymedzené otázky, týkajúce sa vnímania lesného ekosystému.

3 VÝSLEDKY
3.1 Respondenti
Základný prehľad počtu odpovedi po jednotlivých kategóriách je zobrazený v tabuľke 1.

Tabuľka 1 Prehľad respondentov (n= 366) 

Pohlavie
184 mužov (50 %)
182 žien (50 %)

Vek
18 – 25 rokov: 61 (17 %)
26 – 45 rokov: 179 (49 %)
46 – 65 rokov: 126 (34 %)

Vzdelanie

Základné: 8 (2 %)
Odborné: 10 (3 %)
Stredoškolské: 194 (53 %)
Bakalárske: 12 (3 %)
Vysokoškolské II. st.: 142 (39 %)

Bydlisko

Mestské: 84 (23 %)
Prímestské: 127 (34 %)
Dedinské: 43 (12 %)
Vidiecke: 112 (31 %)
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Z hľadiska vplyvu pohlavia na vnímanie lesa výsledky práce ukazujú, že najfrekven-
tovanejším slovom, ktoré respondentom napadne pri slove les je vzduch (muži 19 %, ženy 
15 %). V poradí druhým najfrekventovanejším slovom je relax (muži 13 %, ženy 13,5 %) 
a tretím najfrekventovanejším slovom je príroda (muži 10 %, ženy 9 %) (obr.2A). Z ana-
lýzy teda vyplýva fakt, že spoločnosť lesy vníma predovšetkým ako producentov kyslíka 
a miesto pre relax a oddych. Iba 3 % mužov a 2 % žien vníma les ako producenta drevnej 
suroviny.

Z grafov porovnania vzťahov medzi pohlavím (obrázok 2A), vekom (obrázok 2B), 
bydliskom (obrázok 2C) a vzdelaním (obrázok 2D) vyplýva, že neexistujú žiadne vzťahy 
medzi týmito faktormi vo vzťahu k vnímaniu lesa, čo je potvrdené Chí kvadrát testom.

Obrázok 1 Vnímanie lesa respondentami 
(veľkosť písma priamo úmerná frekvencii výskytu daného slova)
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Obrázok2 Vnímanie lesa podľa pohlavia (A), veku (B), bydliska (C) a vzdelania (D)
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4 DISKUSIA A ZÁVER
Predkladaná štúdia dospela k záveru, že verejnosť na Slovensku je v súčasnosti zame-

raná predovšetkým na zabezpečovanie funkcií zlepšujúcich blahobyt spoločnosti, patria-
cich do skupiny mimo produkčných funkcií, čo je v súlade s tvrdeniami (Rametsteiner et 
al., 2009), že pre typicky lesnícke krajiny (Švédsko, Nórsko, Fínsko) je charakteristický 
vyváženejší pohlaď na produkciu lesov ako v krajinách strednej a južnej Európy, kde spo-
ločnosť vníma produkčnú funkciu lesov negatívne. Väčšina zainteresovaných účastníkov 
uviedla ako najdôležitejšiu úlohu lesného ekosystému produkciu kyslíka, zlepšovanie 
kvality ovzdušia a činnosti spojené s rekreáciou. Výsledky ďalej ukazujú, že v súčasnosti 
verejnosť nevníma produkciu dreva ako obnoviteľného materiálu ako dôležitý prínos les-
ného hospodárstva vo väzbe na využívanie obnoviteľných zdrojov. Výsledky práce ukáza-
li, že na vnímanie lesa, a teda na plnenie jeho funkcií nemá významný vplyv ani pohlavie 
respondentov, vek, vzdelanie ani bydlisko, čo je v rozpore s tvrdeniami (Rametsteiner et 
al., 2009), kedy sa ukázal vplyv bydliska aj veku na vnímanie plnenia jednotlivých funkcií. 
Metóda získavania informácií o vnímaní lesa prostredníctvom dotazníkov sa ukázala ako 
vhodný nastroj, ktorý môže pomôcť majiteľom a obhospodarovateľom lesov zabezpečo-
vať jednotlivé funkcie lesa tak, aby boli splnené požiadavky spoločnosti v prípade kom-
penzácie straty na produkcii. Zaujímavým výsledkom je, že biodiverzita nebola často 
frekventovaným slovom vo väzbe na vnímanie lesa, čo je v rozpore s Bakhtiari et al., 
(2014), ktorí tvrdili, že pre spoločnosť má veľký význam, a to vo forme rôznych dru-
hov živočíchov a rastlín, aj keď väčšina ľudí biodiverzitu zahŕňa priamo do rekreačnej 
hodnoty lesa prípadne vzdelávacej hodnoty a berie ju ako kultúrnu zložku, čo sa mohlo 
prejaviť aj v našom prípade.

 Takto nadobudnuté poznatky spoločenského vnímania lesov sú dôležité, pretože vlá-
da a lesnícka politika sa môže lepšie prispôsobiť potrebám verejnosti, environmentálne 
vzdelávacie programy môžu pomôcť propagovať menej známe ekosystémové služby a čím 
sú vedecké ukazovatele stavu ekosystému bližšie hodnotám spoločnosti, tým viac spo-
ločnosť chápe aktivity a činnosti vykonávané v súvislosti s disturbanciami či hrozbami 
na prírodné prostredie (Patel et al., 1999). 
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ANALÝZA VÝVOJA CIEN VYBRANÝCH 
SORTIMENTOV SUROVÉHO DREVA 

V SÚČASNÝCH PODMIENKACH TRHU 
S DREVOM

Miloš Gejdoš

ABSTRACT
Over the last decade, was forestry sector and forest management under pressure the in-
creasing infl uence the incidental fellings. The fi rst part of the article evaluate the prices 
development for the coniferous (spruce and fi r) and non-coniferous (beech) trees, saw-
logs for the enterprises of state and private forests in Slovakia, in Czech Republic and 
selected provinces of Austria. Assessed period was from 2000 to October 2018. Descri-
bed are also the current problems of forestry sector in Slovakia and selected countries of 
central Europe. 
Key words: raw-wood assortments, wood prices, market with wood

1 ÚVOD
Intenzívny vplyv pôsobenia viacerých kľúčových negatívnych faktorov na lesné eko-

systémy v poslednom desaťročí sa podpísal pod ich výrazne negatívny stav v súčasnosti. 
V kombinácii so zlými rozhodnutiami, nesprávnym manažovaním a neodbornosťou sa 
tento stav, najmä na Slovensku, ešte viac zhoršil, resp. jeho zvládnutie bude oveľa nároč-
nejšie ako napr. v krajinách Rakúska a Nemecka.. V minulosti sa lesné hospodárstvo sna-
žilo nájsť vyvážený pomer medzi hospodárskymi záujmami v spracovaní dreva a ekolo-
gickou stabilitou lesných porastov. V extrémne zmenených podmienkach súčasnosti však 
už prístup z minulosti, niekedy považovaný za správny, už pre udržanie stability lesných 
porastov nestačí. Výsledkom je trvalý podiel náhodných ťažieb na Slovensku, ktorý je nad 
50 % (Gejdoš, 2018). 

Keďže tržby za predaj dreva tvoria v lesnom hospodárstve prakticky jediný relevant-
ný zdroj príjmov, je pre manažment lesníckych podnikov nevyhnutnosťou orientovať sa 
v aktuálnej situácii na trhu s drevom a jej predpokladanom ďalšom vývoji. Cieľom článku 
je analýza vývoja cien piliarskej guľatiny našich dvoch hlavných hospodárskych drevín 
smrek a buk v časovom úseku posledných 18 rokov.

2 METODIKA HODNOTENIA CENOVÉHO VÝVOJA
Boli vyhodnotené ceny pre sortimenty piliarskej guľatiny drevín smrek-jedľa a buk. 

Informácie o cenách dreva boli získané z dostupných štatistických a literárnych zdrojov 
(Holzkurier, LTIS NLC a Český štatistický úrad). Ceny boli vyhodnotené za Slovensko, 
Českú republiku a vybrané Spolkové krajiny Rakúska (Burgenland, Dolné Rakúsko, Vý-
chodné Štajersko). Na Slovensku boli vyhodnotené ceny štátnych a neštátnych lesníckych 
subjektov, ktoré sú cenovým vodcom na trhu. Ceny za Rakúsko sú na parite lesná cesta, 
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resp. lesný sklad, takže pre správnosť porovnania by k nim ešte bolo potrebné pripočí-
tať priemerné prepravné náklady. Sledované obdobie bolo od januára 2015 do septembra 
2018. Ceny sú uvádzané v Eurách bez DPH za 1 m3 dreva. Pre úplnosť je potrebné uviesť, 
že v jednotlivých krajinách nejde v akostných triedach piliarskej guľatiny o úplne zhodne 
nastavené kvalitatívne parametre v zmysle používaných technických podmienok. Porov-
návame preto nie celkom kompatibilné sortimenty surového dreva. Pre vytvorenie reál-
neho obrazu cenového vývoja je však táto informácia plnohodnotná. 

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. Ceny za Ra-
kúsko sú na parite lesná cesta, resp. lesný sklad, takže pre správnosť porovnania by k nim 
ešte bolo potrebné pripočítať priemerné prepravné náklady. 

Obrázok 1 Vývoj cien piliarskej guľatiny drevín smrek a jedľa na Slovensku, ČR 
a vybraných Spolkových krajinách Rakúska

V období posledného roka môžeme konštatovať stagnáciu cien sortimentov piliarskej 
guľatiny, resp. ich pokles. Po počiatočnej konjunktúre, resp. udržaní cien v rokoch 2016 
až 2017 sme boli najme od druhej polovice roka 2018 svedkami výrazné poklesu cien naj-
mä v Rakúsku a v ČR. V Rakúsku od roku 2015 klesli ceny ihličnatej piliarskej guľatiny 
v priemere o 8,8 %, v Českej Republike až o 25,7 %. Na Slovensku v subjektoch štátnych 
lesov klesli v posledných troch rokoch ceny tohto sortimentu o 7,4 %. Na Slovensku však 
nemôžeme hovoriť o úplne štandardnom vzorci trhového fungovania v tomto segmente. 
Čiastočne je trh deformovaný aj takmer monopolným postavením štátneho podniku, kto-
rý obhospodaruje viac ako polovicu výmery lesnej pôdy na Slovensku. S istotou môžeme 
predpokladať reálny kolaps trhu s ihličnatou piliarskou guľatinou v budúcom roku, kedy 
sa naplno prejavia dôsledky kalamity podkôrneho hmyzu v Českej republike a veternej 
kalamity, ktorá postihla Alpy v Taliansku a Rakúsku na konci októbra. 
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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

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. Progresívny vývoj cien a oživenie trhu s bukovou piliar-
skou guľatinou prebiehalo najmä v rokoch 2006 a 2007. Po období globálnej ekonomickej 
krízy z roku 2009 trh s týmto sortimentom prevažne stagnoval a čiastočné oživenie mô-
žeme pozorovať až na konci roka 2018, kedy sa niektoré akostné podtriedy (najmä III.A) 
priblížili k cenovým úrovniam z roku 2007. Zaujímavosťou je tiež, že v ČR v poslednom 
období ceny nižších akostných tried (III.C) nezriedka presahujú cenové úrovne kvalitatív-
nej triedy zmiešaného sortimentu III.A/B. Celkovo situáciu na trhu s bukom ovplyvňuje 
aj nízky dopyt po výrobkoch z pridanou hodnotou z bukového dreva. Väčšina vyťaženého 
objemu ide do segmentu celulózo-papierenského priemyslu a do energetického priemys-
lu. V týchto odvetviach je ďalšia pridaná hodnota produktov pomerne nízka. Dlhodobo 
chýba väčší spracovateľ zameraný na produkciu hodnotnejších výrobkov z bukového dre-
va, ktorý by spracovával sortimenty piliarskej guľatiny vo väčších objemoch.
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4 GLOBÁLNE KLIMATICKÉ ZMENY A BUDÚCNOSŤ TRHU 
SO SORTIMENTMI SUROVÉHO DREVA
Stúpajúcu intenzitu veterných smrští a nimi poškodený objem dreva sme avizovali už 

v roku 2014 (SUCHOMEL, GEJDOŠ, 2014, 2010). Pokiaľ sa drevo poškodené veternou 
kalamitou nespracuje dostatočne rýchlo dochádza veľmi často k sekundárnej kalamite 
– premnoženiu podkôrneho hmyzu a napádaniu ďalších zdravých stojacich porastov. 

Požiadavky biodiverzity a pôvodného drevinového zloženia sa v minulosti do určitej 
miery neakceptovali práve pre hospodárske záujmy a potrebu rýchlej produkcie kvalitné-
ho dreva. V kombinácii s dlhodobými obdobiami sucha, extrémami počasia a následnými 
kalamitami, došlo naprieč Európou k výraznému oslabeniu lesných ekosystémov, predo-
všetkým s dominantným zastúpením smreka. Zmeny klímy výrazne zmenili podmienky 
pre výskyt a premnoženie sekundárnych škodcov (podkôrny hmyz), ktorí majú v súčas-
nosti výrazne zlepšené existenčné minimum a možnosť produkcie ďalších generácií počas 
jedného kalendárneho roka. Takéto intenzívne premnoženie sa už potom vymyká rámcu 
prirodzeného výskytu v lesných ekosystémoch a nedokáže si s ním poradiť žiadny zdravý 
jedinec v poraste. 

Často katastrofálne dopady nemožno pripísať len globálnym klimatickým zmenám, 
ale aj ich synergii so zlými rozhodnutiami lesných hospodárov, prípadne obštrukciami 
zo strany ochranárov a organizácií tretieho sektora pri rýchlej likvidácii následkov ka-
lamít. Dopady týchto skutočností sa budú v lesných ekosystémoch Európy odzrkadľovať 
v najbližších rokoch. V Čechách sa predpokladá dlhodobý boj s podkôrnym hmyzom v ho-
rizonte 15 až 20 rokov. Všetky monitorovacie portály sa zhodujú, že rok 2018 bude v obje-
me náhodnej ťažby spôsobenej podkôrnym hmyzom rekordný a ďalšie zhoršenie možno 
očakávať v roku 2019.

5 ZÁVER
Zásadnou rekonštrukciou, resp. prebudovou budú musieť prejsť druhovo a výškovo 

nediferencované lesné porasty s prevahou smreka. S tým je však spojená nevyhnutná po-
treba realizácie zásahov v nich, naštartovania prirodzenej obnovy v kombinácii s umelou, 
tak aby bolo možné dosiahnuť želanú štruktúru týchto porastov. Nevhodne vyhlásené 
lokality Národných parkov, prípadne pralesov, kde sa nachádzali rovnoveké hospodár-
ske lesy za asistencie obštrukcií zo strany ochrany prírody, kde už dávno mala prebiehať 
prebudova a zmena ich štruktúry sú dnes v dezolátnom stave rozpadu, práve z titulu ne-
zasahovania. Otázniky do budúcnosti sú spojené najmä s ďalšou legislatívnou podobou 
zákonov o lesoch a o ochrane prírody a krajiny, ktoré môžu túto situáciu ešte výraznejšie 
zhoršiť. Bude dôležité najmä vyhlasovanie a manažment chránených území, ktorý je v sú-
časnej podobe dlhodobo neudržateľný. Otázne je aj racionálne využívanie zákona o ve-
rejnom obstarávaní v podmienkach lesníctva. Jeho dodržiavanie vyvoláva tlak na cenu 
služieb v lesníctve, ktoré sa realizujú za podhodnotené ceny spred 20 rokov a kvalita prác 
významne trpí. Nezohľadňujú sa využívanie technológií na úrovni súčasnej doby, ale len 
výsledná najnižšia cena bez zohľadnenia kvality. Práca v lese je fi nančne a personálne dl-
hodobo poddimenzovaná. V horizonte 5 rokov bude akútny nedostatok sezónnych, ale aj 
trvalých robotníckych profesií v lesnom hospodárstve. Ďalšie riziká prinášajú ekonomic-
ké záťaže lesníckych subjektov (povinný odvod do štátneho rozpočtu, dane a poplatky, ná-
klady na zalesňovanie, ochranu a pestovnú činnosť, náklady s turizmom atď.) v súčinnosti 
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s klesajúcou, resp. stagnujúcou cenou dreva na trhu, ktorá je jediným reálnym zdrojom 
príjmu v lesnom hospodárstve. Ekonomické rezervy nie sú vytvorené tak na Slovensku, 
ako ani v Českej republike. S predpokladaným poklesom cien dreva v budúcom roku to 
môže vyvolať kolaps lesníckych subjektov, resp. nemožnosť zabezpečovať úlohy v zmysle 
zákona o lesoch. Bude potrebný spoločný postup zo strany štátu a ďalších vlastníkov lesov 
na základe defi novaného spoločenského záujmu na čo majú lesy slúžiť. Bez trvalo-udrža-
teľného manažmentu v lesoch však hrozí celkový kolaps lesných ekosystémov na Sloven-
sku. Veľké zóny bez zásahu a množstvo chránených území budú mať v súčinnosti s globál-
nymi zmenami klímy skôr destabilizačný účinok s hroziacim totálnym rozpadom lesných 
ekosystémov. Podstatné bude nepodľahnúť zbytočným emóciám, odborne zdôvodňovať 
potrebu kvalifi kovaného hospodárenia v lesoch a bezzásahovo chrániť len lokality, kde 
to má skutočný význam za primeranej celospoločenskej diskusie a ekonomických náhrad 
vlastníkom lesných pozemkov v týchto oblastiach. Platby za ekosystémové služby lesov 
zatiaľ verejnosť pravdepodobne nebude schopná akceptovať, ale v dlhodobejšom kontexte 
sa pravdepodobne stane nevyhnutnosťou. 
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KVANTIFIKÁCIA VÝVOJA MAJETKOVEJ UJMY 
V LESOCH NA SLOVENSKU

Jozef Tutka

ABSTRACT
There are characterized main groups of restrictions on the management of forests and 
the substance of the algorithms of the determination of reimbursement. Current state of 
forests allocation for the protection of natural phenomena, components and whole forest 
complexes are presented.. Annual amounts of required reimbursement for the restriction 
on the use of wood producing forest function, as it follows from the law on nature and 
landscape conservation are presented.
Key words: forest functions, public-benefi cial, nature protection, protected area, reim-
bursement, detriment, logging, yield, management costs

1 ÚVOD
Fyzická náročnosť zabezpečovania živobytia ľudstva sa stále znižuje, nahrádzaním 

manuálnej práce technikou a automatizovanými procesmi a technológiami. Ľudská čin-
nosť sa už dlhodobo presúva z fyzickej do duchovno-rozumovej oblasti. To zásadne mení 
vzťah človeka k zložkám okolitej prírode. Vymoženosti vedy a techniky v podstate vzďaľu-
jú človeka od prírody, a tak znižujú pozitívny efekt ich vzájomných väzieb.

 Ľudské generácie postupne preberajú stále väčší podiel zodpovednosti na seba i za 
osud ľudského rodu a celej obklopujúcej prírody, a reagujú na to aj špecifi ckými zákonmi, 
ochrany prírody, životného prostredia ap. V niektorých prípadoch týchto legislatívnych 
noriem sa nesprávne odhadne miera ich obmedzujúceho zásahu do užitočných a nena-
hraditeľných činnosti pre ľudstvo a dochádza aj k ich nesprávnemu chápaniu až odmie-
taniu značnou časťou členov spoločnosti čo v mnohých prípadoch nenaplní ich pôvodný 
zámer. Signalizuje to ale potrebu rozumnej komunikácie a dialógu namiesto podnecova-
nia vášní a emócií pomocou fabulácie a skresľovania reálnych stavov skutočných javov 
a obrazov prírody a činnosti v nej 

Ďalším fenoménom, ktorý významne ovplyvňuje vzťah človeka a spoločnosti k jed-
notlivým zložkám prírody sú krajné polohy stavu bohatstva. Hraničné polohy bohatstva  
sú veľkým nebezpečenstvom pre tvorstvo i zložky prírody. Pre skupinu najbohatších ne-
existujú takmer žiadne hranice obmedzení, ktoré by sa nedali vplyvmi  reálnej a virtuál-
nej hodnoty majetku zneužiť. Pre vrstvu najchudobnejších zasa strácajú všetky logické 
i etické zábrany vo vzťahu k prírode a tvorstvu svoj zmysel, najmä ak ide o zabezpečenie 
holej fyzickej existencie. Fenomény bohatstva a chudoby sa ešte viac zosilňujú v spojení 
s nevedomosťou, bezohľadnosťou a nedostatkom etiky.

2 PROBLEMATIKA
Ochrana prírody sa zrodila v procese ochrany majetku. V dávnej minulosti to bola 

ochrana majetku lesných panstiev už v 13. storočí (1269 r.). Boli to hájnici (lesní išpáni), 
ktorí chránili zver, ale aj drevo porastov na hraniciach lesných majetkov. 
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Lesné zákony minulých období obsahovali časti, ktoré mali veľmi úzku väzbu na 
ochranu prírody. Boli to ustanovenia ochrany lesných pozemkov, kategorizácie lesov, 
povinnosti územno-plánovacej činnosti, spracovania dokumentácie stavieb, určenia 
dobývacích priestorov, pokút za nedodržanie ustanovení zákona ap. Zvlášť vyhlasovanie 
kategórií lesov účelových 1, a 2, resp. ochranných lesov a lesov osobitného určenia veľmi 
úzko súviselo a súvisí s poňatím ochrany prírody a racionálnym správaním sa k rozlíše-
ným častiam ekosystémov prírody, ktoré majú mimoriadny význam pre človeka a vedec-
ké, poznávanie podstaty dejov v prírode.

Prírodno-ochranný akcent v úžitkovo rozlíšených častiach lesa spočíva v rozdielnom 
prístupe k ich obhospodarovaniu a starostlivosti o ne, a tiež v tlmení, resp až úplnom ob-
medzení využívania na produkciu dreva a iných úžitkov. 

Ako prvé chránené územia vo svete boli zriadené v USA v roku 1864 (Yosemitské údo-
lie a Sequojový les Mariposa). Yellowstonský národný park bol zriadený v roku 1872.

Územia typu NP v Európe boli zriadené až v rokoch 1909 (Švédsko) a v roku 1914 vo 
Švajčiarsku.

 Prvé chránené územia na území Slovenska boli zriadené už v roku 1913 ako prírodné 
rezervácie (PR) Badinský a Dobročský prales. Do roku 1950 bolo zriadených ďalších asi 
15 CHÚ (PR). 
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Obrázok 1 Podiel CHÚ z celkovej rozlohy vo vybraných štátoch (2005)

Zdroj: OECD

Slovensko sa umiestňuje v ochrane prírody na poprednom mieste. V podiele Sloven-
ska na obrázku 1 nie sú zahrnuté ešte CHÚ v rámci NATURY 2000 a tak isto i plochy 
ochranných lesov a lesov osobitného určenia, ktoré sa neprekrývajú s plochami CHÚ. 

Politika ochrany prírody na Slovensku bola a je zakotvená v špecifi ckej právnych 
normách, zákone SNR č. 1/1955 Zb.o štátnej ochrane prírody, potom v novom zákone 
č. 289/1994, Z.z., o ochrane prírody a krajiny a v jeho v súčasnosti platnej novele z roku 
2002, č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ochrana prírody a krajiny osciluje 
ďalej aj v zákone o TANAP-e č. 11/1949 Zb. a nariadeniach SNR alebo vlády o zriadení ná-
rodných parkov, vyhláškach príslušných ministerstiev o zriadení chránených krajinných 
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oblastí (CHKO) a ďalších právnych normách o zriaďovaní ostatných kategórií chránených 
území (CHÚ), ako sú prírodné rezervácie (PR), národné prírodné rezervácie (NPR) chrá-
nené vtáčie územia (CHVÚ), územia európskeho významu (ÚEV), v rámci NATURY 
2000 ap.

V širšom poňatí je ochrana prírody zabezpečovaná aj ďalšími zákonmi, najmä záko-
nom o životnom prostredí č. 17/1991 Zb. a jeho novelami, zákonom o ochrane ovzdu-
šia č. 309/1991 Zb. a jeho novelami, zákonom o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
č. 319/1992 Zb., ich vykonávacími vyhláškami ap.

Vo všetkých zákonoch po roku 1990 musia byť rešpektované a zabezpečené ustano-
venia Listiny základných práv a slobôd (ústavný zákon FZ ČSFR č. 23/1991 Zb.) v článku 
11, ods.č. 4 uvádza: Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníctva je možné vo verejnom 
záujme, a to na základe zákona a za náhradu.

Súhlasne so zákonom FZ ČSFR č.23/1991 Zb.j Ústava SR č. 460/1992 Zb., v znení 
neskorších noviel v článku 20, ods. 1, 3 a 4 uvádza:
(1) Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký 

zákonný obsah a ochranu. Dedenie sa zaručuje.
(3)  Výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky 

a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom
(4)  Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej 

miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu.
Medzi prvé zákony v ktorých sa mali uplatniť tieto pravidla demokratickej spoločnosti 

bol zákon o pôde č 229/1991 Zb. v znení neskorších noviel a právne normy deetatizácie 
majetku zabratého štátom v minulom režime (zákony malej a veľkej privatizácie ap.). Po 
počiatočnej eufórii navracania a odškodňovania bývalých majiteľov lesného majetku na-
stal útlm tohto procesu aj v dôsledku nedostatočne zvládnutého administratívneho za-
bezpečenia a rôznych obštrukcii nezodpovedných politických a občianskych subjektov. 
Dokumentuje to aj výmera 367 tis ha lesov s neidentifi kovaným vlastníctvom v roku 2016 
oproti výmere 164 tis. ha v roku 2003

Úhrada majetkovej ujmy sa mala začať realizovať už podľa prvého novodobého zá-
kona o ochrane prírody a krajiny č. 287/1994 Z.z. V jeho § 47 je ujma rámcovo charak-
terizovaná ako obmedzenie bežného hospodárenia. Po prvýkrát sa ofi ciálne mohla začať 
realizovať jej náhrada až cestou vládneho nariadenia č. 24/2002 Z.z. o spôsobe výpočtu 
a úhrady majetkovej ujmy vzniknutej obmedzením bežného hospodárenia na pozemku, ktorý 
nie je vo vlastníctve štátu.

Úhrada ujmy bola zakotvená aj v novelizovanom zákone o ochrane prírody a krajiny 
č. 543/2002 Z.z. Nárok na úhrady ujmy vyplýva z jej § 61 a uplatňovanie náhrady sa malo 
realizovalo cestou nariadenia vlády č.184/2003 Z.z. o podrobnostiach obsahu žiadosti 
o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu, ktoré 
bolo v roku 2005 nahradené novým nariadením vlády č. 438/2005 Z.z., ktoré spresňovalo 
postupy uchádzania sa o ujmu a zjednodušovalo algoritmy jej výpočtu 

Doteraz poslednou novelou je NV SR č. 7/2014 Z.z., v ktorom sa rozšírila škála 
titulov náhrady o zámennú zmluvu, nájomnú zmluvu, kúpnu zmluvu alebo zmluvu 
o zabezpečení zmluvnej starostlivosti
Nárok na fi nančnú náhradu nevzniká podľa zákona č.543/2002 Z.z., ak:

je pozemok vo vlastníctve štátu, v správe alebo v užívaní správcu majetku štátu,a)



115

sa pozemok nachádza v súkromnom chránenom území alebo jeho ochrannom pásme 
alebo v obecnom chránenom území,
náhrada bola uhradená predchádzajúcemu vlastníkovi pozemku,
vlastník pozemku uzavrel zámennú zmluvu, nájomnú zmluvu, kúpnu zmluvu alebo 
zmluvu o zabezpečení zmluvnej starostlivosti 

s pozemkom nakladá Slovenský pozemkový fond.
Pod majetkovou ujmou sa rozumie teda škoda zo straty a obmedzenia výnosov z les-

ných pozemkov a lesných porastov a ostatných zložiek lesného majetku a zo zvýšenia ná-
kladov hospodárenia v lesoch a spravovania lesného majetku. 

3 RAMCOVÉ METODICKÉ POSTUPY
Podrobnosti o postupe a stanovení náhrady ujmy za obmedzenie obhospodarovania 

a využívania lesného majetku z titulu zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 
Z.z. v znení neskorších predpisov upravuje Nariadenie vlády SR č. 7/2014 Z.z., o podrob-
nostiach obsahu žiadosti o úhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku 
a o spôsobe výpočtu náhrady.

Vlastný spôsob a postup výpočtu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarova-
nia na lesnom pozemku vo vyhlásených SOP CHÚ a rámcovo aj v ÚEV a CHVÚ v JPRL 
vlastníka alebo užívateľa lesa sa realizoval podľa Nariadenia vlády SR č. 7/2014 Z.z.pre 
tieto skupiny ujmy 

I. skupina ujmy
Týka sa stanovenia náhrady (ujmy) za stratu alebo zníženie výnosu z dreva v úze-

miach s trvalým zákazom vykonávania hospodárskych činností a zákazom ťažby, prípad-
ne s výnimočným povolením ťažby (5. stupeň ochrany prírody). Čiastka náhrady (ujmy) 
sa stanoví z trhovej hodnoty lesného porastu (dreva na pni) v rubnej dobe alebo v skutoč-
nom veku porastu. Predmetom úhrady je celá aktuálna hodnota porastu alebo čiastka 
zodpovedajúca podielu nerealizovanej ťažby za desaťročné obdobie alebo za rok.

Vlastný výpočet sa realizuje postupným výpočtom náhrady v jednotlivých JPRL CHÚ 
alebo zóny s 5 SOP. 

II. skupina ujmy
Ide o stanovenie náhrady (ujmy) za zníženie výnosu z dreva v porastoch s obmedze-

ným predpisom obnovnej ťažby s predĺženou rubnou dobou, dočasným zákazom ťažby, 
odsunom ťažieb a pod., mimo území s trvalým zákazom ťažby s 5. SOP podľa bodu I. Veli-
činu náhrady ujmy predstavuje fi nančná strata zhodnotenia výnosu nerealizovaného ob-
jemu ťažby za dobu jej odsunu, prípadne aj čiastka z poklesu prírastku porastu a zníženia 
kvality dreva.

III. skupina ujmy
Predstavuje náhradu (ujmy) zo zvýšených nákladov obmedzeného obhospodarova-

nia oproti nákladom na bežné obhospodarovanie porastu.
Výška náhrady (ujmy) v podobe zvýšených nákladov ťažbovej činnosti sa vypočíta zo 

zrealizovaného objemu ťažby dreva a jednotkového rozdielu nákladov. V prípade pestov-
nej činnosti sa výpočet vykoná na plochu na ktorej sa tieto výkony realizovali alebo tiež aj 
na m3 ťažby dreva.

b)

c)
d)

e)
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IV. skupina ujmy 
Ide o špecifi cké algoritmy odvodenia náhrady (ujmy) pre prípady mimoriadnych okol-

ností prírodných a antropogénnych kalamít, keď sa kalamitné drevo ponechá v poraste 
nespracované alebo sa kalamitné drevo spracuje a pôvodcu kalamity nie je možné zistiť 
alebo nie je ho možné presne identifi kovať. Ide tu v podstate o kombináciu vzorcov I. a III. 
skupiny

Výpočet náhrady podľa vyššie uvedených vzorcov sa realizuje pre SOP 2 – 5 podľa 
jednotlivých JPRL alebo ich časti, pre konkrétnych vlastníkov a užívateľov lesného majet-
ku. Pre výpočet náhrady v CHÚ na úrovni Slovenska ho nebolo možné použiť vzhľadom 
na časovú i fi nančnú náročnosť. Zvolil sa preto náhradný úspornejší postup, pri ktorom 
sa pre každý SOP CHÚ, ÚEV a CHVÚ zostavil modelový porast. Ten bol defi novaný prie-
mernými a celkovými hodnotami taxačných veličín (zastúpenie drevín, vek, AB, zkm, st. 
poškodenia, zásoba na ha, zásoba celkom, výmera v ha, pribl. a odvozná vzdialenosť, rub-
ná a obnovná doba bežného a obmedzeného obhospodarovania, ap.) 

Pred samotným výpočtom priemerných údajov modelových porastov sa zabezpečil 
výber údajov z databázy PSL podľa SOP a JPRL.

Základom pre zatriedenie porastov JPRL do jednotlivých kategórii (chránených úze-
mí (CHÚ), stupňa ochrany prírody (SOP) 2 – 5, Územia európskeho významu (UEV) bez 
národnej siete CHÚ, Chránené vtáčie územia (CHVÚ) bez národnej siete CHÚ) bola GIS 
vrstva CHÚ od ŠOP SR. Prekrytom tejto vrstvy a vrstvy porastovej mapy sa priradili po-
rastom druhy CHÚ a SOP. 

Aby mali porasty jednoznačne priradený SOP a druh CHÚ, stanovilo sa pri prekrytí 
tzv. percento prekrytia, čiže percento výmery porastu patriacej do SOP a CHÚ. Na zákla-
de tohto percenta prekrytia boli porastom, ktoré po prekrytí mali  viac SOP alebo CHÚ, sa 
jednoznačne priradili SOP a druh CHÚ podľa prevládajúcej výmery. 

Následne sa urobili výbery JPRL podľa požadovaných kritérií a v rámci výberov sa 
realizovali výpočty priemerných hodnôt vybraných taxačných a odvodených údajov za 
základné a agregované dreviny.

Priemerné hodnoty sa vypočítali váženým priemerom na základe skutočnej výmery 
dreviny, zásoba na hektár bola vypočítaná ako podiel celkovej zásoby dreviny a skutočnej 
výmery dreviny.

Vlastný výpočet náhrady (ujmy) sa potom už realizoval podľa vzorcov a postupov Na-
riadenia vlády SR č. 7/2014 Z.z. 

4 HODNOTENIE VÝVOJA NÁHRADY MAJETKOVEJ UJMY 
V LESOCH 

4.1 Náhrada podľa reštitučných zákonov

K prvému odškodneniu neštátnych vlastníkov sa malo pristúpiť po vstúpení do plat-
nostizákona o pôde č 229/1991 Zb. v znení neskorších noviel a právnych noriem deeta-
tizácie majetku zabratého štátom pred rokom 1990 (zákony malej a veľkej privatizácie) 
Relevantne sa to malo dotknúť iba nevýnosových lesných porastov vo veku pod 40 rokov. 
Za celé Slovensko to malo predstavovať podľa rámcových prepočtov čiastku okolo 200 
mil.Eur. Krátko po rozbehnutí tohto modelu reštitúcii sa prijala fi lozofi a nového modelu 
reštitúcie tzv. integrálnej hodnoty lesného majetku, kde sa posudzovala celková hodnota 
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lesného majetku, teda hodnota všetkých lesných porastov bez rozlíšenia veku. Takto sa 
pôvodná čiastka majetkových reštitúcii radikálne znížila, pretože reštitúcie sa uhrádzali 
iba v prípadoch lesných majetkov kde mali výraznú prevahu lesy pod 40 rokov a zároveň 
stratové.

4.2 Náhrada majetkovej ujmy podľa zákonov o ochrane prírody 
a krajiny 

Predbežnú kvantifi káciu majetkovej ujmy z titulu § 47 zákona o ochrane prírody 
a krajiny č. 287/1994 Z.z. vypracovali pracovníci Odboru ekonomiky a lesníckej politiky 
LVÚ Zvolen už v roku 1994. Verejnosť, najmä neštátni vlastníci lesov a pracovníci ochra-
ny prírody boli ofi ciálne oboznámení s kvantifi káciou dopadov nového zákona o ochra-
ne prírody a krajiny na hospodárenie v lesoch na celoslovenskej konferencii pod gesciou 
Štátnej ochrany prírody v B. Bystrici a zástupcov NL, v októbri 1995. Odozvy a reakcie 
na túto informáciu neboli pre vlastníkov, ale ani lesníkov moc povzbudivé. Po prvýkrát 
sa však ofi ciálne mohla začať náhrada ujmy aj realizovať, až cestou vládneho nariadenia 
č. 24/2002 Z.z. o spôsobe výpočtu a úhrady majetkovej ujmy vzniknutej obmedzením bežné-
ho hospodárenia na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve štátu.

Následne sa výpočet náhrady ujmy postupne precizoval tak ako boli vydávané MŽP SR 
novely VN č. 184/2003 Z.z, VN č. 438/2005 Z.z. až po VN SR č. 7/2014 Z.z., v ktorom sa 
môžu využiť aj tituly náhrady ako zámenná zmluva, nájomná zmluva, kúpna zmluva alebo 
zmluva o zabezpečení zmluvnej starostlivosti. To značne rozširuje možnosti vlastníkov 
lesného majetku na lepšie zhodnotenie ich majetku.

Prehľad o výške a vývoji ujmy v lesoch SR pre ŠL, NL a spolu sa prezentuje v prehľad-
nej tabuľkovej forme podľa druhov ujmy za jednotlivé SOP CHÚ NS, ÚEV a CHVÚ v ča-
sovom rade rokov 2000, 2005 2010 a 2017 a za ÚEV a CHVÚ iba za roky 2010 a 2017.

Tabuľka 1 Ročná a decenálna výška náhrady ujmy v CHÚ NS SOP 5

Rok Plocha
SOP

Kateg. 
vlast.

Výška náhrady ujmy v tis Eur za

Stratu výnosu 
z dreva

Zníženie 
výnosu z dreva

Zvýšenie 
náklad. 

obhospodarov
Spolu

decén. rok decén. rok decén. rok decén. rok

2000 78 594

ŠL 10 177 1017,7 10 177 1017,7

NŠL 6 237 623,7 6 237 623,7

Spolu 16 414 1 641,4 16 414 1 641,4

2005 76 320

ŠL 10 177 1017,7 10 177 1017,7

NŠL 6 237 623,7 6 237 623,7

Spolu 16 414 1 641,4 16 414 1 641,4

2010 75 113,7

ŠL 10 219,2 1 021,9 – – – – 10 219,2 1 021,9

NŠL 6 263,3 626,4 – – – – 6 263,3 626,4

Spolu 16 482,5 1648,3 – – – – 16 482,5 1648,3

2017 77 055,0

ŠL 10 269,0 1026,9 – – – – 10 269,0 1026,9

NŠL 4 698,3 469,83 – – – – 4 698,3 469,83

Spolu 14 967,3 1496,7 – – – – 14 967,3 1496,7
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Tabuľka 2 Ročná a decenálna výška náhrady ujmy v CHÚ NS SOP 4

Rrok Plocha
SOP

Kateg. 
vlast.

Výška náhrady ujmy v tis Eur za

Stratu výnosu 
z dreva

Zníženie výnosu 
z dreva

Zvýšenie 
náklad. 

obhospodarov
Spolu

decén. rok decén. rok decén. rok decén. rok

2000 2 720

ŠL 212 21,2 382 38,2 594 59,4

NŠL 129 12,9 232 23,2 361 36,1

Spolu 341 34,1 614 61,4 955 95,,5

2005 1 450

ŠL 212 21,2 382 38,2 594 59,4

NŠL 129 12,9 232 23,2 361 36,1

Spolu 341 34,1 614 61,4 955 95,5

2010 9 273,2

ŠL – – 2,7 0,25 478 47,8 480 48,0

NŠL – – 1,7 0,15 293 29,3 294 29,5

Spolu – – 4,4 0,4 771 77,1 775 77,5

2017 11 321,7

ŠL – – 2,7 0,27 840 84,1 843 84,3

NŠL – – 1,2 0,12 373 37,3 374 37,5

Spolu – – 3,9 0,39 1 214 121,4 1218 121,8

Tabuľka 3 Ročná a decenálna výška náhrady ujmy v CHÚ NS SOP 3

Rok Plocha
SOP

Kateg. 
vlast.

Výška náhrady ujmy v tis Eur za

Stratu výnosu 
z dreva

Zníženie výnosu 
z dreva

Zvýšenie 
náklad. 

obhospodarov
Spolu

decén. rok decén. rok decén. rok decén. rok

2000 199 761

ŠL 24 870 2 487 15 282 1 528 40 152 4 015,2

NŠL 22 960 2 296 15 030 1 503 37 990 3 799,0

Spolu 47 830 4 783 30 312 3 031 78 142 7 814,2

2005 279 800

ŠL 24 870 2 487 15 282 1 528 40 152 4015,2

NŠL 22 960 2 296 15 030 1 503 37 990 3 799,0

Spolu 47 830 4 783 30 312 3 031 78 142 7 814,2

2010 222 074

ŠL – – 55,7 5,6 19 367 1 936 19 409 1 940,9

NŠL – – 51,5 5,1 17 877 1 787 17 916 1 791,6

Spolu – – 107,2 10,7 37 244 3 724 37 325 3 732,5

2017 214 571

ŠL – – 25,6 2,6 16 492 1 649 16 517 1 651,8

NŠL – – 20,6 2,1 13 271 1 327 13 291 1 329,2

Spolu – – 46,2 4,7 29 763 2 976 29 809 2 981,0
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Tabuľka 4 Ročná a decenálna výška náhrady ujmy v CHÚ NS SOP 2

Rok Plocha
SOP

Kateg. 
vlast.

Výška náhrady ujmy v tis Eur za

Stratu výnosu 
z dreva

Zníženie výnosu 
z dreva

Zvýšenie 
náklad. 

obhospodarov
Spolu

decén. rok decén. rok decén. rok decén. rok

2000 531 395
ŠL 15 472 1 547 57 731 5 773 73 203 7 320

NŠL 28 816 2 881 106 848 10 685 135 664 13 566
Spolu 44 288 4 428 164 579 16 458 208 867 20 886

2005 528 270
ŠL 15 480 1548 57 731 5 773 73 211 7 321

NŠL 28 810 2 881 106 848 10 685 135658 13 565
Spolu 44 429 4 429 164 579 16 458 209 008 20 900

2010 469296,6
ŠL – – 67,2 6,7 44 133 4 413 44 200 4 420

NŠL – – 119,4 12,0 78 459 7 845 78 579 7 857
Spolu – – 186,6 18,7 122 593 12 259 122 7797 12 278

2017 473 287,3
ŠL – – 75,5 7,5 44 827 4 482 44 603 4460

NŠL – – 68,3 6,8 40 552 4 055 40 620 4 062
Spolu – – 143,8 14,3 85 380,0 8 538 85 523 8 552

Tabuľka 5 Ročná a decenálna výška náhrady ujmy v UEV bez CHÚ NS

Rok Plocha
SOP

Kateg. 
vlast.

Výška náhrady ujmy v tis Eur za

Stratu výnosu 
z dreva

Zníženie výnosu 
z dreva

Zvýšenie 
náklad. 

obhospodarov
Spolu

decén. rok decén. rok decén. rok decén. rok

2010 74 775
ŠL 5 984  598,4

NŠL  11 114 1 111,4
Spolu  17 098 1 709,8 

2017 81 268
ŠL  7 634  763,4

NŠL  6 170  617,1
Spolu 13 804  1380,5 

Tabuľaka 6 Ročná a decenálna výška náhrady ujmy v CHVÚ bez CHÚ NS

Rok Plocha
SOP

Kateg. 
vlast.

 Výška náhrady ujmy v tis Eur za

Stratu výnosu 
z dreva

Zníženie výnosu 
z dreva

Zvýšenie 
náklad. 

obhospodarov
Spolu

decén. rok decén. rok decén. rok decén. rok

2010 325 615
ŠL 11 939 1193,9

NŠL 22 787 2278,7
Spolu 34 726 3 472,6

2017 346 134
ŠL 21 976 2 197,6

NŠL 17 763 1 776,4
Spolu 39 740 3974,0
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7 ZÁVER
Náhradu ujmy treba považovať za nevyhnutný predpoklad fungovania vlastníckych 

subjektov v trhovom prostredí. pri zabezpečovaní efektívnej produkcia dreva a ostatných 
úžitkov lesa. Na úrovni štátu je potrebné uplatňovať také politické a ekonomické nástroje, 
ktoré by bránili plytvaniu s drevom ako cenným prírodným zdrojom a korigovať doterajší 
trend vývoja. Ich súčasťou by malo byť aj uhrádzanie ujmy za obmedzenie realizácie vlast-
níckeho práva a objednaných a požadovaných úžitkov lesa a služieb lesníctva. V prípade 
verejnoprospešného a sociálneho charakteru, s dodatkovou hodnotou, na princípe trhu 
a len v prípadoch uznania verejnoprospešnosti ako sociálneho daru, z prostriedkov da-
ňových poplatníkov.

Východiskom by mohlo byť aj stanovenie úradnej trhovej hodnoty chránených území 
a objektov na ekonomicko-ekologickom princípe. Hodnotu by tvorila čiastka ohodnotenia 
úžitkovej hodnoty prírodoochrannej funkcie CHÚ, ako pozitívnej externality, a čiastka 
negatívnej externality, v podobe náhrady ujmy z obmedzenia využívania najmä produkč-
ných funkcií lesa. Takáto hodnotová veličina CHÚ a objektov by mohla byť aj základom 
pre stanovenie trhovej ceny a tiež ročného (decenálneho) nájomného za využívanie a rea-
lizáciu prírodoochrannej funkcie lesa.
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POROVNANIE HISTORICKÝCH A SÚČASNÝCH 
POSTUPOV OCEŇOVANIA LESNEJ PÔDY 

S AKTUÁLNYMI POTREBAMI SLOVENSKÉHO 
LESNÍCTVA

Michaela Korená Hillayová, Ján Holécy

ABSTRACT
The valuation of forest land in accordance with a valid legislation in Slovakia uses deter-
ministic valuation models that ignore the existence of a specifi c risk of forest manage-
ment. A major threat to a forest management is the occurrence of forest fi res. Addressing 
such issues requires updating hitherto established procedures, principles and approaches 
to calculating the value of forest land. The objective of the paper is to provide the reader 
with an overview of the historical and current methods of forest land valuation according 
to the legislation in force in Slovakia. The procedure of point estimates of the capital value 
of forest land under the conditions of specifi c management risk based on the theory of 
Markov chains has been applied.
Key words: forest land valuation, legislation, risk, stochastic and deterministic model

1 ÚVOD
Oceňovanie je postup, pri ktorom sa zistí cena alebo hodnota majetku (Kroth, 1975). 

Objektmi oceňovania sú lesné pozemky (pôda), lesné porasty, les, jednotlivé stromy, les-
ný podnik, práva, straty na majetku, príraste a výnose (ujmy a škody), mimoprodukčné 
funkcie lesa (Seják, 1999; Tutka, 2003). Hodnotu lesnej pôdy oceňujeme prostredníctvom 
jej produkčnej funkcie. Spôsob ocenenia lesnej pôdy ako aj výber metód a postupov oce-
ňovania je podmienený záujmami vlastníkov, správcov, užívateľov lesnej pôdy a štátnych 
orgánov (Seják, 1999; Sebera, 2004). Kalkulácia sa dá vykonať na základe tržných cien, 
alebo pomocou matematicko-ekonomických výpočtov (Holécy, 1998). Účely, pre ktoré 
oceňujme lesný majetok sú napr. zisťovanie zmeny hodnoty lesných aktív, stanovenie 
škody na lesnom pozemku, stanovenie hodnoty pre účely kúpy a predaja pozemkov ale-
bo dedičského konania, stanovenie základu dane z nehnuteľnosti, poistenie majetku ai. 
(Hajdúchova, 2001; Tutka, 2003). Na trhu s lesným majetkom je oceňovanie využívané na 
vyjadrenie ekonomickej stránky zisteného stavu lesa (Holécy, 1998). Lesná pôda sa stáva 
častým predmetom predaja. Predajná cena pôdy je významne ovplyvnená momentálnou 
úrovňou ponuky a dopytu na trhu. Vzhľadom k danej téme existuje množstvo spôsobov 
oceňovania a hodnotenia lesnej pôdy (Korená Hillayová, 2017). 

Práca Faustmanna (1949) poskytuje základný rámec pre výpočet hodnoty lesnej pôdy 
v deterministickom prostredí. Faustmann a jeho nasledovatelia sa primárne sústreďovali 
na vekové triedy alebo les ako (súbor) porastov, čo platí aj pre mnohé práce, ktorých pred-
metom je optimálne riadenie lesa v prítomnosti rizika (Newman, 2002). 

Pôda nie je výsledkom ľudskej činnosti, ale obmedzene dostupný neobnoviteľný 
prírodný zdroj (Endres, 1993; Klemperer, 1996), a preto jej hodnota vzhľadom k rastu 
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obyvateľstva bude rásť (Hajdúchová, 2001). Lesná pôda je základnou a neoddeliteľnou 
zložkou lesných ekosystémov (Endres, 2013). Pre človeka predstavuje úžitkovú hodnotu 
(Seják, 1999; Härtl, 2008). Z ekonomického hľadiska je pôda pre lesníctvo nenahradi-
teľným výrobným faktorom (Petrini, 1953). Oceňovanie lesnej pôdy je jedna z najobťaž-
nejších úloh oceňovania (Korená Hillayová, 2017). Pred rokom 1990 na Slovensku ne-
existovala objektívna potreba oceňovania, preto neboli vypracované relevantné metódy 
oceňovania. Cena lesného pozemku bola fi xne stanovená. Demokratizácia, legitimizácia 
a zrovnoprávnenie vlastníckych vzťahov podmienili aktivity spojené s určením ceny ale-
bo hodnoty lesných pozemkov (Tutka, 2000). Najväčším problémom udržania trvalého 
hospodárenia na lesnej pôde je výskyt náhodných ťažieb. Negatívne udalosti alebo javy 
sú nebezpečenstvá, ktoré môžu byť zapríčinené napríklad geografi ckými podmienkami, 
zmenou klimatických pomerov, odlesňovaním (Holécy 1998, Sedliak et al. 2015). V sú-
vislosti s obhospodarovaním lesa sa v dnešnej dobe objavuje množstvo neistôt a rizík, a to 
najmä dopadom klimatických zmien (Holécy, 2017). Súčasné postupy oceňovania lesné-
ho majetku uvažujú len s deterministickým Faustmannovým modelom výpočtu kapitá-
lovej hodnoty lesnej pôdy. Z uvedených dôvodov je potrebné aktuálne používané deter-
ministické metódy oceňovania lesnej pôdy analyzovať, overovať ich presnosť a navrhnúť 
riešenie, ktoré bude brať do úvahy spomenuté riziká. 

Cieľom príspevku je poskytnúť čitateľovi prehľad o historických a súčasných postu-
poch, princípoch a prístupoch oceňovania lesnej pôdy podľa právnej úpravy platnej na 
Slovensku. Aplikujeme navrhnutý metodický postup bodových odhadov kapitálovej hod-
noty lesnej pôdy v podmienkach špecifi ckého rizika hospodárenia, tak aby zodpovedal 
aktuálnym potrebám slovenského lesníctva. Výpočet navrhnutého algoritmu aplikujeme 
a odskúšame na príklade náhodného výskytu lesných požiarov vo vzorke porastov Smrek 
obyčajný (Picea abies, L.)

2 MATERIÁL A METODIKA
Východiskom riešenia je analýza relevantných dokumentov k oceňovaniu lesnej pôdy 

(zákony, vyhlášky, štúdium vedeckých publikácií a správ o problematike) používaných 
na Slovensku. Pred začatím riešenia akéhokoľvek oceňovacieho problému je potrebné 
preskúmať platnú právnu úpravu pre danú oblasť oceňovania. Oceňovanie sa vykonáva 
vždy pre určitý účel a za určitých spoločenských podmienok. Na Slovensku v súčasnosti 
neexistuje jednotný cenový predpis, ktorý by určoval cenu pôdy. V texte sú spomenuté 
základné historické a súčasné princípy, postupy a prístupy oceňovania lesnej pôdy pod-
ľa slovenskej právnej úpravy. V závislosti od účelu zisťovania ceny lesnej pôdy, existuje 
viacero právnych predpisov, ktoré sme rozdelili na platné pred rokom 2000 a aktuálne 
platné po roku 2000. Vo výsledkovej časti príspevku je zobrazená súhrnná a porovnávacia 
tabuľka spomenutej problematiky (tabuľka 1). Novely vyhlášky, kde sa cena pozemkov 
nereguluje neuvádzame. 

Po preskúmaní historických a súčasných postupov oceňovania lesnej pôdy apliku-
jeme navrhnutý metodický postup bodových odhadov kapitálovej hodnoty lesnej pôdy 
v podmienkach špecifi ckého rizika výskytu požiarov. Bodové odhady pravdepodobnosti 
zničenia porastov a opis špecifi ckého rizika budú vykonané, tak ako ich navrhujú Holécy 
a Hanewinkel (2006), Holécy (2015). Model je založený na teórii Markovových reťazcov. 
Vo výsledkovej časti porovnáme výsledky deterministického modelu výpočtu kapitálovej 
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hodnoty lesnej pôdy s výsledkami stochastického modelu; teda o riziko zvýšenú a bezrizi-
kovú kapitálovú hodnotu pôdy.

Podľa Holécy (2017) odporúčaná diskontovaná miera lesníckeho projektu (ODMLP), 
by mala dosahovať mieru 0,01 p. a. Ak uvažujeme s 0,025 p. a. ODMLP pri započítaní rizika 
kapitálová hodnota lesnej pôdy dosahuje záporné hodnoty.

Zameriavame sa na požiarom zničenú drevinu Smrek obyčajný (Picea abies, L.) pri 
bonite 32. Pozorovaným územím je Národný park Slovenský raj, kde táto drevina zaberá 
47.65 % plochy. Pre opis špecifi ckého rizika hospodárenia na lesnej pôde využijeme úda-
je o pozorovanej vekovej štruktúre plôch smrekových porastov a ich častiach zničených 
ohňom v období rokov 2008 – 2014. daje sme získali z databázy Národného lesníckeho 
centra vo Zvolene. 

Špecifi cké riziko hospodárenia na lesnej pôde defi nujeme podľa Thywissen 
(2006):,,Riziko je súčin frekvencie výskytu lesných požiarov na lesnej pôde a zraniteľnosti 
lesného porastu“. Bodový odhad relatívnej početnosti zničených smrekových porastov vo 
vekovom stupni vypočítame ako podiel očakávanej plochy zničenej požiarmi vo vekovom 
stupni a plochy vekového stupňa normálneho lesa (vypočítanej z celkovej plochy vzorky). 
Zraniteľnosť smreku požiarom vypočítame pomocou empirickej distribučnej funkcie, 
tak ako ju uvádzajú Klein et al. (1977). Empirická distribučná funkcia bude vyrovnaná 
distribučnou funkciou Weibullovho 𝑊(𝑐;𝛾) rozdelenia pravdepodobnosti. Riziko hospo-
dárenia sa bude teda rovnať súčinu celkového počtu vekových stupňov dreviny, zmeny 
zraniteľnosti porastu po jej prechode z vekového stupňa do ďalšieho vekového stupňa a re-
latívnej početnosti výskytu náhodných ťažieb na sledovanom území.

Pri uvažovanej rubnej dobe 150 rokov budú nominálne hodnoty očakávaných cash-
fl ow v jednotlivých desaťročiach projektu vyčíslené pomocou výsledkov rastového stro-
mového simulátora SIBYLA Triquetra. Výsledky nám poskytnú informáciu o objemoch 
plánovaných predrubných a rubných ťažieb, štruktúre smrekového surového dreva. Pub-
likácia Gejdoš a Potkány (2014) nám poskytne informáciu o trhových cenách smreka. Na 
odhad zásob dreva na pni a prebierok v projekte využijeme priemerné náklady na ťažbu, 
sústreďovanie a odvoz dreva.

Deterministický výpočet hodnoty lesnej pôdy pri absencii rizika hospodárenia na les-
nej pôde vypočítame podľa Faustmannovho vzorca, upravený podľa Holécy (2015). 

Algoritmus výpočtu bezrizikovej kapitálovej hodnoty vykonáme, tak ako to navrhuje 
Holécy (2015). 

3 VÝSLEDKY
Do začiatku päťdesiatych rokov 20. storočia sa ceny lesných pozemkov určovali podľa 

platných cenníkov, ktoré boli vypracované podľa škôl lesnej statiky. Lesný majetok pred 
rokom 1990 bol predmetom štátneho a družstevného vlastníctva. Z daného logicky vyplý-
va, že zo spoločensko-ekonomických pomerov nebola objektívna potreba oceňovania. 

Vyhláška č. 205/1988 Zb. stanovuje cenu lesného pozemku všeobecne na 0,40 Kčs/
m2. Túto vyhlášku mení a dopĺňa Vyhláška 289/1990 Zb., kde cena lesného pozemku stú-
pla na 3,0 Kčs/m2. Takto sa oceňovali lesné pozemky až do konca roku 1991, kým nadobu-
dla platnosť Vyhláška č. 465/1991 Zb., ktorá sa novelizovala ešte tri krát. Cena pozemku 
(CLP) zapísaného v evidencii nehnuteľností ako lesný pozemok sa zisťovala ako súčet zá-
kladnej ceny lesného pozemku (ZCLP) pre cieľové drevinové zastúpenie podľa prílohy č. 9 
tabuľka č. I a ocenenia faktora polohy (FP) v závislosti od približovacej a odvoznej vzdiale-
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nosti podľa prílohy č. 9 tabuľka II. Minimálna cena lesného pozemku však bola stanovená 
na 0,30 Sk za 1 m2, ktorá sa nezmenila ani v ďalších novelách a zmenách tejto vyhlášky.

Aktuálne zákonom dané postupy určenia hodnoty lesnej pôdy na Slovensku použí-
vajú termín „stanovenie hodnoty“, ktorý môžeme považovať za totožný s oceňovaním. 
Stanovenie hodnoty lesnej pôdy je zákonne ukotvené vo Vyhláške č. 38/2005 Z. z. Vy-
hláška ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pojednáva o určení hodnoty 
pozemkov a porastov na nich, na účely pozemkových úprav. Podľa menovanej vyhlášky 
sa hodnota lesného pozemku (HLP) určí ako súčet základnej hodnoty lesného pozemku 
(ZHLP) a hodnoty faktora polohy (HFP) v závislosti od približovacej vzdialenosti a odvoz-
nej vzdialenosti. Hodnotu polohy faktora určíme vynásobením celkovej produkcie dreva 
určenej podielom cieľového zastúpenia drevín z prílohy č. 3 tabuľky č. III. vyhlášky. Hod-
nota lesného pozemku sa zvyšuje o hodnotu lesného porastu na ňom. Hodnota lesného 
pozemku (HLPpú) na účely pozemkových úprav a lesných porastov na ňom sa vypočíta zo 
súčtu hodnoty lesného pozemku (HLP) a hodnoty lesného porastu (HLPo) (Príloha č.5 Vy-
hlášky č. 38/2005 Z. z.). Ceny podľa uvedenej vyhlášky sa používajú aj na dojednávania 
cien pozemkov. 

V súčasnosti majú znalci povinnosť postupovať pri vypracovaní znaleckých posudkov 
podľa všeobecne záväzných predpisov. Vyhláška č. 492/2004 Z. z. ustanovuje metódy 
a postupy stanovenia hodnoty majetku znalcom. Uvádza prepočítavacie koefi cienty, po-
mocou ktorých je možné ovplyvniť úradnú cenu nehmotného majetku. Ustanovuje metó-
dy a postupy stanovenia všeobecnej hodnoty majetku znalcom porovnávacou, výnosovou 
metódou a metódou polohovej diferenciácie. 
1. Porovnávacia metóda: táto metóda je založená na transakčnom prístupe a na porov-

nanie všeobecnej hodnoty pozemkov je potrebný súbor minimálne troch podobných 
pozemkov. Prihliada sa na rozdiely ohodnocovaného pozemku a porovnávaných 
pozemkov. Porovnávanie sa vykonáva na 1m2 pozemku. Medzi hlavné faktory 
porovnávania zaraďujeme ekonomické (dátum a forma prevodu, spôsob platby 
a pod.), polohové (atraktivita, miesto, lokalita, prístup k pozemku a pod.) a fyzické 
(rozvinutosť infraštruktúry, možnosti zástavby pri stavebných pozemkoch, kvalita 
pôdy a pod.) faktory.

2. Výnosová metóda: všeobecnú hodnotu pozemku (VŠHPOZ) vypočítame ako podiel 
odčerpateľného zdroja (OZ) a úrokovej miery (k) v desatinnom tvare, teda kapitalizá-
ciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia. Úro-
ková miera zohľadňuje aj zaťaženie daňou z príjmu.

3. Metóda polohovej diferenciácie: pri využití metódy polohovej diferenciácie sa 
všeobecná hodnota lesného pozemku (VŠHPOZ) vypočíta súčinom výmery lesného 
pozemku (M) (ha, m2) a všeobecnej jednotkovej hodnoty lesného pozemku (VŠHLMJ) 
(€/ha, €/m2). Všeobecnú jednotkovú hodnotu lesného pozemku (VŠHLMJ) dosta-
neme násobkom jednotkovej východiskovej hodnoty lesného pozemku (VHLMJ) 
a koefi cientu polohovej diferenciácie (kPD). Jednotkovú východiskovú hodnotu le-
sného pozemku (VHLMJ) vypočítame ako súčet základnej hodnoty lesného pozemku 
v €/ha (Hpz) a hodnoty faktora polohy (fp) v €/ha. Jednotková východisková hodno-
ta lesného pozemku v €/ha (€/m2) sa stanoví ako súčet základnej hodnoty lesného 
pozemku pre cieľové drevinové zastúpenie podľa prílohy č. 14 tab. č. I a hodnoty fak-
tora polohy v závislosti od približovacej a odvoznej vzdialenosti podľa prílohy č.14 
tab. č. II. Základná hodnota lesného pozemku v €/ha (Hpz) sa určí ako súčin základ-
nej hodnoty lesného pozemku v €/ha cieľových drevín – k, j-tej bonity, príloha č. 14, 



125

tab. č. I a cieľového zastúpenia drevín (zstcjk)– k, j-tej bonity na lesnom pozemku 
v percentách určené v lesnom hospodárskom pláne (LHP). Hodnota faktora polohy 
(fp) je určená súčinom celkovej zásoby produkcie dreva na pni (Zcujk), cieľových 
drevín – k, j-tej bonity v rubnej dobe na hektár, príloha č. 14, tab. č. III a cieľového za-
stúpenia drevín (zstcjk) a jednotkovej hodnoty sadzby faktora polohy lesného pozem-
ku (Hv1 + Hv2) za približovanie (v1) a odvoz (v2) dreva v €/m3, príloha č. 14, tab. č. II. 
Minimálna základná hodnota za hektár lesného pozemku je ustanovená na 132,78 €. 
V prípade nesúladu údajov skutočného stavu druhu pozemku a uvedeného druhu 
pozemku v katastri nehnuteľností sa všeobecná hodnota pozemku stanoví podľa 
skutočného stavu.

Z uvedeného je zrejmé, že tieto postupy stanovenia hodnoty lesnej pôdy majú určité ne-
dostatky:

všetky tieto modely oceňovania lesnej pôdy uvedené vo vyhláške sú deterministický-
mi modelmi, ignorujú existenciu rizika hospodárenia na lesnej pôde. Deterministické 
modely sa ukazujú ako nespoľahlivý nástroj odhadu kapitálovej hodnoty lesnej pôdy. 
Kapitálová hodnota podľa týchto modelov vychádza optimisticky vysoká,
vyhláškové ceny neboli aktualizované 15 rokov, podľa Zákona č. 465/2008 Z. z. sa 
predelili zo Slovenskej koruny kurzom 30,126 na Euro, no neuvažujú s mierou infl ácie 
za toto obdobie.
Návrh postupov na odstránenie týchto nedostatkov:
staré postupy boli navrhované pomocou rastových a sortimentačných tabuliek, 
nový postup by mal využívať výsledky rastového stromového simulátora SIBYLA 
Triquetra, ktorý poskytuje možnosť modelovania rastu lesov v rôznych časových, 
priestorových a objektových meradlách.

Tabuľka 2 Súhrn oceňovania lesnej pôdy podľa legislatívy platnej na Slovensku

Vyhláška Cena/hodnota lesného pozemku za m2/ha
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Vyhláška č. 626/2007 Z. z. a) Porovnávacia metóda
b) Výnosová metóda:

      

VŠHPOZ= 
OZ    

[€]
                         k

c) Metóda polohovej diferenciácie:
VŠHLPOZ = M . VŠHLMJ [€]

VŠHLMJ =VHLMJ .kPD  [€/ha], [€/m2],
VHLMJ = Hpz + fp [€/ha], [€/m2],

Hpz = Hpzjk . zstcjk [€/ha], [€/m2],
fp = Zcujk . zstcjk (Hv1 + Hv2) [€/ha], [€/m2]

minimálne 132,78 €/ha–

Vyhláška č. 605/2008 Z. z.
Vyhláška č. 47/2009 Z. z.

Vyhláška č. 254/2010 Z. z.

Vyhláška č. 213/2017 Z. z.

Vyhláška č. 38/2005 Z. z. HLP = ZHLP + HFP [€]
HLPpú = HLP + HLPo [€]

–

–

–
–
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Ekonomická analýza projektu pestovania smrekových porastov na bonite 32 bola 
podkladom pre výpočet o riziko zvýšenej a bezrizikovej kapitálovej hodnoty lesnej pôdy 
na sledovanom území. Prepočtom skutočne pozorovaných zničených hektárov v jednotli-
vých vekových stupňoch na očakávané zničené hektáre sme odstránili skreslenie odhadu 
zraniteľnosti smrekových porastov pri nerovnomernom rozdelení plôch na ploche celej 
vzorky. O miere ohrozenia porastov smreku požiarom za decénium informuje hodnota 
očakávanej relatívnej početnosti. Očakávané riziko na lesnom majetku pozorovaného 
územia je vo výške 0,33 % zničenej plochy za desaťročie. Empirická distribučná funkcia 
opisuje dynamiku zraniteľnosti smrekových porastov na experimentálnom území. Ná-
hodné výkyvy zraniteľnosti sme odstránili vyrovnaním empirickej distribučnej funkcie 
distribučnou funkciou rozdelenia pravdepodobnosti 𝑊(𝑐;𝛾). O výsledkoch determinis-
tickej metódy výpočtov bezrizikovej kapitálovej hodnoty lesnej pôdy pri uvažovanej me-
niacej sa rubnej dobe informuje druhý stĺpec v tabuľke 2. Výsledky výpočtov bezrizikovej 
kapitálovej hodnoty lesnej pôdy ako čistej súčasnej hodnoty nekonečného lesníckeho 
projektu sú uvedené v treťom stĺpci tejto tabuľky. Pomocou rizikovej prémie hospodáre-
nia na lesnej pôde je možné odmerať vplyv špecifi ckého rizika hospodárenia na hodnotu 
lesnej pôdy pri riziku výskytu požiarov. V prípade, že porast nebude nikdy zničený ohňom 
informuje riziková prémia hospodárenia aj o ekonomickom zisku majiteľa pôdy. Získa-
né výsledky poukazujú na veľmi veľký vplyv špecifi ckého rizika hospodárenia na pokles 
hodnoty lesnej pôdy. 

Tabuľka 3 Porovnanie výsledkov o riziko zvýšenej a bezrizikovej kapitálovej 
hodnoty lesnej pôdy

Rubná doba
O riziko zvýšená 

kapitálová hodnota
Bezriziková kapitálo-

vá hodnota
Riziková prémia

hospodárenia

€/ha €/ha €/ha 

10 –92 050 –47 403 –44 647

20 –37 237 –27 526 –9 711

30 –23 597 –21 087 –2 510

40 –15 174 –15 299 125

50 –4 172 –7 184 3 012

60 1 024 –3 311 4 335

70 5 096 –172 5 268

80 7 424 1 726 5 698

*90 8 905 3 055 5 850

100 9 522 3 729 5 793

110 9 750 4 100 5 650

120 9 661 4 218 5 443

130 9 460 4 231 5 229

140 9 518 4 420 5 098

150 8 279 3 725 4 554

*optimálna rubná doba
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Ukazovateľ rizikovej prémie má zaujímavý priebeh počas decénií. Keď je rubná doba 
do 30 rokov a hodnota o riziko zvýšenej kapitálovej hodnoty lesnej pôdy je záporná, do-
sahuje záporné hodnoty aj riziková prémia hospodárenia. To znamená, že riziko znižuje 
stratu hospodárenia výnosmi z predaja dreva porastov zničených náhodnými ťažbami. 
Identifi kátorom poklesu čistej súčasnej hodnoty nekonečného lesníckeho projektu je rub-
ná doba do 30 rokov, kde je hodnota rizikovej prémie už len kladná. Najvyššiu hodnotu 
tento pokles dosahuje pri rubnej dobe 90 rokov.

Výsledky o riziko zníženej kapitálovej hodnoty lesnej pôdy môžu byť použité ako kri-
térium optimality rubnej doby. Podľa kritéria najvyššej čistej súčasnej hodnoty projektu 
je optimálna rubná doba pre Smrek obyčajný pri absencii špecifi ckého rizika hospodáre-
nia vo veku 90 rokov. Pôvodná o riziko zvýšená kapitálová hodnota lesnej pôdy dosiahla 
maximum 8 905 € pri tejto rubnej dobe. Vypočítaná bezriziková kapitálová hodnota pôdy 
dosiahla maximum 3 055 € pri rovnakej rubnej dobe a riziková prémia 5 850 €.

4 ZÁVER
V príspevku je uvedené porovnanie metód známych z histórie a súčasných metód 

oceňovania lesnej pôdy. Aplikovaný je navrhnutý metodický postup bodových odhadov 
kapitálovej hodnoty lesnej pôdy v podmienkach špecifi ckého rizika hospodárenia, tak 
aby zodpovedal aktuálnym potrebám slovenského lesníctva. Pri úvahách s lesnou pôdou 
ako obmedzeným prírodným zdrojom je potrebné kalkulovať s rastom jej ceny. Majiteľ 
lesnej pôdy musí počítať s rizikom spojeným s investovaním kapitálu do takéhoto typu 
nehnuteľného majetku. Lesníctvo na Slovensku sa musí už od nepamäti vyrovnávať s vý-
skytom ničivých prírodných živlov. Hospodárenie na lesnej pôde Slovenska však v súčas-
nosti musí čeliť aj dôsledkom zaznamenanej klimatickej zmeny, ktorá riziko hospodáre-
nia v porovnaní s minulými desaťročiami významne zvyšuje. Legislatívne platné postupy 
oceňovania lesnej pôdy na Slovensku neberú do úvahy trhové ani špecifi cké riziko hos-
podárenia na lesnej pôde, uvažujú len s deterministicky vypočítanou uvedenou hodnot-
nou a vynechávajú významné špecifi cké riziko. Deterministické modely sa ukázali ako 
nespoľahlivý nástroj odhadu kapitálovej hodnoty lesnej pôdy. Kapitálová hodnota lesnej 
pôdy vychádza optimisticky vysoká. Riziko spôsobuje, že deterministické modely nedo-
siahnu ideálne vypočítané výsledky. Riziko mení paradigmy výpočtu. Riešenie takejto 
problematiky vyžaduje aktualizovať doposiaľ zavedené postupy výpočtov hodnoty lesnej 
pôdy. Klasický Faustmannov prístup, bol rozšírený o riziká prežitia a integrovaný do eko-
nomických rozhodovacích procesov. Na tento účel bol deterministický prístup rozšírený 
o riziko straty lesných porastov. Výsledkom tohto procesu je stochastický model. 
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Výskumné práce a analýzy v tomto príspevku sa uskutočnili s podporou prostriedkov 
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ŤAŽBOVO-VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE 
A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY ZÍSKAVANIA 

DREVNEJ SUROVINY NIŽŠEJ KVALITY

Marián Slamka, Milan Oravec, Vladimír Ihnát

ABSTRAKT
Vzhľadom na súčasný zvyšujúci sa dopyt po palivovej drevnej biomase sa výskum spô-
sobov jej výroby stáva čoraz dôležitejším. Jednou z možností na zvýšenie jej efektívnos-
ti je zavedenie inovácií a modernejších, účinnejších a efektívnejších postupov do praxe. 
Cieľom tejto práce bol zber informácií a zhodnotenie v súčasnosti používaných ťažbovo-
výrobných technológii používaných pri výrobe drevnej biomasy na lesných pozemkoch 
a nevyužívaných poľnohospodárskych pozemkoch porastených lesnými drevinami, ktoré 
sú v rámci Slovenska jej významným zdrojom. Získané výsledky naznačujú, že významný 
vplyv na celkovú efektívnosť nasadenej technológie majú konkrétne prírodno-výrobných 
podmienky ako aj zvolený technologický postup. Stále väčší dôraz sa kladie na šetrnosť 
jednotlivých technológií voči zostávajúcemu porastu a pôde.
Kľúčové slová: drevná biomasa, technologický postup, výkonnosť

1 ÚVOD
Palivová drevná biomasa patrí na Slovensku k významným obnoviteľným zdrojom 

energie (OZE). Získava sa najmä zo surového dreva nižšej kvality vyťaženého, zvyškov 
a odpadov po spracovaní dreva v drevospracujúcom priemysle a zvyškov po mechanickej 
úprave (odkôrňovanie) vlákninového dreva v celulózo-papierenskom priemysle (Oravec 
et al. 2016). Výroba palivových drevných štiepok na lesných a nelesných pozemkoch po-
zostáva z radu pracovných operácií a jej efektívnosť závisí od prírodno-výrobných pod-
mienok, použitých technologických postupov a technológií. Vlastníci a obhospodarova-
telia lesných pozemkov na Slovensku vlastnia v súčasnosti minimálne množstvo strojov 
a mechanizmov na vykonávanie ťažbovo-výrobných činností. Stínku stromov, približo-
vanie, prípadné odvetvovanie, manipuláciu a dopravu dreva tak vykonávajú prevažne ex-
terné spoločnosti. V prípade lesných pozemkov je drevo nižšej kvality (sortimenty 4. a 6. 
triedy kvality – STN 48 0055 (2007), STN 48 0056 (2007)) oddeľované od guľatinových 
sortimentov v priebehu manipulácie dreva. Pri výchovných ťažbách mladých porastov, 
alebo v starších porastoch so zhoršenou kvalitatívnou štruktúrou tvorí drevo nižšej kva-
lity celé časti stromov, prípadne celé stromy. Takéto drevo sa predáva vo forme výrezov 
s dĺžkou 2 m a väčšou (drevo 4. a 5. triedy akosti), vo forme výrezov s dĺžkou 1 m a väčšou, 
vo forme celých neodvetvených častí stromov (korunové časti), alebo vo forme celých ne-
odvetvených stromov (drevo 6. triedy akosti), ktoré je možné ďalej štiepkovať. V prípade 
nelesných pozemkov porastených drevinami je celá vyťažená stromová biomasa až na 
výnimky považovaná za drevo nižšej kvality, ktoré sa predáva vo forme výrezov s dĺžkou 
2 m a väčšou alebo vo forme palivových štiepok. Cieľom našej práce bolo získať dostupné 
informácie o v súčasnosti používaných technológiách a technologických postupoch zís-
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kavania drevnej suroviny nižšej kvality v jednotlivých prírodno-výrobných podmienkach 
(PVP) ako nevyhnutných podklady pre návrh možností ich optimalizácie.

2 MATERIÁL A METODIKA
Informácie o používaných technológiách, technologických postupoch, prírodno–vý-

robných podmienkach nasadenia jednotlivých technológií, ich výkonnosti a priemerných 
výrobných nákladoch sa získavali od producentov a spracovateľov drevnej suroviny nižšej 
kvality na lesných a nevyužívaných poľnohospodárskych pozemkoch v rámci stredného 
a severozápadného Slovenska. Ako doplnkový zdroj údajov sa použili vlastné testy a me-
rania. Pre potrebu naplnenia stanovených cieľov sa pri technologických postupoch hod-
notili tieto parametre:

Stínka (S) – technológia, PVP, čas práce (h), výkonnosť (t.h–1),

Približovanie dreva (PD) – technológia, PVP, čas práce (h), výkonnosť (t.h–1),

V prípade ťažby celých porastov (najmä na NPP) sa brala do úvahy zásoba nadzemnej 
drevnej biomasy, zastúpenie drevín, sklon terénu, približovacia vzdialenosť,
Získané výsledky boli porovnávané s údajmi o používanej technike a technologických 

postupoch v zahraničí. 

Výsledky
Produkcia dreva nižšej kvality, prípadne palivových drevných štiepok na lesných a ne-

lesných pozemkoch pozostáva z radu pracovných operácií (stínka stromov, približovanie 
dreva, sušenie dendromasy, štiepkovanie, doprava). Základná schéma reťazca používa-
ných výrobných činností vrátane jednotlivých technológií je znázornená na obrázku 1.

Stínka stromov
(motorová píla, spiľovacia hlavica, 

harvester)

Približovanie celých stromov
(kolesový traktor, VKS , lanovka)

Čiastočná manipulácia
(motorová píla, harvester)

Manipulácia
(motor. píla, harvester)

Štiepkovanie
(sekačka)

Manipulácia
(motorová píla, 
harvester)

Štiepkovanie
(sekačka)

Približovanie častí stromov
(kolesový traktor, VKS, lanovka)

Výsledný 
produkt
výrezy 4. až 6. 
triedy akosti

Výsledný 
produkt
palivové štiepky

Výsledný 
produkt
výrezy 4. až 6. 
triedy akosti

Výsledný 
produkt
palivové štiepky

Obrázok 1 Schéma reťazca výrobných činností produkcie dreva na lesných 
a nelesných pozemkoch

–
–
–
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Medzi najviac používané technologických postupy patria:
motorová píla – UKT/LKT, kôň    – manipulácia výrezov
motorová píla – lanovka      – manipulácia výrezov – štiepkovanie
motorová píla – kolesový traktor, kôň  – štiepkovanie
motorová píla – forwarder    – štiepkovanie
harvester   – forwarder    – manipulácia výrezov – štiepkovanie
Alternatíva A sa používa najmä v obnovných ťažbách ihličnatých a listnatých poras-

tov pri použití kmeňovej metódy. Alternatíva B sa používa najmä v ťažko prístupných 
horských terénoch s približovaním celých alebo častí stromov s následnou manipuláciou 
alebo štiepkovaním. Alternatíva C sa používa na nelesných pozemkoch so štiepkovaním 
celých stromov alebo vo výchovných ťažbách mladých porastov. V závislosti od terénnych 
podmienok, približovacích vzdialeností a sprístupnenia porastov sa používajú kombiná-
cie strojov a mechanizmov. Alternatíva D sa používa na lesných pozemkoch v obnovných 
ťažbách, kde forwarder zbiera zvyšky po obnovných ťažbách (najmä korunové časti stro-
mov), ktoré sa štiepkujú na lesných skladoch, alebo okrajoch lesných ciest. Alternatíva 
E sa používa najmä vo výchovných ťažbách ihličnatých a listnatých porastov. Približujú 
sa časti stromov s následnou manipuláciou a štiepkovaním na lesných skladoch. Drevo 
nižšej kvality z lesných pozemkov sa dodáva odvetviam drevospracujúceho a celulózo-
papierenského priemyslu vo forme neodkôrnených výrezov a zo strany dodávateľov nie 
je potrebné jeho fyzikálne a chemické vlastnosti špeciálne upravovať. Surovinu z neles-
ných pozemkov tieto odvetvia spravidla nenakupujú. To isté platí aj v prípade dodávok 
palivového dreva z lesných a nelesných pozemkov. Najrozšírenejšou formou spracovania 
palivovej biomasy z týchto zdrojov je rozmerová úprava štiepkovaním. Rozhodujúcim 
faktorom ovplyvňujúcim cenu štiepok je ich energetická hodnota, ktorá závisí najmä od 
vlhkosti suroviny. Tá sa upravuje prírodným a v menej prípadoch umelým sušením. Vý-
znamným faktorom je aj dĺžka skladovania. 

Najčastejšie používané postupy spracovania suroviny z lesných a nelesných pozem-
kov určenej na štiepkovanie:

skladovanie nezoštiepkovaného dreva na voľnej skládke – výroba štiepok – dodávka 
odberateľovi
štiepkovanie dreva po ťažbe – odvoz štiepok na voľnú alebo krytú skládku – prípadné 
sušenie štiepok s manipuláciou
štiepkovanie dreva – odvoz štiepok na miesto konečnej spotreby – umelé sušenie štie-
pok 
doprava nezoštiepkovaného dreva – skladovanie dreva na sklade koncového odbera-
teľa s prírodným sušením – štiepkovanie dreva – skladovanie štiepok
Priame výrobné náklady jednotlivých technológií a ich výkonnosti sú uvedené v ta-

buľke 1. Ročná produkcia dreva nižšej kvality využívaného na energetické účely na Slo-
vensku v roku 2016 je uvedená v tabuľke 2.

A.
B.
C.
D.
E.

A.

B.

C.

D.
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Tabuľka 1 Priame výrobné náklady na pracovné činnosti a jednotkové výkonnosti 
mechanizmov

Oblasť Odvetvie Mechanizmus, 
operácia, technológia 

Priemerné 
priame výrobné 

náklady
Výkonnosť

Produkcia
dreva

Lesné hospodárstvo
a nelesné pozemky

motorová píla 2 – 3 Eur.t –1 2 – 9 t.h –1 

harvester 10 – 17 Eur.t –1 3 – 23 t.h –1 

forwarder 13 – 20 Eur.t –1 2 – 14 t.h –1 

lanovka 12 – 27 Eur.t –1 2 – 20 t.h –1 

traktor 8 – 15 Eur.t –1 5 – 12 t.h –1 

Spracovanie 
dreva Spracovatelia Štiepkovanie, drevenie 8 – 12 Eur.t –1 2 – 50 t.h –1

Tabuľka 2 Ročná produkcia dreva nižšej kvality využívaného na energetické účely 
na Slovensku v roku 2016

Producent Produkt Množstvo 
tis. t/rok Účel použitia

Lesné 
pozemky

palivové drevo 840 Malé lokálne zdroje tepla, rodinné domy, výroba štiepok
palivové štiepky 570 Centrálne zdroje tepla, energetika, priemysel

spolu 1 410
Nelesné
pozemky palivové štiepky 520 Centrálne zdroje tepla, energetika, priemysel

3 DISKUSIA A ZÁVER
Získavali sa údaje o technológiách a používaných technologických postupov produk-

cie dreva nižšej kvality na NPP a LP  pozemkoch v Slovenskej republike. Lesy na NPP 
vznikajú vplyvom ukončenia tradičného intenzívneho obhospodarovania poľnohospo-
dárskej pôdy prirodzenou sukcesiou susedných lesných porastov a náletov pionierskych 
drevín (Oravec & Slamka 2014). Ich podiel na celkovej výmere lesných porastov tvorí na 
Slovensku až 13 %, pričom sa nachádzajú najmä v strednej a východnej časti krajiny (Še-
beň a kol. 2018). Drevinové zloženie týchto lesov je v porovnaní s lesnými pozemkami 
pestrejšie a vzhľadom na predchádzajúci spôsob využívania pôdy sú výhodne lokalizo-
vané a dobre terénne prístupné (Oravec & Slamka 2014). Z uvedeného dôvodu je možné 
uvažovať s použitím rôznych efektívnych technológií. Napriek snahe postupne nahradzo-
vať z hľadiska zdravia rizikové motomanuálne spilovanie stromov strojmi (Moravčík et al. 
2009), je to stále a nielen v podmienkach Slovenska v kombinácii s ďalšími mechanizač-
nými prostriedkami bežne používaná technológia výroby dreva (Borz & Ciobanu 2013). 
Približovanie dreva vo forme celých stromov sa realizuje prevažne prostredníctvom uni-
verzálnych kolesových traktorov (obr. 2), zriedkavejšie prostredníctvom forwarderov 
malých a stredných tried. Forwarder je konštruovaný na vývoz guľatinových sortimentov, 
no v praxi sa aj napriek nedostatočne využívanej nosnosti používajú aj na vývoz ťažbo-
vých zvyškov a energetického dreva (Hakkila 2004, Slotta & Spevár 2010, Klvac, 2011). 
V rámci vykonaných testov sa hodnotil aj forwarder JD 810 D, ktorý patrí do triedy malých 
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forwarderov. Výrobca tento typ odporúča využívať najmä na kratšie približovacie vzdiale-
nosti, ale efektívnosť ich nasadenia ovplyvňujú viaceré faktory (Macrě et al. 2016). 

Obrázok 2 Približovanie dreva na nelesných pozemkoch univerzálnym
 kolesovým traktorom (Slamka 2018)

V rámci nelesných pozemkov sa vykonávala stromová metóda, ktorá sa z dôvodu zvy-
šovania dopytu po drevných štiepkach čoraz viac využíva aj na lesných pozemkoch, avšak 
tam existujú obavy z nadmerného úbytku a odberu živín (Hytönen & Moilanen 2014). 
Z lesných pozemkov sa drevo nižšej kvality získava najmä zberom zvyškov resp. nespra-
covanej hmoty po obnovných ťažbách, ide predovšetkým o korunové časti stromov, ktoré 
sa hromadia na lesných skladoch, alebo okrajoch lesných ciest, alebo približovaním častí, 
alebo celých stromov z výchovných ťažieb v listnatých aj ihličnatých porastov na sklad, 
alebo okraje lesných ciest. Výsledný produktom hodnotených výrobných procesov sú 
v prevažnej miere palivové drevné štiepky. Tieto predstavujú v súčasnosti z hľadiska roz-
merov a možností prepravy preferovanú formu biomasy (Manzone, 2015). Zisťovaním 
efektívnosti jednotlivých technológií produkcie dreva nižšej kvality, resp. energetického 
dreva sa zaoberali aj ďalší autori. Laitilla a kol. (2007, 2013) zistili pri približovaní sorti-
mentov dreva forwarderom Timberjack 810 B výkonnosť 7 m3 . Mth–1, pričom sústreďo-
vanie sa vykonávalo po motomanuálnom spilovaní. Pri plne mechanizovanej technológii 
sa dosiahla výkonnosť až 12 m3 . Mth–1. Výkonnosť 8 m3 . Mth–1 pri použití forwardera 
HSM 208 F v prebierkach smrekových porastov uvádzajú Ghaffariyan a kol. 2017. Pri pri-
bližovaní celých stromov forwarderom TJ 1110 D zistili Iwarsson Wide a Belbo H (2009) 
výkonnosť 9 – 11 t. Mth–1. Uvedené hodnoty, ako aj výsledky ďalších autorov uvedené 
v štúdii Ghaffariyan a kol. (2017) naznačujú, že významný vplyv na celkovú efektívnosť 
nasadenej technológie majú konkrétne prírodno-výrobných podmienky ako aj zvolený 
technologický postup. Tento sa môže hodnotiť aj z hľadiska jeho energetickej náročnos-
ti. Vo väčšine publikovaných štúdií predstavuje vstupnú energiu motorová nafta priamo 
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použitá pri výrobe a doprave. Podľa výsledkov Timmonsa & Mejíu (2010) závislosť na 
vstupnej energii nie je extrémna a jej podiel nedosahuje viac ako 2 % z celkovej potencio-
nálnej energie drevných štiepok. Podiel vstupnej energie do 5 % publikoval už v roku 1996 
Börjesson. Pri použití rovnakého porovnávacieho kritéria, čiže spotreby palív, nepresiah-
la vstupná energia potrebná na výrobu drevných štiepok z našich pokusných plôch ani 
v jednom prípade 1 % ich energetickej hodnoty (Oravec a Slamka 2018). 

Metóda prirodzeného sušenia dendromasy, ktorá sa v praxi najčastejšie používa, je 
z hľadiska zvýšenia energetickej účinnosti podľa Röser et al. (2011) dostatočne účinná. 
Hoci Brand et al. (2011) a tiež Afzal et al. (2010) poukazujú na potrebu výberu vhodného 
ročného obdobia pre ťažbu a následné skladovanie, Filbakk et al. (2011) dosiahli uspoko-
jivé výsledky aj vo vlhkých oblastiach Nórska, kde je väčšina malých teplární konštruova-
ná na spaľovanie drevných štiepok s obsahom vlhkosti 35 %. V stredomorskom podnebí 
Talianska sa vlhkosť topoľov pestovaných na energetické účely znížila po 100 dňoch priro-
dzeného sušenia zo 59 % pod 30 % a vykonané analýzy potvrdili, že hlavnou hnacou silou 
sušenia je teplota vzduchu (Pari et al. 2013). Simanov (1995) uvádza, že doba potrebná na 
zníženie relatívnej vlhkosti je tri a viac mesiacov. Na druhej strane, ak je doba skladovania 
dendromasy pred štiepkovaním príliš dlhá, môže to mať negatívny vplyv na kvalitu štie-
pok, ako to zistili Pochi et al. (2015) pri topoľoch. Vykonávať sušenie v procese spaľovania 
je podľa Gebreegziabhera et al. (2013) nákladný proces, ktorého hospodárnosť ovplyvňu-
jú rozmery vyrobených palivových drevných štiepok. Z hľadiska výslednej kvality sú naj-
väčšie nároky na producentov štiepok kladené najmä prevádzkovateľmi malých teplární, 
a to z dôvodu náročnejšieho zabezpečenia efektívnej prevádzky a minimalizácie nákladov 
na údržbu (Röser et al. 2011).

Vzhľadom na súčasný zvyšujúci sa dopyt po palivovej drevnej biomase sa výskum spô-
sobov jej výroby stáva čoraz dôležitejším. Jednou z možností na zníženie závislosti OZE 
na fosílnych palivách je zavedenie inovácií a modernejších, účinnejších a efektívnejších 
technológií a technologických postupov do praxe. Nízka efektivita práce so súčasným 
zanechaním najväčšej ekologickej stopy je sprievodným javom využívania zastaranej 
techniky a súčasne zastaraných technologických postupov výroby dreva (Enache et al. 
2016).
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VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY PRÍRODY NA 
SLOVENSKU Z POHĽADU NEŠTÁTNYCH 

VLASTNÍKOV LESA

Miroslav Kovalčík, Katarína Sujová

ABSTRACT
The paper deals with nature conservation in Slovakia, its objectives and associated con-
straints and impacts on owners and managers of forest land in particular. The develop-
ment of expenditures for the payment of property damage from public sources and the 
cost of protective and defence measures in protection zones of the 5th degree of nature 
protection and areas where protection of the forest was not possible is evaluated. The 
results of the questionnaire survey among non-state owners and forest managers on the 
amount of compensation for restraint of normal management and implementation of pro-
tective and defensive measures in protection zones of protected areas are also presented. 
Based on the results of the questionnaire survey, it can be stated that currently the com-
pensation paid for the limitation of forest management is not adequate and proportiona-
te. This was up to 66% of the managers. The main reason is its height, which is low and 
takes into account only the stumpage price of wood. The other reason given was the ad-
ministrative diffi culty of its obtaining. Based on the survey results by weighted arithmetic 
mean, the required width of the protected areas, which should be 219 m wide, was calcu-
lated, which represents the cost of protective and defensive measures in the amount of 
1,044 mil. € per year.
Key words: nature protection, compensation, owners’ rights

1 ÚVOD
Príspevok sa zaoberá ochranou prírody na Slovensku, jej cieľmi a s ňou súvisiacich 

obmedzení a dopadov na vlastníkov a obhospodarovateľov najmä lesných pozemkov. 
Hodnotí sa vývoj výdavkov na úhradu majetkovej ujmy z verejných zdrojov a nákladov na 
ochranné a obranné opatrenia v ochranných pásmach v 5. stupni ochrany a územiach, kde 
nebola možná ochrana lesa. Taktiež sa prezentujú výsledky dotazníkového prieskumu 
u neštátnych vlastníkov a obhospodarovateľov lesa ohľadom výšky náhrady za obmedze-
nie bežného obhospodarovania a realizácie ochranných a obranných opatrení v ochran-
ných pásmach v 5. stupni ochrany a územiach, kde nebola možná ochrana lesa.

Približne do roku 2000 prevládala v chránených územiach tzv. aktívna ochrana (sto-
tožniteľná s kategóriami IV až VI podľa IUCN (IUCN 1994, DUDLEY, 2008). Prioritou 
lesníkov aj ochranárov bolo kalamitnú hmotu sanovať a zabrániť tak premnoženiu škod-
cov a následnému zániku predmetu ochrany v týchto územiach. Postupne, najmä po na-
dobudnutí účinnosti zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, začali orgány 
ochrany prírody presadzovať „pasívnu ochranu“. Rozpad lesov v chránených územiach 
(t. j. často zánik predmetu ochrany týchto území) sa začal vyhlasovať za súčasť prírod-
ných procesov, pričom novým cieľom mala byť práve „ochrana prírodných procesov“. 
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Dá sa dokonca povedať, že slovenskí ochranári začali tieto teórie, pôvodne vytvorené pre 
relatívne prírodné ekosystémy, aplikovať extrémne zjednodušeným spôsobom. Jediným 
ich záujmom sa stalo ponechávanie chránených území s najvyšším stupňom ochrany na 
samovývoj, bez ohľadu na takto vyvolané zmeny ekosystému.

V súčasností je „ochrana prírodných procesov“ na rozsiahlych výmerách hlavným 
cieľom ochrany prírody a nastal veľký tlak na rozširovanie zón s najprísnejším stupňom 
ochrany, vrátane predbežnej ochrany ďalších území. Takto sa zväčšujúci objem nespra-
covanej kalamitnej hmoty vytvára optimálne podmienky pre premnoženie podkôrneho 
hmyzu a následný zánik zasiahnutých ako aj susedných porastov. Súčasný manažment 
lesných ekosystémov v chránených územiach na Slovensku prináša vzájomný konfl ikt 
ekologických, sociálnych a ekonomických záujmov na využívaní daného územia. V praxi 
sa ekologické ciele presadzujú ďaleko agresívnejšie ako ciele sociálne a ekonomické, na-
priek tomu, že v minulosti práve doterajšie spôsoby hospodárenia umožnili zachovanie 
prírode blízkych ekosystémov v takom stave, že sa rozsiahle oblasti lesov mohli vyhlásiť 
za chránené územia národnej alebo celoeurópskej siete chránených území Natura 2000. 
Rozpor medzi ochranou prírody a funkčne integrovaným obhospodarovaním lesov mož-
no identifi kovať aj na úrovni všeobecne záväzných právnych predpisov. Existuje viacero 
prípadov, v ktorých legislatíva ochrany prírody a krajiny požaduje opatrenia, ktoré legis-
latíva na úseku lesného hospodárstva zakazuje a naopak. Podobný rozpor sa začína obja-
vovať dokonca na úrovni medzinárodných procesov a iniciatív. Napríklad zdravotný stav 
lesov je jedným z Paneurópskych indikátorov trvalo udržateľného obhospodarovania lesa 
(MCPFE, UNECE, FAO, 2002). Ochranárske iniciatívy však prejavujú tendenciu ignoro-
vať rozpad lesov pokiaľ je spôsobený prírodnými faktormi.

2 MATERIÁL A METODIKA
Zdrojom údajov o výmere chránených území podľa jednotlivých stupňov ochrany 

ako aj o vyplatených náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania a nákladoch 
na ochranné a obranné opatrenia boli podklady z Ministerstva životného prostredia SR 
a Štátnej ochrany prírody SR poskytnuté pre vypracovanie Zelenej správy.

Za účelom objektívneho stanovenia šírky ochranného pásma ako aj názorov na vyplá-
cané náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania lesov sa realizoval dotazníkový 
prieskum u neštátnych obhospodarovateľov lesa u ktorých realizovala Štátna ochrana 
prírody SR ochranné a obranné opatrenia v 100m ochrannom pásme, resp. ktorým vypla-
tila náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania. Celkovo bolo oslovených 99 ne-
štátnych obhospodarovateľov lesa, z nich odpovedalo a poskytlo informácie 38 subjektov, 
čo predstavuje response rate 38,4%. Výsledky dotazníkového prieskumu boli spracované 
matematicko-štatistickými metódami. 

3 SÚSTAVA CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ NA SLOVENSKU
Za chránené územia (CHÚ) sa v zmysle územnej ochrany zákona o ochrane prírody 

a krajiny vyhlasujú lokality, na ktorých sa nachádzajú biotopy, biotopy druhov európske-
ho a národného významu a biotopy vtákov vrátane sťahovavých druhov vtákov. Chránené 
územia národnej a európskej sústavy sa v súčasnosti rozprestierajú na 63 % výmery lesov 
SR a ich lesnatosť je až 72,6 %.
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Národná sústava chránených území

Národná sústava chránených území je tvorená národnými parkmi a chránenými 
krajinnými oblasťami (spoločne ide o tzv. veľkoplošné chránené územia – VCHÚ), prí-
rodnými rezerváciami, národnými prírodnými rezerváciami, prírodnými pamiatkami, 
národnými prírodnými pamiatkami a chránenými areálmi (tzv. maloplošné chránené 
územia – MCHÚ). Oba typy území je možné zónovať, t. j. rozčleniť ich na časti s rôznymi 
stupňami ochrany.

Všetky ľudské aktivity v jednotlivých CHÚ (s výnimkou CHVÚ) sú regulované ob-
medzeniami stanovenými zákonom o ochrane prírody a krajiny pre 2. až 5. stupeň ochra-
ny. Prvý stupeň ochrany, s najmenšími obmedzeniami, platí pre tzv. voľnú krajinu mimo 
CHÚ s výnimkou CHVÚ (tu majú byť obmedzenia stanovené osobitnou vyhláškou pre 
každé jednotlivé CHVÚ). So zvyšovaním stupňa ochrany sa rozsah obmedzení rozširu-
je. Obhospodarovanie lesa je celkom vylúčené až v 5. (najprísnejšom) stupni ochrany, 
v nižších stupňoch sú obmedzené najmä používanie chemickej ochrany proti škodcom, 
výstavba ciest a holorubný hospodársky spôsob. V 2. až 4. SO sa obmedzuje najmä použí-
vanie pesticídov a hnojív, výstavba lesných ciest (zákazom výstavby je možné obmedziť až 
zablokovať akékoľvek hospodárenie) a ďalších objektov, zber lesných plodov, intenzívnej-
šie spôsoby hospodárenia a výkon práva poľovníctva. Tieto stupne ochrany sa vzťahujú na 
chránené krajinné oblasti (CHKO) s 2. SO (okrem CHKO Horná Orava), národné parky 
(NP) s 3. SO (okrem PIENAP), maloplošné chránené územia (MCHÚ) – s 2., 3., 4. alebo 
5. SO a ich ochranné pásma.

Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR registruje celkom 9 NP, 14 CHKO a vyše 700 
MCHÚ, medzi ktoré na lesných pozemkoch patria najmä národné prírodné rezervácie 
(NPR), prírodné rezervácie (PR), národné prírodné pamiatky (NPP), prírodné pamiat-
ky (PP) a chránené areály (CHA). V roku 2017 pribudlo 5 MCHÚ kategórie prírodná pa-
miatka (všetko jaskyne). Keďže ide o podzemné útvary, územia nemajú výmeru, preto sa 
výmera národnej sústavy nezmenila. Celková výmera porastovej pôdy v CHÚ národnej 
sústavy je približne 784 tis. ha. 

V budúcnosti treba očakávať určité zmeny výmer v rámci národnej sústavy z dôvodu 
zonácie VCHÚ, čím zaniknú MCHÚ prekrývajúce sa s VCHÚ a očakáva sa pri tom aj ná-
rast výmery území (zón) s vyššími stupňami ochrany. Ďalšie zmeny môžu vyplynúť z vy-
hlasovania existujúcich ÚEV za územia národných kategórií; týmto by došlo k zvýšeniu 
prekryvu medzi oboma sústavami. Zatiaľ nie je zrejmé, ako a na akej výmere sa vyrieši 
ochrana „karpatských bukových pralesov“ navrhnutých na zahrnutie do lokality svetové-
ho prírodného dedičstva UNESCO.

Európska sústava chránených území NATURA 2000

Okrem národnej siete CHÚ začala po roku 2000 na Slovensku vznikať „európska sú-
stava chránených území“ NATURA 2000, ktorá pozostáva z území európskeho významu 
(ÚEV) a chránených vtáčích území (CHVÚ). NATURA 2000 je koncepciou ochrany prí-
rody, ktorú členským štátom Európskej únie (EÚ) nariaďuje Európska komisia prostred-
níctvom dvoch smerníc: Smernica Rady z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtác-
tva (79/409/EHS) (Smernica o vtákoch) a Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 
o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Smernica o bioto-
poch). Obidve smernice sa transponovali do zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
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a krajiny. Európska sústava chránených území NATURA 2000 pozostáva z dvoch čias-
točne sa prekrývajúcich sietí: chránených vtáčích území (CHVÚ) a území európskeho 
významu (ÚEV), ktorých vyhlasovanie a obhospodarovanie je monitorované a usmerňo-
vané Európskou komisiou.

V Národnom zozname navrhovaných CHVÚ sa nachádza 41 území, ktoré sú postup-
ne schvaľované prostredníctvom vyhlášok MŽP SR. Hranice CHVÚ sa v roku 2017 ne-
menili, výmera lesných porastov v CHVÚ je taktiež takmer stabilná okrem samovoľného 
rozširovania lesa v týchto územiach. V súčasnosti sa v CHVÚ nachádza okolo 836 tis. ha 
lesných porastov. Približne 51,6 % výmery CHVÚ sa prekrýva s ÚEV alebo chránenými 
územiami, na zvyšnej výmere 48,4 % platí prvý stupeň ochrany. V roku 2017 vláda SR 
schválila programy starostlivosti o prvých 6 z celkového počtu 41 CHVÚ. Lesného hos-
podárstva sa týka predovšetkým Program starostlivosti o  Chránené vtáčie územie Horná 
Orava na roky 2017 – 2046, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 46 z 25. januára 
2017. V programoch starostlivosti sú stanovené ochranárske ciele a opatrenia a spresnené 
podmienky využívania územia, vrátane vybraných obmedzení zodpovedajúcim vyššiemu 
stupňu ochrany.

Národný zoznam ÚEV obsahuje 642 navrhovaných lokalít o celkovej výmere 
573 690 ha. 86 % týchto území sa prekrýva s už existujúcou národnou sústavou CHÚ. 
Zvyšných 14 %, uvedených v národnom zozname navrhovaných ÚEV, sa na lesných po-
zemkoch dostalo pod predbežnú ochranu s 2. SO. V roku 2017 došlo k doplneniu národ-
ného zoznamu ÚEV o 169 nových území o celkovej výmere 31 656 ha, z čoho lesné poras-
ty tvoria 18 136 ha. Rozšírenie schválila vláda SR uznesením č. 495 z 25. októbra 2017.“ 
Následne bola aktualizovaná databáza území NATURA 2000 zaslaná Európskej komisii 
(EK) a bolo vydané opatrenie MŽP SR zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení 
a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam 
území európskeho významu (Výnos MŽP a Opatrenie MŽP). Tomuto kroku predchádzali 
rokovania s EK, ktorá poukazovala na nedostatočné pokrytie niektorých biotopov a dru-
hov existujúcou sústavou území NATURA 2000 a trvala na ich doplnení napriek preuká-
zaniu nereálnosti ich výskytu v navrhovaných územiach. Celkový počet ÚEV sa tak zvýšil 
zo 473 na 642 a ich podiel z rozlohy Slovenska z 11,9 % na 12,5 %. Rozšírenie sa dotklo 
najmä lesov v oblasti Slanských vrchov, Cerovej vrchoviny, nížinných oblastí Slovenska 
(vrátane brehových porastov riek, ktoré boli vyhlásené za ÚEV) a pahorkatín po obvode 
Podunajskej nížiny. Dostatočnosť doplnku posúdi Európska Komisia v roku 2018.

Pri rozširovaní sústavy sa plne neuplatnil princíp zvyčajne deklarovaný rezortom ži-
votného prostredia a to, že ÚEV sa vyhlasujú v druhom stupni ochrany a v prípade, že 
sa prekrývajú s územiami národnej sústavy, preberajú ich stupeň ochrany. Časť nových 
ÚEV bola vymedzená s uplatnením zákazov a obmedzení odpovedajúcich vyšším stup-
ňom ochrany prírody podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zne-
ní neskorších predpisov; napr. na novo vymedzených územiach, na ktorých sa pôvodne 
uplatňovali ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny odpovedajúce 1. stupňu 
ochrany, sa v doplnku ÚEV na 314 ha uplatňujú zákazy a obmedzenia odpovedajúce 5. 
Stupňu ochrany. Celkovo možno povedať, že ochrana sústavy Natura 2000 je často prís-
nejšia než sa javí z deklarovaného SO (s výnimkou 5. SO), pretože v jej územiach sa za 
každých okolností vyžaduje starostlivé posudzovanie plánovaných aktivít. A to aj aktivít, 
ktoré by sa mali považovať za bežnú starostlivosť o druhy a biotopy, ktorá by nemusela 
byť posudzovaná. Problémom je, že pre územia nie sú pripravené a schválené programy 
starostlivosti.
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Prekryvy národnej sústavy chránených území a oboch sietí európskej 
sústavy chránených území NATURA 2000

Celková výmera území európskej sústavy NATURA 2000 (vzájomne sa prekrývajúce 
plochy ÚEV a CHVÚ sú započítané len raz) na Slovensku je približne 1 463 tis. ha (z toho 
okolo 951 tis. porastovej pôdy). Prekryv území európskej sústavy NATURA 2000 s ná-
rodnou sústavou CHÚ je približne 776 tis. ha.

Celý tento systém ochrany prírody je pre obhospodarovateľov lesov značne nepre-
hľadný. Na prekrývajúcich sa územiach sa prelínajú obmedzenia vyplývajúce zo zákona 
o ochrane prírody a krajiny s požiadavkami vyplývajúcimi z európskych smerníc. Tieto 
požiadavky sú často protichodné, s nerovnakými spôsobmi udeľovania súhlasov a výni-
miek potrebných pre riadne obhospodarovanie lesov. Pre úplnosť treba pripomenúť, že 
národná sústava CHÚ a sústava NATURA 2000 sa miestami prekrývajú aj s územiami 
chránenými na základe ďalších medzinárodných záväzkov SR v oblasti ochrany prírody, 
napr. biosférické rezervácie UNESCO – MaB, Ramsarské lokality a lokality prírodného 
dedičstva UNESCO. Hranice medzinárodne chránených území často nie sú vyznačené 
v teréne (výnimkou sú ÚEV neprekrývajúce sa s nijakým územím národnej sústavy).

Celý systém stupňov ochrany sa stáva čoraz netransparentnejším. Stupeň ochrany 
pre každé CHÚ býva stanovený právne záväzným dokumentom, ktorým toto územie bolo 
vyhlásené. V prípade prekrývajúcich sa CHÚ rôznych kategórií platí stav vyplývajúci 
z najnovšieho právne záväzného dokumentu pre danú plochu. Pre väčšinu územia Slo-
venska platí, že dokumenty vyhlasujúce ÚEV (Výnos MŽP a Opatrenie MŽP) sú novšie 
ako vyhlášky jednotlivých CHÚ rodnej sústavy. Preto, pokiaľ dochádza k ich prekryvu, 
oba tieto dokumenty rušia stupne ochrany stanovené staršími vyhláškami alebo vyplýva-
júce zo zákona o ochrane prírody a krajiny, a nahrádzajú ich novými stupňami ochrany. 
Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR však už 14 rokov nie je aktualizo-
vaný a naďalej uvádza staré, neplatné, stupne ochrany. Rovnako nie sú v tomto ohľade 
aktualizované GIS vrstvy národnej sústavy CHÚ.
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Tabuľka 1 Výmera lesných pozemkov podľa stupňov ochrany a kategórií CHÚ v roku 2017

Chránené územia
Stupeň ochrany (ha)

Spolu
1 2 3 4 5

Chránené krajinné oblasti (CHKO)1) 0 344,7 0 0 0 344,7
Národné parky (NP) 1) 0 0 195,8 0 0 195,8
Ochranné pásma NP 0 151,7 0 0 0 151,7

Zóny CHKO2) 
a NP 3)

SO 5 0 0 0 0 6,0 6,0
SO 4 0 0 0 3,0 0 3,0
SO 3 0 0 25,6 0 0 25,6
SO 2 0 21,1 0 0 0 21,1
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) (Národné) prírodné rezervácie 

((N)PR)3) 0 0 0 11,9 61,7 73,6

(Národné) prírodné pamiatky 
((N)PP) 0 0 0 0,7 0,5 1,1

Chránené krajinné prvky (CHKP) 0 0 0 0 0 0
Chránené areály (CHA) 0 1,6 2,5 1,2 0 5,3
Ochranné pásma MCHÚ 0 0 1,0 3,0 0 4,1

Územia európskeho výz  namu (ÚEV) 
– mimo národnej siete CHÚ 0 65,4 2,3 1,3 0,4 69,4

Chránené vtáčie územia (CHVÚ) – mimo 
ÚEV a národnej siete CHÚ 321,8 0 0 0 0 321,8

Spolu 321,8 584,5 227,2 21,1 68,6 1 223,2
Štátni obhospodarovatelia lesa 41 % 52 % 55 % 69 % 59 % 50 %
Neštátni obhospodarovatelia lesa 59 % 48 % 45 % 33 % 41 % 50 %

Zdroj: MŽP SR stav k 1.1. 2018, vypracoval NLC-LVÚ Zvolen 2018.
Vysvetlivky: 1 výmera po odrátaní MCHÚ a zónovaných VCHÚ, 2 zatiaľ je zónovaná CHKO Horná Orava, 
3 zatiaľ sú zónované PIENAP a NP Slovenský raj.
Poznámka: Výmery sú získané z aktuálnych GIS vrstiev a so zložitou interpretáciou prekryvov; preto sú 
len orientačné.

Pri porovnaní podielu chránených území na výmere obhospodarovaného majetku je 
podiel u štátnych a neštátnych obhospodarovateľov skoro rovnaký – 50 % . Avšak u štát-
nych obhospodarovateľov prevládajú vyššie stupne ochrany prírody 2. až 5. U neštátnych 
obhospodarovateľov naproti tomu prevláda 1. stupeň ochrany prírody, kde sú najmä chrá-
nené vtáčie územia. Treba aj konštatovať, že zatiaľ čo piaty stupeň ochrany vždy znamená 
zákaz akéhokoľvek hospodárenia v lese, nie je možné sa spoľahnúť, že nižšie stupne hos-
podárenie umožňujú v takom rozsahu ako ustanovuje zákon o ochrane prírody a krajiny. 
Orgány štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny totiž môžu využiť aj ďalšie pa-
ragrafy zákona a zakázať hospodárenie z dôvodu ochrany druhov (napr. hlucháňa) alebo 
biotopov. 
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4 NÁHRADA ZA OBMEDZENIE BEŽNÉHO 
OBHOSPODAROVANIA
Prvoradým cieľom lesného hospodárstva SR je trvalo udržateľné obhospodarovanie 

lesov, ktorým sa rozumie hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, 
aby sa zachovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, ži-
votnosť a schopnosť plniť všetky funkcie lesov. Ak je bežné obhospodarovanie lesov ob-
medzené, má obhospodarovateľ nárok na náhradu ujmy. V zmysle §61e, ods. 3, písm. a) 
zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny na náhradu za obmedzenie hospodárenia 
na lesných pozemkoch nemá nárok štátny obhospodarovateľ lesa. Postup a stanovenie 
náhrady ujmy za obmedzenie obhospodarovania a využívania lesného majetku z titulu 
zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov upra-
vuje Nariadenie vlády SR č. 7/2014 Z.z., o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu za 
obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku a o spôsobe výpočtu náhrady. Hra-
denie ujmy za obmedzenie bežného obhospodarovania treba v súčasnosti považovať za 
nevyhnutný predpoklad fungovania vlastníckych subjektov v trhovom prostredí a zabez-
pečenia efektívnej produkcie dreva a ostatných funkcií lesa.

Výška vyplatených náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania od roku 
2003 postupne narastá, čo súvisí najmä s prijatím zákona o ochrane prírody a krajiny 
č. 543/2002 Z.z. V rokoch 2005 až 2014 bola vo výške 1 až 2,4 mil. €. V posledných troch 
rokoch rapídne stúpla až na úroveň 3,5 až 4,5 mil. €. Ak by bola vyplácaná aj štátnym 
obhospodarovateľom lesa, nároky na štátny rozpočet by boli zhruba 2,5 násobne vyššie 
– okolo 10 mil. € ročne. Vývoj výšky vyplatenej náhrady za obmedzenie bežného obhos-
podarovania neštátnym vlastníkom lesa za roky 2003 až 2017 je na obrázku 1.
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Obrázok 1 Vývoj vyplatených náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania v €

Pomerne jednoznačný pohľad na problematiku ochrany prírody majú aj obhospoda-
rovatelia lesa. Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu u neštátnych obhospo-
darovateľov lesa možno konštatovať, že v súčasností vyplácaná náhrada za obmedzenie 
obhospodarovania lesných nie je adekvátna a primeraná. Uviedlo to až 66 %  obhospoda-
rovateľov. Hlavným dôvodom je jej výška, ktorá je nízka a zohľadňuje len cenu dreva na 
pni. Ďalší uvádzaný dôvod bola administratívna náročnosť jej získania. 61 %  obhospoda-



145

rovateľov by preferovalo v chránených územiach s 5. stupňom ochrany prírody radšej bež-
né obhospodarovanie oproti súčasnému bezzásahovému režimu s vyplácaním náhrady. 
U zvyšných respondentov, ktorým vyhovuje súčasný stav je dôvodom najmä skutočnosť, 
že sa jedná o neprístupné a málo produkčné stanovištia, kde je pre nich výhodnejšie pobe-
rať náhradu ako bežné hospodárenie (Kovalčík – Tutka – Sujová, 2018).

5 ZVÝŠENÉ NÁKLADY V DÔSLEDKU REALIZÁCIE 
OCHRANNÝCH OPATRENÍ V OCHRANNÝCH PÁSMACH 
LESOV V 5. STUPNI OCHRANY A ÚZEMIACH, KDE 
NEBOLA MOŽNÁ OCHRANA LESA
Ochranné pásma chránených území sú ustanovené zákonom č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny. Pre ochranné pásmo maloplošných chránených území s 5. 
stupňom ochrany platí 4. stupeň ochrany a vyhlasuje ho orgán ochrany prírody. Pre všet-
ky tie chránené územia (národné prírodné rezervácie a prírodné rezervácie), v ktorých 
nebolo orgánom ochrany prírody vyhlásené ochranné pásmo, je ním podľa § 17 ods. 7 
územie do vzdialenosti 100 m smerom von od hranice chráneného územia, ak nie je vo 
vyhlasovacom predpise ustanovené, že takéto ochranné pásmo neplatí. Ochranné pásmo 
sa vyhlasuje v záujme ochrany chráneného územia s 5. stupňom ochrany. V súčasnosti je 
však situácia úplne iná a treba ochraňovať okolité lesy pred šírením podkôrneho hmyzu 
z bezzásahových území s 5. stupňom ochrany. Na tieto účely je však ochranné pásmo ši-
roké 100 m úplne nepostačujúce. Z praktických skúseností i dostupnej literatúry (WER-
MELINGER, 2004, WICHMANN A RAVN, 2001, KUNCA ET. AL 2011) je známe, že ohrozené úze-
mia sa nachádzajú až do vzdialenosti 500 m od hranice maloplošného prísne chráneného 
územia. V tomto pásme, tzv. nárazníkovej zóne je potrebné vykonávať opatrenia na za-
bránenie šírenia a premnoženia škodcov z prísne chránených území do okolitých lesných 
porastov podľa § 28, ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Obhospodarovateľ lesa je 
povinný vykonávať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať poškodeniu lesa a vyko-
návať ochranné a obranné opatrenia pred škodami spôsobenými škodlivými činiteľmi. 
V chránených územiach s 5. stupňom ochrany má túto povinnosť len po nadobudnutí 
právoplatnosti rozhodnutia orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny o povolení 
výnimky. V prípade nepovolenia výnimky opatrenia na zabránenie šírenia škodcov z úze-
mí s piatym stupňom ochrany je povinná zabezpečiť organizácia ochrany prírody. Postup 
pre splnenie si tejto povinnosti upravuje „Spoločné usmernenie Ministerstva pôdohospo-
dárstva SR a Ministerstva životného prostredia SR na realizáciu opatrení podľa § 28 ods. 
3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov“.

V intenciách spoločného usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva SR a Minister-
stva životného prostredia SR boli v rokoch 2011 a 2012 predložené a Lesníckou ochranár-
skou službou posúdené návrhy opatrení na ochranu lesa proti šíreniu škodlivých činiteľov 
z území s piatym stupňom ochrany prírody. Celkové náklady na vykonanie opatrení boli 
vyčíslené v objeme 661 031 € v roku 2011, resp. 508 664 €v roku 2012. Napriek skutoč-
nosti, že zabezpečenie realizácie týchto opatrení je zákonnou povinnosťou organizácie 
ochrany prírody a krajiny, opatrenia na ochranu lesa neboli v rokoch 2011 a 2012 touto 
organizáciou fi nančne zabezpečené. Obhospodarovatelia a vlastníci dotknutých území 
vykonávali opatrenia vo vlastnej réžii a následne dali podnet orgánom štátnej správy 
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lesného hospodárstva na správne konanie voči ŠOP SR za porušenie predpisov v oblasti 
ochrany lesov (Zelená správa, 2012). Od roku 2013 sú náklady na opatrenia na ochranu 
lesa proti šíreniu škodlivých činiteľov z území s piatym stupňom ochrany prírody fi nan-
cované z Envirofondu. Vývoj nákladov na ochranné a obranné opatrenia v ochranných 
pásmach chránených území s 5. stupňom ochrany za roky 2011 až 2017 je zobrazený na 
obrázku 2.
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Obrázok 2 Vývoj nákladov na ochranné a obranné opatrenia v ochranných pásmach

Poznámka: Náklady na ochranné a obranné boli v roku 2011 a 2012 fi nancované obhospodarovateľmi 
lesa

Za účelom objektívneho stanovenia šírky ochranného pásma sa realizoval dotazníko-
vý prieskum u neštátnych obhospodarovateľov lesa u ktorých realizovala Štátna ochrana 
prírody SR ochranné a obranné opatrenia v 100m ochrannom pásme. Väčšina respon-
dentov (63 %) považuje ochranné pásmo o šírke 100 m za dostatočne, naproti tomu 26 
%  nepovažuje ochranné pásmo za dostatočné a uviedli jeho potrebnú šírku. Prostredníc-
tvom váženého aritmetického priemeru sa vypočítala potrebná šírka ochranného pásma, 
ktorá by mala byť podľa tohto zisťovania o šírke 219 m. Táto šírka ochranného pásma by 
zvýšila výmeru ochranných pásiem na zhruba 48 119 ha. V územiach náraznikovej zóny 
sa musia vykonávať ochranné opatrenia vysoko nad rámec bežného hospodárenia (bež-
nej starostlivosti o lesy). Patria medzi ne časté pochôdzky „podkôrnikových pozorovate-
ľov“, intenzívne zakladanie lapákov a lapačov, výrub napadnutých stromov a pod. Tieto 
ochranné opatrenia spôsobujú zvýšené náklady oproti bežnému obhospodarovaniu lesa. 
Čiastku zvýšených nákladov v dôsledku realizácie ochranných opatrení v ochranných 
pásmach sme kvantifi kovali prostredníctvom porovnania bežných nákladov na ochranu 
lesa a nákladov na ochranné a obranné opatrenia v ochranných pásmach a nárazníkových 
zónach prísne chránených území. Na základe zvýšených priemerných ročných nákladov 
na ochranu lesa v nárazníkových zónach prísne chránených území vo výške 21,7 €.ha–1 
a potrebnej výmery ochranného pásma v šírke 219 m, čo predstavuje výmeru 48 119 ha 
sa stanovili celkové zvýšené náklady na ochranu lesa vo výške 1,044 mil. € ročne. Z tejto 
sumy orgán ochrany prírody fi nancoval v rokoch 2013 – 2017 z verejných zdrojov prie-
merne 485 tis. € (Kovalčík – Tutka – Sujová, 2018).
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6 DISKUSIA A ZÁVER
Sústava chránených území na Slovensku tvorená národnou a európskou sústavou 

chránených území je pre obhospodarovateľov lesov značne neprehľadná. Na prekrýva-
júcich sa územiach sa prelínajú obmedzenia vyplývajúce zo zákona o ochrane prírody 
a krajiny s požiadavkami vyplývajúcimi z európskych smerníc. Tieto požiadavky sú čas-
to protichodné, s nerovnakými spôsobmi udeľovania súhlasov a výnimiek potrebných 
pre riadne obhospodarovanie lesov. Treba taktiež konštatovať, že zatiaľ čo piaty stupeň 
ochrany vždy znamená zákaz akéhokoľvek hospodárenia v lese, nie je možné sa spoľah-
núť, že nižšie stupne umožňujú hospodárenie v takom rozsahu ako to ustanovuje zákon 
o ochrane prírody a krajiny. Orgány štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny 
totiž môžu využiť aj ďalšie paragrafy zákona a zakázať hospodárenie z dôvodu ochrany 
druhov (napr. hlucháňa) alebo biotopov, čím sa aj z 1. stupňa ochrany prírody stane 5. 
stupeň s bezzásahovým režimom.

Pomerne jednoznačný pohľad na problematiku ochrany prírody majú aj obhospoda-
rovatelia lesa. Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu u neštátnych obhospo-
darovateľov lesa možno konštatovať, že v súčasností vyplácaná náhrada za obmedzenie 
obhospodarovania lesných nie je adekvátna a primeraná. Uviedlo to až 66 %  obhospoda-
rovateľov. Hlavným dôvodom je jej výška, ktorá je nízka a zohľadňuje len cenu dreva na 
pni. Ďalší uvádzaný dôvod bola administratívna náročnosť jej získania. 61 %  obhospoda-
rovateľov by preferovalo v chránených územiach s 5. stupňom ochrany prírody radšej bež-
né obhospodarovanie oproti súčasnému bezzásahovému režimu s vyplácaním náhrady. 
U zvyšných respondentov, ktorým vyhovuje súčasný stav je dôvodom najmä skutočnosť, 
že sa jedná o neprístupné a málo produkčné stanovištia, kde je pre nich výhodnejšie pobe-
rať náhradu ako bežné hospodárenie (Kovalčík – Tutka – Sujová, 2018).

Ochranné pásma chránených území sú ustanovené zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochra-
ne prírody a krajiny väčšinou do vzdialenosti 100 m smerom von od hranice chráneného 
územia. Ochranné pásmo široké 100 m je úplne nepostačujúce. Z praktických skúseností 
i dostupnej literatúry (WERMELINGER, 2004, WICHMANN A RAVN, 2001, KUNCA ET. AL 2011) 
je známe, že ohrozené územia sa nachádzajú až do vzdialenosti 500 m od hranice malo-
plošného prísne chráneného územia. Za účelom objektívneho stanovenia šírky ochran-
ného pásma sa realizoval dotazníkový prieskum u neštátnych obhospodarovateľov lesa 
u ktorých realizovala Štátna ochrana prírody SR ochranné a obranné opatrenia v 100m 
ochrannom pásme. Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu prostredníctvom 
váženého aritmetického priemeru sa vypočítala potrebná šírka ochranného pásma, ktorá 
by mala byť o šírke 219 m, čo by predstavovalo náklady na ochranné a obranné opatrenia 
vo výške 1,044 mil. € ročne. Z tejto sumy orgán ochrany prírody fi nancoval v rokoch 2013 
– 2017 z verejných zdrojov priemerne 485 tis. €.

Obmedzenie využívania veľkej časti lesov v rozsiahlej sústave chránených území na 
produkciu dreva, aj obmedzenie realizácie účinných ochranných opatrení, ovplyvňuje 
fi nančnú stránku obhospodarovateľov lesa a ekonomiku lesného hospodárstva i hospo-
dárstva SR ako celku. Prejavuje sa to v priamej podobe na strate príjmov lesných pod-
nikov za predaj dreva, alebo v nepriamej podobe v strate časti pridanej hodnoty lesného 
hospodárstva a ostatných nadväzujúcich odvetví, v strate štátu na neodvedených daniach 
a odvodoch a vo výdavkoch štátu na podporu nezamestnaným. Tieto sociálno-ekonomic-
ké dopady možno kvantifi kovať na základe objemu nespracovaného kalamitného dreva 
v chránených územiach za obdobie 2010 až 2017 a dosiahnutých fi nančných a ekonomic-
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kých ukazovateľov lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu. Tieto sociál-
no-ekonomické dopady kvantifi kované prostredníctvom celkových tržieb a výnosov sú 
vo výške 122,5 mil. € v cenách roku 2017. Z toho 24,6 mil. € za odvetvie lesného hos-
podárstva a 97,9 mil. € za odvetvie drevospracujúceho priemyslu. Dopady na verejné 
fi nancie vo forme odvedených daní a sociálnych a zdravotných odvodov sú vo výške 19 
mil. €. Všetky tieto dopady vedú k strate 2 152 pracovných miest prevažne vo vidieckych 
– znevýhodnených oblastiach, čím vznikajú štátu výdavky na podporu v nezamestnaností 
týchto pracovníkov vrátane platieb zdravotného poistenia, resp. je potrebné podporovať 
vytváranie pracovných miest v iných sektoroch hospodárstva. Nezanedbateľným soci-
álno-ekonomickým dopadom je aj strata vznikajúca z dôvodu náhrady palivového dreva 
zemným plynom a vytvorenie tým zápornej obchodnej bilancie vo výške zhruba 1,3 mil. € 
(Kovalčík – Tutka – Sujová, 2018).

Okrem majetkovej ujmy, nákladov na ochranné a obranné opatrenia a kvantifi ko-
vaných sociálno-ekonomických dopadov spôsobujú zákazy a obmedzujúce podmienky 
ochrany prírody mnoho ďalších negatívnych obmedzení a fi nančných dopadov, ktoré sa 
v rôznej miere dotýkajú aj lesníckeho sektora:

Zvýšené náklady na protipožiarnu ochranu chránených území – nedostatočná 
sprístupnenosť cestami vyžaduje investície do leteckej techniky a v prípade požiarov 
sa zvyšujú škody.
Obmedzovanie intenzifi kácie lesného hospodárstva – v chránených územiach 
(v niektorých ohľadoch dokonca aj vo voľnej krajine), s aktívnym manažmentom sa 
obmedzujú niektoré metódy intenzifi kácie lesného hospodárstva, napr. zakladanie 
plantáží, pestovanie introdukovaných a/alebo nepôvodných drevín, využívanie krat-
ších rubných dôb, zavádzanie niektorých technológií, chemických látok. Takto je les-
nému hospodárstvu znemožnené dosahovať vyšší zisk, na ktorý existuje potenciál.
Zvyšovanie byrokracie – niektoré nelogické obmedzenia vyplývajúce zo zákona 
o ochrane prírody a krajiny, ktoré obmedzujú povinnosti vyplývajúce zo zákona o le-
soch neúmerne zvyšujú a predlžujú legislatívne konania, zvyšuje priame i nepriame 
náklady účastníkov z radov obyvateľstva. Ide najmä o priame náklady vo forme rôz-
nych administratívnych poplatkov. Spomedzi nepriamych sú to najmä: predlžovanie 
konaní často až na dobu dvoch rokov, čo v prípade konaní súvisiacich s pôsobením 
škodlivých činiteľov znamená úplné znehodnotenie porastov, kvôli ktorým bola žia-
dosť podaná; žiadateľ si musí pri dokazovaní opodstatnenosti žiadosti na vlastné ná-
klady zabezpečiť rôzne posudky a zisťovania. Okrem toho tieto konania zvyšujú ob-
jem práce štátnych zamestnancov (orgánov ochrany prírody), t. j. potrebné fi nančné 
prostriedky zo štátneho rozpočtu. 
Obmedzenie a predražovanie investícií – obmedzenia ochrany prírody sú často je-
diným dôvodom zamietnutia, či zastavenia rôznych rozvojových projektov, prípadne 
dôvodom výberu drahších variantov týchto projektov. Príkladom je napr. výstavba 
diaľnic a rýchlostných ciest, kde je potrebné mnoho krát vypracovať nové projekty 
a realizovať výstavbu drahšieho variantu. 
Dopady chýbajúcej infraštruktúry – obmedzenia ochrany prírody často znemožňu-
jú v regiónoch s vysokým podielom chránených území vybudovať požadovanú a po-
trebnú infraštruktúru, čo má značné dopady na:

–

–

–

–

–
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rozvoj regiónov – znížené investície, napr. do priemyselných parkov, rekreač-
ných stredísk z dôvodu nedostatočnej infraštruktúry (najmä zastaraná alebo ne-
vyhovujúca cestná a železničná sieť, kanalizácie, energetické siete a pod.) majú 
značné ekonomické a sociálne dopady (nižšia zamestnanosť) na obyvateľstvo,
bezpečnosť a zdravie obyvateľstva – nevyhovujúca dopravná sieť má dopady na 
nehodovosť a na dostupnosť pre záchranné služby,
možnosť cestovania v regióne – napr. sťažené dochádzanie za prácou.

Zvýšené náklady na bezpečnosť a zdravie návštevníkov prírody – lesy v chráne-
ných územiach s výskytom rozpadávajúcich sa porastov (TANAP, NAPANT) sú pre 
návštevníkov oveľa menej bezpečné ako lesy obhospodarované. Vybudovanie bez-
pečnej siete turistických ciest a chodníkov si vyžaduje zvýšené náklady (na rozdiel od 
obhospodarovaných lesov, kde sprístupnenie väčšinou zabezpečí obhospodarovateľ 
na svoje náklady).
Účelom tohto príspevku bolo poukázať na súčasný stav ochrany prírody a krajiny na 

Slovenku a jej hlavné problémy. Taktiež kvantifi kovať niektoré dopady ochrany prírody 
a krajiny na štátnych a neštátnych obhospodarovateľov lesa a podnikateľov v lesnom hos-
podárstve a drevospracujúcom priemysle. Cieľom tohto príspevku nie je spochybňovanie 
významu ochrany prírody, ale naopak úsilie o zobjektívnenie pohľadu na túto problema-
tiku a posúdenie efektívnosti využitia vynaložených prostriedkov, resp. presadzovaných 
cieľov v ochrane prírody a krajiny.

Tento príspevok vznikol s podporou projektov APVV-15-0487 Výskum efektívnosti out-
sourcingu lesníckych služieb a APVV-15-0715 Implementačné a evalvačné analýzy nástro-
jov lesníckej politiky.
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K NIEKTORÝM PROBLÉMOM SÚČASNÉHO 
LESNÉHO HOSPODÁRSTVA NA SLOVENSKU

Jozef Konôpka

ABSTRAKT
The paper analyses a trend of management systems after the 2nd World War. The point 
of interest are two time horizons: before and after the year of 1989. Till the year of 1977, 
there was an effort to reduce the clear-cutting management. Then, the clear-cutting has 
increased again. The paper presents the reasons of that change. After the year of 1989, 
the close-to-nature management of forest has been reanimated. The serious problems oc-
curred due to the high volume of incidental fellings caused by windthrows in the years of 
2004 and 2014, as well as by outbreak of bark beetles. Since the year of 2004, the volume 
of salvage felling has formed more than half of the total felling of wood what signifi cantly 
infl uences the use of close-to-nature management systems. The paper presents the pro-
posal of priorities in forest management, recommends to adopt the serious measures to 
stop a mass dieback of spruce-woods, as well as to adopt the Strategy of forest policy in 
the Slovak Republic till the year 2030. There should be specially the equalization of active 
(planned) public-benefi cial forestry services with the production (wood production) in 
economic sphere (fi nancing). By that, the conditions for the wide implementation of clo-
se-to-nature management of forests would be created. 
Keywords: forest management systems, close-to-nature management of forests, priority 
of solution

1 AKO TO BOLO S HOSPODÁRSKYMI SPÔSOBMI 
PO 2. SVETOVEJ VOJNE? 
Po 2. svetovej vojne silneli tendencie proti holorubným postupom a ozývali sa hlasy, 

najmä z teoretických kruhov po zavedení výberkového hospodárstva. Koncom 40-tych 
rokov vyústili do zákazu realizácie neobmedzených holorubov (zákon č. 206/1948 Zb. 
z. a n.). Prípustné boli len malé holoruby do 0,5 ha (teda v dosahu materského porastu) 
a to pri podmienke, že všetky holoruby v roku nepresiahnu pol percenta rozlohy lesného 
hospodárskeho celku. Zakázali sa aj doruby nad zmladením alebo podsadbami, ak nepo-
krývali plochu na 60 %. Zákaz platil aj na výber stromov jedným zásahom, ak by sa takto 
znížilo zakmenenie z plného (1,0) na 0,7. Zároveň vyšiel príkaz zakladať lesné porasty 
len stanovištne vhodnými drevinami (podrobnejšie Greguš 2002). Medzinárodná konfe-
rencia o výberkových lesoch na Slovensku, ako je známe, bola v roku 1956 (organizátor 
V. Biskupský). Vytvoril sa projekt na uplatnenie zjemneného bavorského skupinovite 
výberkového rubu na Výskumnej základni Biely Váh (navrhli B. Doležal, V. Biskupský). 
Taktiež sa založili ďalšie výskumné objekty, kde sa riešila aplikácia výberkového hos-
podárskeho spôsobu (napr. Komárnik, M. Košút, Smolnícka Huta, J. Burgan). V dňoch 
3 – 4. októbra 2018 sa  tejto problematike venovala konferencia „Sliačske poobhliadnutie, 
moderné, prírode blízke hospodárenie vo svetle záverov medzinárodnej konferencie Sliač 
1956, venovanej výberkovému hospodáreniu v lesoch“.
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V roku 1960 sa prijal nový moderný zákon o lesoch a LH (lesný zákon) č. 166/1960 Sb. 
Ďalej sa prijali záväzné vykonávacie predpisy k nemu (vyhláška č. 17/1961 Zb. a smernice 
MPLH č. 71/1961 Sb.). Základným hospodárskym spôsobom sa stal maloplošný rúba-
ňový (podrastový) hospodársky spôsob. Zakázal sa holorub širší ako priemerná výška 
porastu a dlhší ako desaťnásobok výšky. Podľa Greguša, Kellerovej (2002) podrastový 
hospodársky spôsob tvoril 90,7 %, holorubný 7,9 % a výberkový 1,4 % (% odvodené z ťaž-
bových požiadaviek vyjadrených v m3). Zhruba po desiatich rokoch po nadobudnutí účin-
nosti tohto zákona začali tendencie návratu k holorubnom. Ku kodifi kácii novej lesníckej 
legislatívy došlo v roku 1977, keď sa prijali zákony č. 61/1977 Sb. (federálny zákon o le-
soch) a č. 100/1977 Zb. (národný zákon o hospodárení v lesoch a štátnej správe LH, ktorý 
prijala SNR). Došlo tu k vážnej zmene v systematike hospodárskych spôsobov. Za rúba-
ňový spôsob sa dovtedy považoval podrastový spôsob. V novej sústave hospodárskych 
spôsobov sa rúbaňový spôsob rozčlenil na „formy“ – holorubnú, maloplošnú a veľkoploš-
nú, odrubnú a podrastovú, zasa maloplošnú a veľkoplošnú. Presadila sa väčšia tolerancia 
k holorubným postupom. Prispelo k tomu ustanovenie, že maloplošný holorub sa môže 
uskutočniť v šírke na dve výšky ťaženého porastu a do rozlohy 3 ha. Veľkoplošný holorub 
(borovice na viatych pieskoch, topole...) sa pripúšťal do veľkosti 5 ha. V zmysle tejto le-
gislatívnej úpravy sa v predpisoch  lesných hospodárskych plánov (LHP) znižoval podiel 
podrastového spôsobu. V rokoch 1984 – 1987 forma podrastová tvorila 6,4 %, odrubná 
19,3 % a holorubná 74, 3 % (Greguš, Kellerová 2002). Po zmene spoločenského zriade-
nia v roku 1989 došlo ku komplexnému zhodnoteniu vývoja lesov a LH, vrátane aplikácie 
hospodárskych spôsobov (Konôpka et al. 1992). Konštatovalo sa, že v hospodárskych le-
soch podrastové formy rúbaňového hospodárskeho spôsobu v roku 1985 predstavovali 
5,4 %, zatiaľ čo v roku 1980 tvorili ešte 22 %. Mimoriadne veľký rozsah mali holorubné 
formy rúbaňového hospodárskeho spôsobu: holorubná maloplošná 64 % (roku 1980 len 
31 %), holorubná veľkoplošná 11 % (roku 1980 len 4 %). Odrubná forma bola v rozsahu 
19 % (v 1980 roku 42 %). Rozsah výberového hospodárskeho spôsobu bol len 1 %.

Ako z uvedeného vyplynulo vývoj aplikácie hospodárskych spôsobov možno rozdeliť 
do dvoch období: pred a po roku 1977. Pokúsme sa preto vysvetliť, prečo došlo v druhom 
období k takej veľkej zmene paradigmy aplikácie hospodárskych spôsobov. 

Podľa Greguša, Kellerovej (2002) jednou z chýb v prvom období, keď sa preferoval 
podrastový hospodársky spôsob bolo, že sa prakticky vylúčili veľkoplošné, ale aj ma-
loplošné holoruby (bolo dosť takých porastov, kde holorub bol potrebný). Za týchto 
podmienok, keď holoruby boli v podstate zakázané, dochádzalo k nadmernému prerie-
ďovaniu lesných porastov. Malo to nežiaduci vplyv na ich stav (okrem iného, miesto pri-
rodzenej obnovy dochádzalo k ich zaburineniu). Ďalšou a veľmi závažnou skutočnosťou 
bolo, že neboli vytvorené prevádzkové podmienky v porastoch pre uskutočňovanie jem-
nejšieho, prírode blízkeho podrastového hospodárskeho spôsobu (nedostatočná cestná 
sieť, nedostatok vhodných lanových systémov, zvýšené náklady na ťažbu a približovanie 
dreva, malá zainteresovanosť lesníkov). Otvoreným zostával jeden zo základných problé-
mov podrastového hospodárstva, vyťahovanie a približovania dreva pri clonných ťažbovo 
– obnovných postupoch: veľké škody na zostávajúcich stromoch a pôde (Greguš 2002). 
Aplikáciu prírode blízkych hospodárskych spôsobov negatívne ovplyvňovali ekonomic-
ké tlaky na LH zo strany národného hospodárstva. Direktívne zvyšovanie produktivity 
práce v ťažbovej činnosti, viedlo k zavádzaniu vysokovýkonných strojov, často bez zre-
teľa na poškodzovanie lesných porastov, alebo prostredia. Preferovali sa ekonomicky 
momentálne výhodné technológie, ktoré boli často v rozpore s  ekologickými aspektmi 
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cieľavedomého usmerňovania rastových procesov a štruktúry porastov. Tieto tlaky na 
LH na Slovensku, počas ČSR vyplývali aj zo skutočnosti, že v Čechách dosahovalo toto 
odvetvie, lepšie ekonomické výsledky ako na Slovensku. Dávalo sa to do súvisu s tým, že 
v českých krajoch, sa viac udomácnila myšlienka k návratu k holorubnému hospodárstvu 
čo je ekonomicky výhodnejšie. 1

Z uvedenej analýzy vyplynulo, že k trvalému  uplatneniu podrastového ako aj vý-
berkového hospodárskeho spôsobu nedošlo najmä preto, že neboli na to vytvorené ne-
vyhnutné predpoklady. Možno z toho vyvodiť poučenie, že ak sa nevytvoria nevyhnutné 
podmienky na realizovanie akýchkoľvek dobrých zámerov (v tomto prípade ekologický 
vhodných hospodárskych spôsobov), aj keď sa tieto fi xujú v zákonodarstve, nie je ešte is-
tota, že dôjde aj k ich k náležitej realizácii. Nevyhnutné je preto dosiahnuť súlad medzi 
zámermi a realizačnými podmienkami. Preto problematika sa vždy musí riešiť komplex-
ne, vo vzájomných súvislostiach. Aj keď ide o všeobecne platný princíp, osobitný zreteľ 
sa naň musí klásť v lesníctve. Vyplýva to zo špecifík tohto odvetvia, kde ide o nakladanie 
s lesmi (s najväčším naším prírodným bohatstvom), ktorého úlohou je zabezpečovať ich 
dlhodobý rozvoj tak, aby tieto trvalo i v ďalekej budúcnosti plnili svoje produkčné a verej-
noprospešné poslanie na stále sa zdokonaľujúcej úrovni. Ak sa vychádza len z krátkodo-
bej ekonomickej efektívnosti, vedie to k exploatačnému nakladaniu s lesmi, čo je v rozpore 
s úlohami a poslaním lesov a LH.

2 VÝVOJ HOSPODÁRSKYCH SPÔSOBOV PO ZMENE 
SPOLOČENSKÉHO ZRIADENIA V ROKU 1989
Aj keď o vývoji lesov a lesníctva, vrátane aplikácie hospodárskych spôsobov po zmene 

spoločenského zriadenia v roku 1989 existuje množstvo čiastkových informácii, chýba 
nám tu komplexná analýza (Konôpka 2018). Od zmeny spoločenského zriadenia v roku 
1989 je už 30 rokov, čo je dostatočne dlhé obdobie na to, aby sme objektívne zhodnotili 
doterajší vývoj, resp. aby sme usmernili ďalší vývoj nakladania s lesmi tak, že to bude v sú-
lade s potrebami a požiadavkami občanov našej republiky.

Ako vieme, po zmene spoločenského zriadenia v roku 1989, sa v LH realizovali zá-
sadné zmeny. Nanovo sa zadefi noval základný cieľ lesníctva, a to zachovanie, ochrana 
a zveľaďovanie lesov. Prebehla  ekonomická reforma, v rámci ktorej došlo k prinavraca-
niu vlastníckych a užívacích práv k lesom ich pôvodným vlastníkom (reprivatizácia le-
sov). Pri privatizácii v lesníctve išlo odštátnenie určitých činností a zmien vo vlastníctve 
základných prostriedkov. Uskutočnili sa organizačné zmeny. Ďalej to boli zmeny v ekono-
mike lesníctva, v organizácii a riadení tohto odvetvia. Prijímali sa opatrenia na zveľaďo-
vania lesov. Išlo najmä o ekologizáciu lesníctva, obhospodarovanie lesov, o hospodársku 
úpravu lesov (HÚL), lesnícky výskum, ako aj ďalšie lesnícke činnosti. 

1 V období direktívneho riadenia hospodárstva, keď objem ťažby dreva vyplývajúci z prírastku, dodávky 
jednotlivých sortimentov dreva a ich ceny boli stanovené, konečný efekt hospodárenia (hospodársky 
výsledok) v krátkom časovom období, bolo v podstatne možné zlepšovať len intenzívnym spôsobom, 
t. j. úsporou živej a zhmotnenej práce. Extenzívny spôsob zlepšovania hospodárskeho výsledku, 
zvyšovaním objemu produkcie dreva a tržieb za jeho odpredaj, bol v ročných reláciách veľmi obmedzený 
(Pelcner 1974). Z uvedených dôvodov sa zavádzali, najmä v ťažbovej činnosti vysokovýkonne stroje 
a zariadenia, ktoré najviac zvyšovali produktivitu práce. Možné to bolo ale len vtedy, ak išlo o veľkú 
koncentráciu prác, čomu najviac vyhovovali holorubné ťažbovo – obnovné postupy.
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V rámci zveľaďovania lesov sa pochopiteľne pozornosť venovala aj hospodárskym 
spôsobom. Išlo tu o dve skupiny opatrení. V prvom rade sa reagovalo na to, že v tom čase 
platné LHP pripúšťali realizáciu, v zmysle predchádzajúcej legislatívy, veľa holorubných 
ťažbovo – obnovných postupov. Tento nepriaznivý stav sa zastavil tým, že sa nariadilo 
prepracovať pokyny v platných LHP tak, že sa na minimum obmedzia holoruby a upred-
nostnia sa jemnejšie postupy. (Opatrenie MP č. 4863/1994 - 302/720 zo dňa 20. 4. 1994 
na postup pri uplatnení § 7 zákona SNR č. 100/1977 Zb.). Konkrétne, v LHP sa stanovilo 
upraviť formu hospodárskeho spôsobu a obnovného rubu z extenzívneho na intenzívny 
(jemnejší) v poradí foriem: holorubná veľkoplošná – holorubná maloplošná – podrasto-
vá veľkoplošná – podrastová maloplošná – výberková skupinová – výberková stromová 
a v poradí rubov: veľkoplošný holorub – maloplošný holorub – veľkoplošný clonný rub 
– okrajový clonný rub – maloplošný clonný rub, skupinový clonný rub – výberkové ruby 
– účelový výber. So zreteľom na narastajúcu intenzitu poškodzovania lesných poras-
tov a celkove zhoršujúci sa zdravotný stav, zvyšujúce sa riziko priameho ich ohrozenia 
z následného premnoženia škodcov MP SR vydalo usmernenie na zabezpečenie včasné-
ho spracovania kalamitného dreva z náhodnej ťažby a dodržiavanie zásad hygieny lesa 
(Opatrenie č. 3420/1994-198/720 zo dňa 20. 4. 1994). Obsahovalo tri články (evidencia 
a vyznačovanie kalamitného dreva, jeho spracovanie, oznámenie a kontrola plnenia opat-
rení) a tri prílohy (vzor evidencie, postup na úpravu predpisov LHP, boj proti podkôrne-
mu hmyzu). 

Druhú skupinu reštrikcií, ktorými sa sledovalo obmedzenie holorubov do budúcnosti 
tvorili legislatívne opatrenia. V rámci noviel zákona č. 100/1977 Zb. o hospodárení v le-
soch a štátnej správy LH (Úplné znenie vyhlásené v zbierke zákonov pod č. 15/1994 Z. z.) 
sa stanovilo, že pri obnove lesov sa použije podrastový, výberkový a holorubný spôsob. 
Pritom v hospodárskych lesoch bude prevažujúcim spôsobom podrastový hospodársky 
spôsob. Podľa prírodných podmienok sa uplatní výberkový hospodársky spôsob. S pri-
hliadnutím na prírodné podmienky sa v nevyhnutnom rozsahu môže použiť holorubný 
hospodársky spôsob. Vo vyhláške č. 5/1994 Z.z. o HÚL sa konkretizovalo použitie jed-
notlivých hospodárskych spôsobov (v prílohe č. 3 sa uviedli obnovne ruby a hraničné 
hodnoty plôch a šírok pásov obnovných prvkov podľa hospodárskych spôsobov a ich 
foriem). Treba vyzdvihnúť ustanovenia o prevažujúcom uplatňovaní podrastového hos-
podárskeho spôsobu v hospodárskych lesoch, o možnosti používať aj výberkový spôsob 
a holoruby len v nevyhnutnej miere. Greguš (2002) uvádza, že podľa predpisov v LHP na 
roky 1990 – 1999 podrastový hospodársky spôsob (v tom doruby a odruby) tvoril 58,5 %, 
holorubný 35,7 %, výberkový 2,4 %, prevody a premeny 3,4 %. V predpisoch na roky 
2000 – 2010 podrastový hospodársky spôsob (v tom doruby a odruby) tvoril 68,1 % holo-
rubný 29,1 %, výberkový 1,8 % a prevody a premeny 1 %. 

Pokiaľ ide o legislatívne opatrenia takto by bolo možné pokračovať ďalej, teda až do-
posiaľ, keď má účinnosť zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, kde došlo k ďalšej preferencii 
jemnejších hospodárskych spôsobov. 

V správach o LH v SR sa uvádzajú plánované podiely hospodárskych spôsobov v jed-
notlivých rokoch. Posledne (v roku 2017) dosahoval holorubný hospodársky spôsob 25 %. 
V porovnaní s minulosťou teda došlo k podstatnému zníženiu podielu holorubného hos-
podárskeho spôsobu. Podiel obnovných rubov prírode blízkeho podrastového hospodár-
skeho spôsobu sa naopak zvyšuje. Je to v zhode s prírodnými podmienkami, ktoré umož-
ňujú uplatňovať podrastový hospodársky spôsob asi na 70 % porastovej pôdy. Výberkový 
hospodársky spôsob, spoločne s účelovým výberom sa v roku 2017 plánoval len na 0,8 % 
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z plánovanej ťažbovej plochy. Pritom treba zobrať do úvahy, že v prírodných a porasto-
vých podmienkach Slovenska je uplatňovanie výberkového spôsobu možné na približne 
na 10 % výmery lesných porastov. Podľa Kučeru et al. (2018) výmera jednotiek priestoro-
vého rozdelenia lesa vhodných v súčasnosti ako trvalo viacetážové porasty (resp. prebu-
dova) je 273 tis. ha, čo je 13 % výmery lesných porastov. Od roku 2013 sa pri vyhotovovaní 
Programov starostlivosti o lesy (PSL) zaradili ako trvalo viacetážové porasty o výmere 
16 tis. ha, čo je 0,8 % výmery lesných porastov. 

 Čiže vyzerá to tak, že dochádza k nárastu realizácie ekologicky priaznivejších hospo-
dárskych spôsobov, čo by bolo ako v poriadku. Výnimkou je len výberkový hospodársky 
spôsob, kde jeho výmera sa podstatne nemení. Je to naozaj tak? Alebo skutočnosť je iná. 
Ak je iná, prečo je tomu tak? Pokúsme sa v ďalšom dať na túto otázku odpoveď. 

3 PROBLÉMY S REALIZÁCIOU PRÍRODE BLÍZKYCH 
HOSPODÁRSKYCH SPÔSOBOV OBHOSPODAROVANIA 
LESOV PO ROKU 1989
V prvom rade si treba uvedomiť, že vývoj hospodárskych spôsobov, ktorý sme uvied-

li v predchádzajúcich kapitolách sa charakterizoval podľa toho, ako to bolo v predpi-
soch LHP, resp. v PSL. Nie sú to teda informácie o tom ku akým zmenám v porovnaní 
s predpismi pri realizácii došlo, resp. aká bola skutočnosť. Ak situáciu zjednodušíme, 
možno povedať, že k zmenám v porovnaní s predpismi došlo najmä v dôsledku pôsobe-
nia škodlivých činiteľov, resp. náhodných ťažieb. Tu sa v porovnaní s minulosťou situácia 
podstatne zmenila (Kunca, Zúbrik a kol. 2016). V rokoch 1960 – 2004 objem realizovanej 
ťažby dreva z celkovej ťažby tvoril 34 %, v rokoch 2005 až 2014 až 51 %. Čiže, úmyselná 
ťažba dreva, teda tak ako sa to predpisovalo v LHP, resp. PSL prebehla len približne na 
úrovni 50 %. Ak problematiku ešte viac zjednodušíme, možno potom povedať, že hos-
podárske spôsoby (konkrétne ťažba dreva, ktorá ich najviac charakterizuje) tak ako sa 
stanovili v LHP, resp. PSL sa realizujú len približne na polovici lesov na Slovensku. A to je. 
pokiaľ ide o horské oblasti, najmä smrekové porasty, katastrofálna situácia. Čo je potom 
v súčasnosti z hľadiska prírode blízkeho obhospodarovania lesov na Slovensku, najmä 
v horských oblastiach najdôležitejšie? Každý si môže urobiť záver sám, zrejme aj bez toho, 
že by sa to tu osobitne komentovalo. 

Napriek tomu možno dodať, že veľké plochy holín v horských oblastiach traumatizujú 
nie len lesníkov, ale aj celú verejnosť. Zle je, že sa táto skutočnosť zámerne zneužíva na 
osočovanie lesníkov najmä zo strany niektorých ochrancov prírody. Významne k tomu 
prospievajú masmédia, keď často šírením demagógie si zvyšujú svoju popularitu. Ťažko 
je verejnosti vysvetliť, že v horských oblastiach vznikli holiny nie preto, že sa tu zámerne 
použil holorubný hospodársky spôsob, ale že je to najmä dôsledok v vetrových polomov 
a následného premnoženia podkôrneho hmyzu. Alebo aj to, prečo napríklad v TANAPe sú 
cintoríny smrekových porastov, keď pred tým tam boli zelené lesy. 

Vráťme sa však k hospodárskym spôsobom, k prírode blízkemu hospodáreniu, k vý-
berkovému hospodárskemu spôsobu v lesoch na Slovensku. Nebude sa tu opakovať, ale-
bo sa už aj neopakuje história z obdobia pred rokom 1989? Aj keď ide o iné spoločenské 
zriadenie, rešpektujú sa tu špecifi ká lesníctva? O tom sme už veľa povedali a popísali 
(napríklad Konôpka 2018). Bolo by zbytočné všetko to opakovať. Uvedieme len, že nie 
vo všetkom sa nám v lesníctve podaril prechod do novej situácie po politických a spolo-
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čenských zmenách v roku 1989. Príliš sme sa spoliehali na to, že nás lesníkov verejnosť 
dovtedy vnímala ako akúsi elitu v zelenom a že za svoju dovtedajšiu povesť sa budeme 
musieť uchádzať v úplne iných podmienkach. Naša absencia v politickom centre diania 
mala za následok stratu toho najvýznamnejšieho nástroja na ovplyvňovanie ďalšieho dia-
nia – rezortného ministerstva (Michelčík 2018). Skutočnosťou je, že v rámci dominant-
ného „trhového hospodárstva“, je LH v rámci hospodárskych štruktúr na Slovensku len 
marginálnym odvetvím. Nepodarilo sa nám zrovnoprávniť hospodársky mechanizmus 
(fi nancovanie) zabezpečovania verejnoprospešných služieb2 s výrobnou činnosťou. Pred-
metom príjmov v LH sú v podstate len tržby za drevo. Zabezpečovanie verejnoprospeš-
ných služieb sa spravidla fi nancuje len z prostriedkov získaných za výrobky, čo je v roz-
pore s trhovým hospodárstvom, kde sa platí tak za tovary, ako aj za služby. Z uvedeného 
vyplýva, že ak sa nezmení ekonomický mechanizmus fungovania LH, je ťažko čakať, že 
dôjde k podstatnej zmene pokiaľ ide o obhospodarovania lesov, čiže aj k zavedeniu k prí-
rode ešte bližších spôsobov ich manažmentu ako je to v súčasnosti. 

Samozrejme so zvyšovaním podielu výberkového hospodárskeho spôsobu možno 
súhlasiť. Je to významný nástroj na zvýšenie funkčného potenciálu lesov na Slovensku. 
Treba si ale uvedomiť, že ekonomické efekty z jeho zavádzania budú až v ďalekej budúc-
nosti. Preto ako sme už aj uviedli v prvej kapitole, treba dosiahnuť súlad medzi týmito 
zámermi a podmienkami na ich realizáciu. Problematika sa musí riešiť vo vzájomných 
súvislostiach. Ide v prvom rade o fi nancie, ale aj o zavedenie novej HÚL prírode blízkych 
lesov (koncepcia hrúbkových tried). Dobre je, že sa už spracovala charakteristika trvalo 
viacetážových porastov (Kučera et al. 2018). Ďalej taktiež to, že sú už k dispozícii aj ná-
vrhy takejto alternatívy HÚL (Kula et al. 2018 a, b). Tieto návrhy treba čím skôr overiť, 
dopracovať a potom zaviesť do praxe HÚL.

4 ZÁVER
V čom by mala byť priorita riešenia problémov v LH, za situácie keď v ihličnatých 

porastoch je objem náhodných ťažieb tak veľký, že sme tu už len hrobármi? Ak sa z tejto 
krízovej situácie chceme dostať, nezostáva nám nič iné len prijať razantné opatrenia na 
zastavenie hromadného hynutia smrečín, ktoré je tu v dôsledku premnoženia podkôrne-
ho hmyzu. 

Súčasne veľmi naliehavou úlohou je spracovať a presadiť novu štátnu lesnícku politi-
ku. Táto by mala vychádzať z analýzy doterajšieho vývoja lesov a lesníctva po roku 1989 
a z rozboru súčasného stavu. Strategickým cieľom v lesníctve by naďalej malo byť: zabez-
pečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, založeného na primeranom 
využívaní ekonomických, ekologických a sociálnych funkcií pre rozvoj spoločnosti, 
najmä vidieckych oblastí. V rámci vzájomného zladenie rozličných prístupov, záujmov 
a úloh jednotlivých nárokových skupín na lesy a na nakladanie s nimi treba zabezpečiť, 
aby sa pri obhospodarovaní lesov dodržiavali základné princípy rozvoja lesov, uplatňova-
nie praxou overených mechanizmov riadenia LH a používanie vhodných nástrojov štátnej 
lesníckej politiky. Pritom sa musí zobrať do úvahy, že LH sa stalo odvetvím s rovnocen-
ným postavením výroby (produkcie dreva) a aktívnych (plánovaných) verejnoprospeš-

2  V zmysle Papánka (1978) ide o funkcie (služby) lesa: ekologickú (ochrana pôdy, voda, klimatické 
a fi ltračné účinky, pôdoochrannú, vodohospodársku), environmentálnu (rekreácia a liečenie, ochrana 
prírody a krajiny, poznávanie, výchova a výcvik, zdravotná, kultúrna, inštitucionálna). 
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ných funkcií lesa, či týchto lesníckych služieb. Ide o funkčne integrované LH, kde sa skĺbia 
rozmanité funkcie lesa do harmonického systému hospodárenia (Papánek 1978).

Takto prijatá „Stratégia štátnej lesníckej politiky v SR do roku 2030“ by potom tvorila 
východisko pre rozvoj lesov a lesníctva na Slovensku, pričom by sa osobitná pozornosť 
venovala prírode blízkemu obhospodarovania lesov. 
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