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1. sekcia: Ekonomika lesného hospodárstva

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LESNÉHO 
HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

V ROKU 2009

Miroslav Kovalčík, Jozef Tutka,
Zuzana Kolláriková, Martin Moravčík,

Roman Svitok, Zuzana Sarvašová

Paper presents economic results of forestry in Slovak Republic based 
on economic accounts for forestry (EAF). Economic accounts for forestry 
are an integrated part of the national economic accounts and they describe, 
measure and analyze the generation of income and its distribution through the 
production account, the account of income generation, the entrepreneurial 
income account and the capital account. Infl uences of fi nancial and economic 
crisis are presented at the end of this paper.

Key words: economic results of forestry, economic accounts for forestry, 
fi nancial and economic crisis

1. Úvod
Hospodárstvo každej krajiny tvorí veľký počet ekonomických subjektov, 

ktoré sa zaoberajú rôznymi operáciami. Ich cieľom je výroba, fi nancova-
nie, znovurozdeľovanie a spotreba. Medzi nimi existujú zložité ekonomické 
a hospodárske vzťahy a transakcie. Túto mnohotvárnosť a početnosť hospo-
dárskych vzťahov a transakcií jednotlivých subjektov je potrebné rozčleniť 
pre účely hodnotenia ich výsledkov podľa vhodných teoreticko-metodických 
postupov. Výsledkom takéhoto postupu je ich zoradenie do konzistentného 
a prehľadného systému účtov a tabuliek – súhrnných ekonomických účtov. 
Ekonomické účty zabezpečujú prehľad ekonomických aktivít, ktorý je syste-
matický, porovnateľný a pokiaľ možno čo najviac kompletný. Ďalším cieľom 
a zámerom ekonomických účtov je poskytovať bázu údajov pre rôzne analýzy, 
prognózy a politické opatrenia. Jeho ukazovatele je možné využiť aj na hod-
notenie vplyvu svetovej fi nančnej a hospodárskej krízy na odvetvie lesného 
hospodárstva (LH).

Príspevok prezentuje ekonomické výsledky LH za rok 2009 a analyzuje 
vývoj vybraných ekonomických ukazovateľov za obdobie rokov 2005 – 2009. 
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Súhrnné ekonomické účty prezentujú dosiahnuté ekonomické hodnoty za 
celé LH SR z oblasti účtu produkcie, účtu tvorby dôchodkov, účtu podnika-
teľského zisku a kapitálového účtu. Podľa metodológie integrovaných ekolo-
gických a ekonomických účtov a metodológie národných účtov, je potrebné 
k celkovej produkcií LH pridať hodnotu prírastku lesov. Hodnota bežného 
prírastku dreva na pni, ktorý sa vyťažil sa pripočíta k hodnote medzispotreby. 
Hodnota zmien zásob (vrátane nedokončených výrobkov) je daná rozdielom 
medzi hodnotou bežného prírastku a hodnotou ťažby dreva v cenách dreva 
na pni. Uvedené skutočnosti tvoria hlavný rozdiel oproti pôvodnej metodike 
súhrnných ekonomických účtov pre LH.

2. Ekonomické výsledky lesného hospodárstva
Ekonomické výsledky LH sú prezentované na základe výsledkov účtu pro-

dukcie (hodnota konečnej produkcie, dodávky sortimentov surového dreva, 
priemerné speňaženie, medzispotreba, pridaná hodnota, spotreba fi xného 
kapitálu), účtu tvorby dôchodkov (odmeny zamestnancov, odvedené dane, 
subvencie na produkciu), účtu podnikateľského zisku (príjmy a náklady ostat-
ných aktív, zisk z podnikania) a kapitálového účtu (hrubé a čisté investície).

2.1. Hodnota konečnej produkcie lesného hospodárstva
Hodnota konečnej produkcie LH zahŕňa príjmy a tržby z predaja sorti-

mentov surového dreva, ostatných lesných produktov a druhotných nelesníc-
kych činností. Podľa metodiky integrovaných ekologických a ekonomických 
účtov sa do hodnoty produkcie započítava aj hodnota bežného prírastku les-
ných porastov v danom roku.

Obrázok 1. Vývoj hodnoty konečnej produkcie lesného hospodárstva
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Celková hodnota produkcie LH aj so započítaním hodnoty bežného prí-
rastku a hodnoty vlastnej spotreby bola v roku 2009 vo výške 564,9 mil. € 
a oproti minulému roku klesla o -114 mil. €, alebo o -17 %. Hodnota koneč-
nej produkcie LH SR za referenčné obdobie 2005 – 2009 v bežných cenách 
vykazuje mierne stúpajúci trend s výrazným poklesom v roku 2009 (obr. 1). 
Hodnota produkcie lesných produktov (bežný prírastok, piliarska guľatina, 
vlákninové drevo, palivové drevo a ostatné lesné produkty) dosiahla v roku 
2009 hodnotu 320 mil. €, resp. 508,9 mil. € (so započítaním hodnoty prírast-
ku a hodnoty vlastnej spotreby podľa metodiky integrovaných ekologických 
a ekonomických účtov pre LH). Oproti predchádzajúcemu roku výrazne kles-
la (o -22,5 %, resp. o -15 % podľa metodiky IEEAF) najmä v dôsledku sveto-
vej fi nančnej a ekonomickej krízy, ktorá sa naplno prejavila najmä v prvom 
polroku. Hodnota dodávok sortimentov surového dreva klesla o -23 %. Naj-
výraznejšie sa to prejavilo pri piliarskych guľatinových sortimentoch dreva, 
kde bol pokles až o -31 %. Naproti tomu hodnota dodávok palivového dreva 
stúpla o 8 %. Pri vlákninových sortimentoch bol mierny pokles o -4 %. Hodno-
ta druhotných nelesníckych činností dosiahla v roku 2009 hodnotu 56 mil. € 
a medziročne klesla o -31 %.

Obrázok 2. Štruktúra konečnej produkcie lesného hospodárstva v roku 2009

V štruktúre konečnej produkcie LH za rok 2009 majú najvyšší podiel sor-
timenty piliarskej guľatiny a hodnota bežného prírastku (obr. 2). Sortimenty 
surového dreva tvoria spolu až 80 % trhovej produkcie LH, čo znamená, že 
drevná hmota je rozhodujúcim zdrojom fi nancovania LH. Hodnota ostatných 
produktov a druhotných nelesníckych služieb predstavuje zhruba 20 % (obr. 
3).
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Obrázok 3. Vývoj štruktúry konečnej produkcie lesného hospodárstva

2.2. Vývoj dodávok sortimentov surového dreva
V roku 2009 dodali subjekty obhospodarujúce lesy na Slovensku na do-

máci trh 9 087 tis. m3 dreva (vrátane vlastnej spotreby), čo je doposiaľ tretia 
najvyššia dodávka dreva v histórii Slovenska a je veľmi podobná dodávkam 
dreva v roku 2005 po veľkej vetrovej kalamite.  V roku 2009 boli dodávky dre-
va na domáci trh o 182 tis. m3 nižšie ako v roku 2008. Zvýšenie dodávok dreva 
v poslednom období je ovplyvnené najmä náhodnými ťažbami v dôsledku pô-
sobenia škodlivých činiteľov, ale aj zvýšením zásob dreva v lesoch vo vyšších 
vekových stupňoch. V roku 2007 sa dosiahla najlepšia štruktúra sortimentov 
dreva od roku 1990. Ihličnaté piliarske sortimenty mali podiel 62,4 % a list-
naté piliarske sortimenty 41,6 % z celkových dodávok (obr. 4). Stále chýbajú 
výraznejšie dodávky najcennejších sortimentov I. a II. určené na výrobu dýh, 
a to v dôsledku malého záujmu na domácom trhu a slabšieho marketingu 
na umiestenie tohto tovaru v zahraničí.

Obrázok 4. Vývoj dodávok sortimentov surového dreva

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

Rok

Drevo na pni (prírastok) Piliarska guľatina Palivové drevo

Vlákninové drevo Ostatné lesné produkty Druhotné nelesnícke činností

Ostatné sortimenty dreva
Palivové drevo + drevo na energetické účely
Vlákninové drevo
Sortimenty III. triedy akosti
Sortimenty II. triedy akosti
Soritmenty I. triedy akosti

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

2005 2006 2007 2008 2009

ti
s.

m
3



9

1. sekcia: Ekonomika lesného hospodárstva

2.3. Vývoj priemerného speňaženia sortimentov surového 
dreva

Priemerné speňaženia dreva v LH SR je charakteristické striedaním ob-
dobí rastu a poklesu. Najvyššie bolo v roku 2007, a to 50,29 €/m3. Vyplýva to 
zo zvýšeného dopytu po drevnej hmote. Najnižšia priemerná cena dreva v LH 
SR za m3 bola v roku 2009 – 34,26 €/m3. Koncom roka 2008 a hlavne v roku 
2009 sa na speňažení sortimentov dreva a dopyte po nich prejavila fi nančná 
a ekonomická kríza. Priemerné speňaženie dreva v LH SR kleslo v roku 2009 
až o 22 % v dôsledku vplyvov fi nančnej krízy (o 23 % u ihličnatého dreva a 20 % 
u listnatého dreva). Výraznejší pokles cien bol najmä u cenných sortimentov 
dreva (výrezy I. a II. triedy). V prvej polovici roka 2009 ešte klesalo priemerné 
speňaženie, obrat nastal v treťom štvrťroku 2009 s miernym rastom v posled-
nom štvrťroku 2009. Lesné podniky kompenzovali nižšiu priemernú cenu 
zvýšením dodávok dreva, aby si zabezpečili potrebné príjmy. Trend vývoja 
priemerného speňaženia od roku 2005 je znázornený na obrázku 5.

Obrázok 5. Vývoj priemerného speňaženia sortimentov surového dreva

Podobný vývoj cien dreva v roku 2009 bol aj v zahraničí, kde sa pokles 
priemerného speňaženia zastavil v druhom štvrťroku 2009. Priemerné ceny 
guľatiny zaznamenali najvyšší rast v treťom štvrťroku 2009. Dôvodom boli 
zlepšujúce sa trhy s ihličnatým rezivom v Európe a v USA. Dopyt po listna-
tej piliarskej guľatine priemernej kvality bol pomerne slabý. Dobrý dopyt bol 
po všetkých sortimentoch energetického dreva, regionálne sa zvýšili ceny pa-
livového dreva. Aj napriek rastu cien v treťom štvrťroku 2009 boli ceny v po-
rovnaní s rovnakým obdobím roka 2008 nižšie až o 15 %. Situácia na trhoch 
s rezivom zostáva i naďalej napätá, preto sa zmluvy pre prvý štvrťrok 2010 
uzatvárali veľmi opatrne (INFORMAČNÝ LIST 2/2010).
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2.4. Medzispotreba lesného hospodárstva
Medzispotreba reprezentuje hodnotu všetkých tovarov a služieb pou-

žitých ako vstupy v produkčnom procese, okrem fi xného kapitálu, ktorého 
spotreba je zaznamenaná ako spotreba fi xného kapitálu. Tieto tovary a služ-
by medzispotreby sú pretvorené, alebo použité v produkčnom procese. Pri 
detailnej klasifi kácií podľa rozličných kategórií položiek, medzispotreba 
zobrazuje vzájomné spojenie lesného hospodárstva s ostatnými odvetviami 
hospodárstva prostredníctvom vstupov. Medzispotreba je tiež používaná ako 
vstup do kalkulácie faktorov intenzity (t. j. pomer dvoch faktorov produkcie, 
napr. medzispotreby a faktora práce). Medzispotreba je reprezentovaná tý-
mito položkami: nevyťažený bežný prírastok, semená a sadbový materiál, 
energia, palivá, mazivá, hnojivá a prostriedky na zlepšenie pôd, prostriedky 
na ochranu rastlín a pesticídy, krmivá pre zvieratá, materiál, drobné náradie, 
údržby a opravy, služby, ostatné tovary a služby (platené nájomné, poplatky 
za konzultácie, znalcov, účtovníkov, náklady na dopravné služby, poštovné 
a telekomunikačné náklady a iné). Medzispotreba je relevantným ukazova-
teľom intenzity v LH. Za referenčné obdobie jej ročná hodnota v bežných ce-
nách vo väčšine osciluje od 190 mil. € až po 250 mil. €, resp. od 340 mil. € do
400 mil. € podľa metodiky integrovaných ekologických a ekonomických účtov 
pre LH (obr. 6). Podiel medzispotreby na konečnej produkcii LH v bežných 
cenách dosahuje 44 až 51 %, resp. 51 až 60 % po započítaní hodnoty bežného 
prírastku (obr. 7).

Obrázok 6. Vývoj hodnoty medzispotreby v rokoch
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Obrázok 7. Vývoj podielu medzispotreby na konečnej produkcii LH

2.5. Pridaná hodnota lesného hospodárstva
Pridaná hodnota je základným ukazovateľom na vyjadrenie výkonnos-

ti LH v rámci celého národného hospodárstva. Hrubá pridaná hodnota je 
hodnota konečnej produkcie LH znížená o medzispotrebu. Hrubá pridaná 
hodnota v bežných cenách za referenčné obdobie má rozkolísaný trend. Kým 
jej hodnota bola v rokoch 2005 – 2008 okolo 250 mil. €, v roku 2009 klesla 
na úroveň 186 mil. €, t. j. o -23% (obr. 8). Podobný trend zaznamenáva aj čis-
tá pridaná hodnota. Čistá pridaná hodnota predstavuje hrubú pridanú hod-
notu očistenú od spotreby fi xného kapitálu. V jednotlivých rokoch kolíše od
160 mil. € po 220 mil. €. V roku 2009 klesla o -25%. Podiel hrubej a čistej pri-
danej hodnoty na celkovej produkcií má mierne klesajúci trend (obr. 9).
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Obrázok 9. Vývoj podielu hrubej a čistej pridanej hodnoty

2.6. Spotreba fixného kapitálu – odpisy
Ďalším ekonomickým ukazovateľom je spotreba fi xného materiálu (od-

pisy), ktorá sa spotrebuje prostredníctvom investičného majetku v procese 
výroby. Hodnota odpisov v odvetví LH v bežných cenách ročne osciluje okolo 
hodnoty 28 až 32 mil. € a v roku 2009 dosiahla úroveň 29,1 mil. € (obr. 10). 
V stálych cenách tento ukazovateľ vykazuje vyrovnanejší trend.

Obrázok 10. Vývoj hodnoty spotreby fi xného kapitálu
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Odmeny zamestnancov v bežných cenách dosiahli v roku 2009 hodnotu 
101,3 mil. € (obr. 11) a oproti minulému roku klesli o -22 %, najmä v dôsled-
ku zníženia počtu zamestnancov (z 12,2 tis. na 9,9 tis.) a zníženia priemernej 
mesačnej mzdy v odvetví LH. V štátnom sektore bol pokles o 17,9 % pri zníže-
ní objemu väčšiny výkonov lesnej výroby. V neštátnom sektore klesli osobné 
náklady až o 29,5 % pri 24,0 % znížení počtu zamestnancov (ZELENÁ SPRÁVA, 
2010). Priemerný mesačný zárobok klesol na 612 €, t. j. o -3 %. Vývoj podielu 
odmien zamestnancov na celkovej produkcií je zobrazený na obrázku 12.

Obrázok 11. Vývoj výšky odmien zamestnancov

Obrázok 12. Vývoj podielu odmien zamestnancov na konečnej produkcii lesného hospodárstva

2.8. Odvedené dane z produkcie
Dane z produkcie sú zákonom nariadené platby súvisiace s produkciou 

a dovozom statkov a služieb, zamestnávaním pracovníkov, vlastníctvom ale-
bo užívaním pôdy, nehnuteľností a ostatného majetku používaného v rámci 
produkčného procesu. Tieto dane sa rozdeľujú na:

 – dane na produkty
 – DPH
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 – Dane a poplatky za dovoz statkov a služieb
 – Ostatné dane na produkty

 – ostatné dane z produkcie
Odvedené dane z produkcie dosiahli v LH SR v bežných cenách v rokoch 

2005 až 2009 hodnotu približne 44 – 55 mil. €. V bežných cenách dosiahli 
dane z produkcie v roku 2009 hodnotu 43,6 mil. €. Pri ich podrobnejšej ana-
lýze najviac stúpli dane z nehnuteľnosti (o 22,8 %) a výraznejšie klesla DPH 
(o -9 %) a daň z príjmov (o -34 %). Cestná daň sa výrazne nemenila v sledova-
nom období (obr. 13).

Obrázok 13. Vývoj výšky odvedených daní z produkcie

2.9. Subvencie na produkciu
Subvencie na produkciu reprezentujú zdroje na obhospodarovanie lesov 

a môžu sa defi novať ako platby štátu užívateľom a obhospodarovateľom lesa. 
V rámci tejto položky sú zahrnuté všetky platby, ktoré nie sú poskytované 
na jednotku produkcie. 

V roku 2009 dosiahli v bežných cenách hodnotu 13,9 mil. €. Najvyšší po-
diel dosahujú subvencie na ostatné činností ako sú: špecifi cké činností v LH 
(ochranné opatrenia proti podkôrnemu hmyzu), vyhotovovanie lesných hos-
podárskych plánov, resp. plánov starostlivosti o les, rôzne príspevky na úče-
lové činností, dotácie na poľnohospodársku činnosť a pod. V posledných ro-
koch sa zvýšil aj podiel subvencií na investície, čo súvisí najmä s možnosťou 
čerpania fi nančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013. 
Naproti tomu klesá podiel subvencií na lesnícku činnosť (obr. 14).
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Obrázok 14. Vývoj výšky subvencií na produkciu

2.10. Príjmy a náklady ostatných aktív
Do príjmov a nákladov ostatných aktív možno zahrnúť hlavne platby 

za požičaný cudzí fi nančný kapitál. Ukazovateľ prijatých úrokov tvoria úroky 
krátkodobých úložiek fi nančných prostriedkov a úroky splácaných pohľadá-
vok po lehote splatnosti. 

Obrázok 15. Vývoj príjmov a nákladov ostatných aktív

Prijaté úroky sa v LH v jednotlivých rokoch sledovaného obdobia pohybo-
vali v rozpätí 0,2 – 0,7 mil. €v bežných cenách a od 0,1 do 0,3 mil. € v stálych 
cenách. Úroky platené sú v rozsahu 0,3 až 1,2 mil. € v bežných cenách s vý-
nimkou roka 2008, kde dosiahli hodnotu 2,6 mil. €. Pri posudzovaní platené-
ho a prijatého nájomného je dôležité rozlišovanie nájomného za pôdu, vodu, 
nerastné suroviny a budovy. Prijaté nájomné býva účtované v produkčnom 
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účte ako poskytovanie služieb a preto sa podľa metodiky Eurostatu nezahŕ-
ňa do účtu podnikového zisku. Prijaté nájomné tvoria čiastky z prenájmu po-
zemkov, budov, zariadení a strojov, ale aj príjmy z prenájmu poľovných revírov 
štátnych a neštátnych vlastníkov lesov. Nájomné platené v bežných cenách sa 
za sledovanú dobu pohybuje v rozpätí 4,5 až 6,7 mil. € a v stálych cenách 2,1 
až 4,3 mil. € (obr. 15).

2.11. Zisk z podnikania
Zisk z podnikania slúži na stanovenie príjmu, ktorý zodpovedá v podni-

kovom účtovníctve bežne používanému výpočtu hrubého zisku pred rozdele-
ním a zdanením príjmov. 

Obrázok 16. Vývoj výšky zisku z podnikania

Obrázok 17. Vývoj podielu zisku z podnikania na hodnote celkovej produkcie 

Zisk z podnikania v bežných cenách v jednotlivých rokoch výrazne kolí-
še. Najvyššiu hodnotu dosiahol v roku 2006, a to hodnotu 46,6 mil. € (podľa 
pôvodnej metodiky), resp. 111 mil. € (podľa novej metodiky) najmä v dôsled-
ku vyššieho priemerného speňaženia drevnej hmoty (obr. 16). V roku 2009 
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dosiahol hodnotu 16,4 mil. € (pokles o -49,5 %), resp. 54,1 mil. € (pokles 
o -22 %). Tento trend kopíruje aj vývoj podielu zisku z podnikania na konečnej 
produkcií LH za jednotlivé roky (obr. 17).

2.12. Kapitálové účty
Kapitálové účty popisujú zmeny vyplývajúce z investičnej aktivity, zmien 

zásob a precenenia investičného majetku. Zobrazujú buď požičiavanie si ale-
bo požičiavanie iným. 

Hrubé investície
Hrubé investície predstavujú sumu hrubej tvorby fi xného kapitálu v zales-

ňovaní a v nelesníckej produkcií (investície do strojov a zariadení, investície 
do dopravných prostriedkov a ostatné investície). Hrubé investície oscilovali 
v rokoch 2005 až 2008 okolo hodnoty 33 až 43 mil. €. Nárast za celé sledova-
né obdobie predstavuje 30,2 %. Naproti tomu v roku 2009 klesli na hodnotu 
9 mil. €, tzn. o -79 % (obr. 18).

Obrázok 18. Vývoj výšky hrubých investícií

Čisté investície
Čisté investície alebo čistá tvorba fi xného kapitálu predstavuje hrubé 

investície očistené o spotrebu investičných aktív a vyjadruje zlepšenie alebo 
zhoršenie stavu investičného majetku. Vyšší zisk z podnikania, ako aj mož-
ností získania podpory z Európskych fondov podporili vyššiu investičnú 
aktivitu lesných podnikov v rokoch 2005 – 2008. Z toho vyplýva, že čisté in-
vestície dosiahli v týchto rokoch kladnú hodnotu, čo znamená reálny nárast 
investičného majetku. V roku 2009 realizovali lesné podniky iba nevyhnutné 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2005 2006 2007 2008 2009

Stavebné práce Stroje a zariadenia Ostatné

m
il

.€



18

In: Aktuálne otázky ekonomiky a inovačnej politiky lesného hospodárstva SR

investície a najmä spolufi nancovali investície, ktoré boli podporené z euro-
fondov, preto aj čisté investície boli záporne (-20,1 mil. €), tzn. že výška odpi-
sov bola výrazne vyššia ako výška investícií (obr. 19).

Obrázok 19. Vývoj hodnoty čistých investícií

Hodnoty jednotlivých ukazovateľov sú zobrazené v tabuľke 1 (v bežných 
cenách) a tabuľke 2 (v stálych cenách roka 1995).

Tabuľka 1. Vývoj ukazovateľov rozšíreného lesníckeho ekonomického účtu v bežných cenách
(mil. €)

Ukazovateľ
Súhrnné ekonomické účty pre LH 

(EAF)
Rozšírené ekonomické účty pre LH 

(IEEAF)
2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

Účet produkcie
Hodnota lesných 
produktov 384,0 372,3 416,9 413,7 320,0 551,3 552,8 599,2 597,9 508,9

 – bežný
prírastok — — — — — 167,3 180,5 182,3 184,2 184,9

 – piliarska 
guľatina 275,1 273,6 293,2 298,7 207,0 275,1 273,6 293,2 298,7 210,0

 – palivové drevo 5,2 6,5 7,4 10,2 11,0 5,2 6,5 7,4 10,2 11,5
 – vlákninové drevo 96,6 84,4 104,2 96,2 92,0 96,6 84,4 104,2 96,2 92,5
 – ostatné lesné 
produkty 7,0 7,8 12,1 8,6 10,0 7,0 7,8 12,1 8,6 10,0

Druhotné neles-
nícke činností 72,6 73,6 87,8 81,3 56,0 72,6 93,0 87,8 81,3 56,0

Hodnota pro-
dukcie lesného 
hospodárstva

456,5 445,9 504,7 495,0 376,0 623,9 645,8 687,0 679,2 564,9

Hodnota medzi-
spotreby 210,1 196,5 249,9 252,7 190,0 364,5 332,0 387,0 400,7 341,2

 – z toho vyťažený 
bežný prírastok — — — — — 154,4 135,5 137,1 148,0 151,2
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Ukazovateľ
Súhrnné ekonomické účty pre LH 

(EAF)
Rozšírené ekonomické účty pre LH 

(IEEAF)
2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

Hrubá pridaná 
hodnota 246,5 249,4 254,8 242,3 186,0 259,4 313,7 300,0 278,5 223,8

 – spotreba fi xného 
kapitálu 27,7 27,8 32,4 32,0 29,1 27,7 27,8 32,4 32,0 29,1

Čistá pridaná 
hodnota 218,8 221,5 222,4 210,3 156,9 231,7 285,9 267,6 246,5 194,6

Účet tvorby dôchodkov
 – ostatne dane 
na produkciu 52,7 55,7 49,1 45,6 43,6 52,7 55,7 49,1 45,6 43,6

 – ostatné subven-
cie na produkciu 5,1 8,7 6,5 6,3 11,0 5,1 8,7 6,5 6,3 11,0

 – odmeny zamest-
nancov 138,6 121,5 129,5 130,5 101,3 138,6 121,5 129,5 130,5 101,3

Čistý dôchodok 32,6 53,0 50,3 40,5 22,9 45,5 117,4 95,5 76,8 60,7
Účet podnikového zisku

 – nájomné platené 6,3 6,7 4,5 5,6 5,5 6,3 6,7 4,5 5,6 5,5
 – úroky platené 0,3 0,3 0,5 2,6 1,2 0,3 0,3 0,5 2,6 1,2
 – úroky prijaté 0,6 0,6 0,3 0,7 0,2 0,6 0,6 0,3 0,7 0,2

Zisk
z podnikania 26,6 46,6 45,6 33,1 16,4 39,5 111,0 90,8 69,3 54,1

Kapitálové účty
Hrubé investície 32,6 39,0 38,5 42,4 9,0 32,6 39,0 38,5 42,4 9,0
Zariadenie 
a budovy 30,9 35,0 31,0 39,2 8,0 30,9 35,0 31,0 39,2 8,0

Ostatné
investície 1,6 4,0 7,6 3,2 1,0 1,6 4,0 7,6 3,2 1,0

Čisté investície 4,9 11,1 6,1 10,4 -20,1 4,9 11,1 6,1 10,4 -20,1
Zmeny zásob -1,4 2,7 3,2 0,0 -4,0 11,5 47,7 48,4 36,2 29,8
z toho nedokonče-
né výrobky — — — — — 12,9 45,0 45,2 36,2 33,8

Kapitálové 
transfery 3,5 4,4 8,4 2,9 3,0 3,5 4,4 8,4 2,9 3,0

Počet
zamestnancov
(tis. prac.)

13,4 12,5 11,9 12,2 9,9 13,4 12,5 11,9 12,2 9,9

Prameň: Súhrnné informácie o stave lesov SR (SLHP), PIL 2005, PIL 2006, PIL 2007, PIL 2008, PIL 2009, 
Súvaha Uč POD 3-02, Výsledovka POD 2-01, Les V 4-01, Zelená správa 2006–2010.
Poznámka: Na prepočet bol použitý konverzný kurz 30,126 Sk/€.

Pokračovanie tabuľky 1
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Tabuľka 2. Vývoj ukazovateľov rozšíreného lesníckeho ekonomického účtu v stálych cenách roku 
1995* (mil. €)

Ukazovateľ
Súhrnné ekonomické účty pre LH 

(EAF)
Rozšírené ekonomické účty pre LH 

(IEEAF)
2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

Účet produkcie
Hodnota lesných 
produktov 194,9 180,8 197,0 186,8 142,3 279,8 268,5 283,2 270,1 226,3

 – bežný
prírastok — — — — — 84,9 87,7 86,2 83,2 82,2

 – piliarska 
guľatina 139,6 132,9 138,6 134,9 92,0 139,6 132,9 138,6 134,9 93,4

 – palivové drevo 2,6 3,1 3,5 4,6 4,9 2,6 3,1 3,5 4,6 5,1
 – vlákninové drevo 49,0 41,0 49,2 43,4 40,9 49,0 41,0 49,2 43,4 41,1
 – ostatné lesné 
produkty 3,6 3,8 5,7 3,9 4,4 3,6 3,8 5,7 3,9 4,4

Druhotné neles-
nícke činností 36,9 35,8 41,5 36,7 24,9 36,9 45,2 41,5 36,7 24,9

Hodnota
produkcie lesného 
hospodárstva

231,8 216,6 238,5 223,6 167,2 316,7 313,6 324,7 306,8 251,2

Hodnota
medzispotreby 106,6 95,5 118,1 114,1 84,5 185,0 161,3 182,9 181,0 151,7

 – z toho
vyťažený bežný 
prírastok

— — — — — 78,4 65,8 64,8 66,8 67,2

Hrubá pridaná 
hodnota 125,1 121,1 120,4 109,4 82,7 131,7 152,4 141,8 125,8 99,5

 – spotreba fi xného 
kapitálu 14,1 13,5 15,3 14,5 12,9 14,1 13,5 15,3 14,5 12,9

Čistá pridaná 
hodnota 111,1 107,6 105,1 95,0 69,8 117,6 138,9 126,5 111,4 86,5

Účet tvorby dôchodkov
 – ostatné dane 
na produkciu 26,8 27,1 23,2 20,6 19,4 26,8 27,1 23,2 20,6 19,4

 – ostatné subven-
cie na produkciu 2,6 4,2 3,1 2,8 4,9 2,6 4,2 3,1 2,8 4,9

 – odmeny
 – zamestnancov 70,3 59,0 61,2 58,9 45,0 70,3 59,0 61,2 58,9 45,0

Čistý dôchodok 16,5 25,7 23,8 18,3 10,2 23,1 57,0 45,1 34,7 27,0
Účet podnikového zisku

 – nájomné platené 3,2 3,3 2,1 2,5 2,4 3,2 3,3 2,1 2,5 2,4
 – úroky platené 0,1 0,1 0,3 1,2 0,5 0,1 0,1 0,3 1,2 0,5
 – úroky prijaté 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1

Zisk
z podnikania 13,5 22,6 21,6 14,9 7,3 20,0 53,9 42,9 31,3 24,1
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Ukazovateľ
Súhrnné ekonomické účty pre LH 

(EAF)
Rozšírené ekonomické účty pre LH 

(IEEAF)
2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

Kapitálové účty
Hrubé investície 16,5 18,9 18,2 19,1 4,0 16,5 18,9 18,2 19,1 4,0
Zariadenie 
a budovy 15,7 17,0 14,6 17,7 3,6 15,7 17,0 14,6 17,7 3,6

Ostatné
investície 0,8 1,9 3,6 1,4 0,4 0,8 1,9 3,6 1,4 0,4

Čisté investície 2,5 5,4 2,9 4,7 -8,9 2,5 5,4 2,9 4,7 -8,9
Zmeny zásob -0,7 1,3 1,5 0,0 -1,8 5,8 23,2 22,9 16,4 13,3

 – z toho
nedokončené 
výrobky

— — — — — 6,6 21,9 21,4 16,4 15,0

Kapitálové 
transfery 1,8 2,2 4,0 1,3 1,3 1,8 2,2 4,0 1,3 1,3

Počet
zamestnancov
(tis. prac.)

13,4 12,5 11,9 12,2 9,9 13,4 12,5 11,9 12,2 9,9

Prameň: Súhrnné informácie o stave lesov SR (SLHP), PIL 2005, PIL 2006, PIL 2007, PIL 2008, PIL 2009, 
Súvaha Uč POD 3-02, Výsledovka POD 2-01, Les V 4-01, Zelená správa 2006–2010.
* defl átor; r. 2005 = 1,970, r. 2006 = 2,059, r. 2007 = 2,151, r. 2008 = 2,214, r. 2009 = 2,249
Poznámka: Na prepočet bol použitý konverzný kurz 30,126 Sk/€.

3. Záver
Rozšírené súhrnné lesnícke ekonomické účty (SLEÚ) merajú, popisujú 

a analyzujú v podmienkach lesníctva SR tvorbu dôchodku LH prostredníc-
tvom účtov produkcie, dôchodkov, podnikateľského zisku a kapitálových 
účtov. Ich výsledky sú podkladom pre analytickú, koncepčnú a prognostickú 
činnosť MP SR. Výsledky SLEÚ za roky 2005 až 2009 boli použité pre zhod-
notenie ekonomických výsledkov a dôchodkovosti LH v „Správe o lesnom 
hospodárstve v SR 2010“.

Svetová fi nančná a ekonomická kríza sa prejavila v odvetví LH najmä 
v poslednom štvrťroku 2008 a v prvom polroku 2009. Hlavné dopady na LH 
sa prejavili v dopyte po sortimentoch surového dreva prostredníctvom zníže-
nia predajných cien a problémoch pri predaji, znižovaní objemu pestovných 
prác a prác v ochrane lesa. V oblasti zamestnanosti sa výraznejšie prejavila 
v dodávateľskom sektore, ktorý je výrazne postihnutý obmedzením objemu 
prác.

Ukazovatele rozšírených SLEÚ prepočítané na cenovú úroveň roku 1995 
poukazujú na pretrvávajúcu disparitu cien materiálnych a mzdových vstupov 
a výstupov lesnej výroby, ktorú sa nedarí v požadovanej miere kompenzovať 

Pokračovanie tabuľky 2
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v cene fi nálnej produkcie ani hľadaním iných zdrojov fi nancovania LH. Vý-
sledky kapitálového účtu poukazujú stále na nedostatočné zdroje na obnovu 
investičného majetku, hlavne mechanizačných prostriedkov, ktoré obme-
dzujú realizáciu nevyhnutných technicko-ekonomických, ale aj ekologických 
opatrení a následne ovplyvnením nákladovosti výrobného procesu.

SLEÚ a jeho ukazovatele ekonomickej efektívnosti zároveň poukazujú 
na skutočnosť, že súčasné rentové možnosti LH nevytvárajú dostatok vlast-
ných zdrojov na zabezpečenie všetkých funkcií lesov v požadovanej miere, čo 
dokumentujú tabuľkové prehľady a grafy vývoja jednotlivých ukazovateľov 
rozšírených súhrnných lesníckych ekonomických účtov. Preto sa využíva-
nie a obhospodarovanie lesov podobne ako v ostatných štátoch EÚ nemôže 
zaobísť bez fi nančnej podpory štátu, resp. podpory z Európskych fondov. 
Z uvedeného vyplýva, že existujúca podpora štátu a Európskych fondov na 
obhospodarovanie lesov, ale i na programy rozvoja lesov, ozdravné opatrenia 
v lesoch poškodených imisiami a obnovu hmotného investičného majetku 
priamo ovplyvňuje ekonomickú výkonnosť a tým aj konkurencieschopnosť 
LH SR.
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PRODUKCIA DREVA A VÝROBKOV 
Z DREVA NA SLOVENSKU A PRÍSTUP 

K SPRACOVANIU DREVA

Roman Svitok a kolektív

In Slovakia, wood assortments production, it went since 2005 until 2009 
by high infl uence of windstorms from 2004 and spruce decline as well with 
high growth of economy until half of 2008. Wood processing industry, it has 
maiden favorable response to higher wood removals in its production growth. 
World fi nancial and economy crisis refl ect since end of 2008 wood removals, 
wood prices and wood industry production in Slovakia. Wood removals, 
wood foreign trade, they are analyzed in Slovakia for 2000–2009 and a wood 
removals prognosis is made until 2020. Wood consumption is evaluated for 
2006–2009. Wood industry production is analyzed in Slovakia for 2005–2009 
as well as wood products foreign trade.

Key words: wood removal, wood price, wood sale, wood assortments, wood 
export and import, wood-processing industry.
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1. Úvod
Produkcia dreva a jeho spracovanie prešlo od začiatku 90-tych rokov vý-

znamnými zmenami. Stabilizácia vzťahov trvala až do roku 2000, odkedy 
možno vidieť výrazný nárast kapacít drevospracujúceho priemyslu a jeho stú-
pajúcu spotrebu dreva z domácich zdrojov. Sledované obdobie 2005–2009, je 
obdobím po stabilizácii vzťahov v lesnícko-drevárskom komplexe, obdobím 
doteraz najvyššieho ekonomického rastu Slovenskej republiky ako aj obdo-
bím nástupu hospodárskej krízy. Prognóza do roku 2020 už berie do úvahy 
nastupujúcu fi nančnú a hospodársku krízu.

2. Materiál a metodika práce
Používajú sa štatistické údaje o produkcii dreva a o ich vývoze a dovoze 

zo zelených správ, údaje FAO UNECE, Eurostatu, Štatistického úradu ako aj 
údaje z výkazov ministerstva hospodárstva. Vyhodnocujú sa údaje za obdobie 
2000–2009. 

3. Dodávky dreva
V roku 2009 dodali subjekty obhospodarujúce lesy na Slovensku na domáci 

trh 8 405 tis. m3 dreva (vrátane vlastnej spotreby), čo je doposiaľ tretia najvyššia 
dodávka dreva v histórii Slovenska a je veľmi podobná dodávkam dreva v roku 
2005 po veľkej vetrovej kalamite. V porovnaní s rokom 2008 boli dodávky dreva 
na domáci trh o 509 tis. m3 nižšie ako v roku 2008. Zvýšenie dodávok dreva 
v poslednom období je ovplyvnené náhodnými ťažbami v dôsledku pôsobenia 
škodlivých činiteľov v rokoch 2008–2009, zvýšením zásob dreva v lesoch vo 
vyšších vekových stupňoch, avšak ako najvýznamnejšia sa ukazuje snaha ma-
jiteľov a užívateľov lesa dosiahnuť lepší hospodársky výsledok. Pri znížených 
cenách dreva, sa na dosiahnutie rovnakých tržieb za drevo ako v minulom roku 
muselo dodať viac dreva. Významným faktorom v roku 2009 bol vplyv hospo-
dárskej krízy na obchod s drevom na domácom, európskom a svetovom trhu 
a na situáciu v drevospracujúcom priemysle, ktorá sa zhoršila.

Celkové dodávky dreva z lesnej pôdy v roku 2009 na domáci a zahraničný 
trh boli 9 086 991 m3. Okrem tohto dreva, bolo dodané na trh aj drevo lesných 
drevín z pôdy, ktorá nie je evidovaná ako lesná. Množstvo dreva lesných dre-
vín, ktoré sa na  Slovensku dodáva z nelesnej pôdy odhadujeme na 450 tis. m3.

V roku 2009 sa ďalej pokračovalo zhoršovanie štruktúry dodávaných 
sortimentov dreva. Ihličnaté piliarske sortimenty klesli z 57,9 % v roku 2008 
na 52,5 v roku 2009 a listnaté piliarske sortimenty z 37,9 % v roku 2008 na 



25

1. sekcia: Ekonomika lesného hospodárstva

Ta
bu
ľk

a 
1.

 S
or

tim
en

to
vá

 št
ru

kt
úr

a 
do

dá
vo

k 
su

ro
vé

ho
 d

re
va

So
rt

im
en

t

R
ok

 2
00

8 
(m

3 )
R

ok
 2

00
9 

(m
3 )

R
ok

 (%
)

Tuzemsko

Vývoz

Vlastná 
spotreba

Spolu

Tuzemsko

Vývoz

Vlastná 
spotreba

Spolu

2008

2009

Ih
lič

na
té

 d
re

vo
V

ýr
ez

y 
I. 

tr
ie

dy
90

15
6

0
24

6
0

0
0

0
0,

00
0,

00
V

ýr
ez

y 
II

. t
ri

ed
y

6 
88

3
75

6
0

7 
63

9
4 

26
0

4 
41

9
0

8 
67

9
0,

12
0,

14
V

ýr
ez

y 
II

I. 
A

, B
, C

 tr
ie

dy
3 

42
6 

40
2

92
 3

76
84

 5
53

3 
60

3 
33

1
3 

00
5 

88
3

23
3 

73
5

55
 8

47
3 

29
5 

46
5

57
,8

9
52

,5
1

D
re

vo
vi

na
 b

rú
sn

e 
dr

ev
o

8 
61

0
0

0
8 

61
0

7 
23

1
0

5
7 

23
6

0,
14

0,
12

B
an

sk
é 

vý
re

zy
17

 3
20

3 
08

3
0

20
 4

03
4 

00
1

2 
94

3
0

6 
94

4
0,

33
0,

11
Ž

rd
e

18
 0

11
5

35
7

18
 3

73
10

 2
56

66
1

18
0

11
 0

97
0,

30
0,

18
V

lá
kn

in
ov

é 
dr

ev
o

1 
23

3 
94

2
14

7 
44

0
20

 8
17

1 
40

2 
19

9
1 

49
6 

47
7

28
9 

26
7

18
 3

16
1 

80
4 

06
0

22
,5

3
28

,7
5

D
re

vo
 n

a 
en

er
ge

tic
ké

 
úč

el
y 

58
 9

62
0

2 
97

8
61

 9
40

80
 5

29
0

0
80

 5
29

1,
00

1,
28

Pa
liv

ov
é 

dr
ev

o
19

7 
59

0
32

4
15

 1
85

21
3 

09
9

20
2 

23
8

2 
75

3
19

 1
00

22
4 

09
1

3,
42

3,
57

D
re

vo
 n

a 
pn

i
20

4 
33

9
0

1 
64

0
20

5 
97

9
48

7 
96

5
79

82
48

8 
12

6
3,

31
7,

78
Su

ro
vé

 k
m

en
e

63
5 

60
2

45
 5

44
1 

57
9

68
2 

72
5

30
0 

76
8

48
 3

50
32

0
34

9 
43

8
10

,9
7

5,
57

Sp
ol

u
5 

80
7 

75
1

28
9 

68
4

12
7 

10
9

6 
22

4 
54

4
5 

59
9 

60
8

58
2 

20
7

93
 8

50
6 

27
5 

66
5

10
0,

00
10

0,
00



26

In: Aktuálne otázky ekonomiky a inovačnej politiky lesného hospodárstva SR
Po

kr
ač

ov
an

ie
 ta

bu
ľk

y 1

So
rt

im
en

t

R
ok

 2
00

8 
(m

3 )
R

ok
 2

00
9 

(m
3 )

R
ok

 (%
)

Tuzemsko

Vývoz

Vlastná 
spotreba

Spolu

Tuzemsko

Vývoz

Vlastná 
spotreba

Spolu

2008

2009

Li
st

na
té

 d
re

vo

V
ýr

ez
y 

I. 
tr

ie
dy

1 
17

9
1 

19
2

0
2 

37
1

50
5

38
1

0
88

6
0,

1
0,

0
V

ýr
ez

y 
II

. t
ri

ed
y

17
 5

01
7 

74
8

0
25

 2
49

9 
39

1
3 

45
7

2
12

 8
50

0,
8

0,
5

V
ýr

ez
y 

II
I. 

A
, B

, C
 tr

ie
dy

1 
11

1 
57

0
34

 0
03

6 
97

8
1 

15
2 

55
1

85
7 

71
2

35
 9

44
3 

71
7

89
7 

37
3

37
,9

31
,9

B
an

sk
é 

vý
re

zy
21

9
0

77
29

6
2 

07
2

0
0

2 
07

2
0,

0
0,

1
Ž

rd
e

11
0

10
9

12
0

3 
97

1
0

14
8

4 
11

9
0,

0
0,

1
V

lá
kn

in
ov

é 
dr

ev
o

1 
56

1 
18

7
22

 1
36

6 
80

8
1 

59
0 

13
1

1 
54

0 
40

0
59

 0
74

2 
64

0
1 

60
2 

11
4

52
,2

57
,0

D
re

vo
 n

a 
en

er
ge

tic
ké

 
úč

el
y

36
 1

74
0

0
36

 1
74

35
 5

42
0

0
35

 5
42

1,
2

1,
3

Pa
liv

ov
é 

dr
ev

o
18

7 
24

1
0

6 
95

9
19

4 
20

0
18

8 
86

1
10

9
4 

82
8

19
3 

79
8

6,
4

6,
9

D
re

vo
 n

a 
pn

i
29

 4
95

0
45

2
29

 9
47

48
 4

90
0

0
48

 4
90

1,
0

1,
7

Su
ro

vé
 k

m
en

e
12

 8
67

0
10

7
12

 9
74

13
 0

84
97

2
26

14
 0

82
0,

4
0,

5
Sp

ol
u

2 
95

7 
44

4
65

 0
79

21
 4

90
3 

04
4 

01
3

2 
70

0 
02

8
99

 9
37

11
 3

61
2 

81
1 

32
6

10
0,

0
10

0,
0

Ih
lič

na
té

 +
 li

st
na

té
 sp

ol
u

8 
76

5 
19

5
35

4 
76

3
14

8 
59

9
9 

26
8 

55
7

8 
29

9 
63

6
68

2 
14

4
10

5 
21

1
9 

08
6 

99
1

-
-

R
ez

iv
o 

ih
lič

na
té

39
 7

09
12

 2
31

17
 1

97
69

 1
37

48
 6

87
8 

85
5

4 
17

0
61

 7
12

-
-

R
ez

iv
o 

lis
tn

at
é

1 
19

3
81

5
21

2 
02

9
1 

14
7

44
4

33
1 

62
4

-
-

L
es

né
 e

ne
rg

et
ic

ké
 št

ie
pk

y 
(t

on
)

11
3 

03
2

1 
24

5
0

11
4 

27
7

11
4 

45
0

7 
29

1
54

3
12

2 
28

4
-

-

P
ra

m
eň

: Š
tv

rť
ro
čn

ý v
ýk

az
 o

 d
od

áv
ka

ch
 d

re
va

 v 
le

sn
íc

tv
e L

es
 D

 (M
P 

SR
) 2

-0
4,

 co
ln

á 
št

at
is

tk
a 

SR
, ú

da
je

 N
LC

- L
V

Ú
 Z

vo
le

n.



27

1. sekcia: Ekonomika lesného hospodárstva

1,9 % v roku 2009 z celkových dodávok. Skoro úplne sa prestali vyrábať naj-
cennejšie sortimenty na výrobu dýh. Ihličnaté výrezy I. a II. triedy dosiahli 
0,14 % a listnaté výrezy I. a II. triedy 0,5 % v dôsledku nízkeho záujmu na do-
mácom trhu a slabého marketingu pre umiestnenie tohto tovaru v zahraničí 
priamo lesníckymi subjektmi. 

Prameň: Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve Les D (MP SR) 2-04, colná štatistka SR.
Vypracoval: NLC-LVÚ Zvolen.

Obrázok 1. Dodávky ihličnatého dreva

Prameň: Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve Les D (MP SR) 2-04, colná štatistka SR. Vypracoval: 
NLC-LVÚ Zvolen.

Obrázok 2. Dodávky listnatého dreva

4. Výhľad dodávok dreva do roku 2020
Výhľad dodávok dreva sa odvodil z výhľadu ťažby zníženej o manipulačné 

straty, zvyšky po ťažbe a odpad, ktoré predstavujú 3,5 – 5,5 % z hrubiny.
Z hľadiska vývoja dodávok dreva je potrebné predpokladať v tomto a v bu-

dúcom roku relatívne zvýšenie dodávok dreva na domáci i zahraničný trh, len 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Rok

Piliarske a dyharenske výrezy Vláknina Ostatná priemyselná guľatina Palivo

ti
sí

c
m

3

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Rok

Piliarske a dyharenske výrezy Vláknina Ostatná priemyselná guľatina Palivo

ti
sí

c
m

3



28

In: Aktuálne otázky ekonomiky a inovačnej politiky lesného hospodárstva SR

o niečo nižšie ako v roku 2008, ako snahu majiteľov a obhospodarovateľov 
lesa dosiahnuť prijateľný hospodársky výsledok pri znížených cenách dreva. 
Nastupujúca fi nančná a hospodárska celosvetová kríza začala vplývať len 
v treťom štvrťroku 2008 preto sú výsledky za rok 2008 dobré avšak v roku 
2009 sa už prejavuje pri len miernom znížení množstva dodávok dreva, ale 
prostredníctvom veľkého prepadu cien.

Dochádza k výraznému posunu v kvalitatívnom zatriedení sortimentov. 
Naďalej sa znižuje podiel najcennejších sortimentov – výrezov kvalitatívnej 
triedy I. a II. V rámci výroby piliarskej guľatiny sa tiež posúva lepšia kvalitatív-
na trieda do horších tried. Znižuje sa výroba piliarskych výrezov kvalitatívnej 
triedy III. A a čiastočne III. B. Ťažisko dodávky piliarskych výrezov sa presúva 
do kvalitatívnej triedy III. C, respektíve takzvanému výberu z vlákninového 
dreva. 

Vďaka schopnosti relatívne dobrého prežitia celulózovo-papierenského 
priemyslu nedochádza k výraznému poklesu dodávok vlákninového dreva. 
Avšak dochádza k zníženiu cien vlákninového dreva. Práve faktor nízkych 
cien dreva a nízkej ceny práce je základom zachovania, respektíve mierneho 
zvýšenia produkcie v tomto segmente počas krízy.

V dodávkach palivového dreva dochádza k zvýšeniu dodávok tohto sorti-
mentu v dôsledku zblíženia sa cien za palivové a vlákninové drevo a ako reak-
cia obyvateľstva na znížený príjem peňazí v období krízy a snaha eliminovať 
tento dopad nižšími výdavkami za teplo.

Obrázok 3. Vývoj a perspektíva dodávok dreva

V roku 2010 predpokladáme dodávky dreva približne na úrovni roku 2009 
a veľmi blízko dodávkam vyplývajúcim z reálnej prognózy ťažbových možnos-
tí Slovenska a takisto mierne zvýšenie cien dreva v porovnaní s rokom 2009.
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Vzhľadom na vývoj ťažbových technológií do roku 2020 predpokladáme 
postupné znižovania odpadu a zvyškov po ťažbe, ktoré zostávali nevyužité, 
budú prechádzať do výroby drevných štiepok ako energetického dreva.

V dodávkach guľatiny (surového dreva) sa predpokladá nárast, vzhľadom 
na vývoj ťažbových možností a to až na takmer 8 400 tis. m3 v roku 2020. Roz-
diel je v náraste dodávok ihličnatého a listnatého dreva. Zatiaľ čo sme dodávky 
ihličnatej guľatiny predpokladali na úrovni okolo 4 400 tis. m3 počas celého 
obdobia, tieto sa zvýšili v dôsledku zvýšeného výskytu  náhodných ťažieb a si-
tuácie na trhu na približne 6 mil. m3 v krízovom období 2008–2009. Nárast 
celkových dodávok guľatiny do roku 2020, ktorý zapríčiní nárast dodávok 
listnatej guľatiny z približne 3 300 tis. na 3 700 tis. m3 sa v krízových rokoch 
2008/2009 v dôsledku zlej situácie na trhu s drevom znížil na asi 3 mil. m3.

Zároveň sa predpokladá zmena štruktúry týchto sortimentov, a to v po-
stupnom zvyšovaní podielu dýharenských sortimentov a  prechode techno-
lógií drevospracujúceho priemyslu vo využívaní tenšieho dreva na piliarsky 
sortiment. Je to odôvodnené vyšším zhodnotením dreva vo fi nálnych produk-
toch, ako je nábytok vyššej kvality a zvyšujúca sa výstavby rodinných domov 
a bytov na Slovensku po roku 2010, ako aj zväčšenie frekvencie obmeny ná-
bytku.

Dodávky vlákninového dreva, aj keď zostáva percentuálne z celkových 
dodávok na približne rovnakej úrovni počas celého obdobia, sa v dôsled-
ku vyšších ťažieb budú zvyšovať. Nárast spôsobí listnatá vláknina, a to až 
na takmer 2 000 tis. m3 v roku 2020. Očakáva sa, že dôjde k zmene vo vy-
užití tohto sortimentu v drevospracujúcom priemysle. Využívanie vlákniny 
v celulózovo-papierenskom priemysle sa predpokladá počas celého obdobia 
na úrovni 2 200 – 2 400 tis. m3. Nárast bude v spracovaní tohto sortimentu 
na drevotrieskové dosky, ktoré sú významným prvkom pri výrobe nábytku 
a pri konštrukcii drevostavieb na ich báze. 

Produkcia energetického dreva z hrubiny predpokladá postupný nárast 
tohto sortimentu, pričom budú dodávky palivového dreva narastať len v dô-
sledku zvýšených ťažieb, a ich podiel na celkových dodávkach sa mierne zní-
ži. Nárast produkcie energetického dreva sa zabezpečí nárastom produkcie 
lesných štiepok zo zvyškov po ťažbe. Ďalšou významnou zložkou dodávok 
energetického dreva bude nehrubie, spracovávané na energetickú štiepku. 

Dodávky sortimentov dreva, ich množstvo a zloženie ovplyvňuje:
 – Výška ťažieb – pomer obnovných a výchovných ťažieb, ako aj zastúpenie 

náhodných ťažieb a podiel ihličnatého a listnatého dreva.
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 – Dopyt a ponuka sortimentov dreva na svetových trhoch.
 – Domáce kapacity na spracovanie dreva a sekundárne kapacity okolitých 

krajín.
 – Vývoj domácej ekonomiky a kúpyschopnosť obyvateľstva.
 – Cena energie a potreba dreva na energetické účely.
 – Vývoj globálnej ekonomiky, energetické, fi nančné, hospodárske a iné sve-

tové krízy.

5. Vývoz a dovoz dreva
Z údajov v colnej štatistike vyplýva, že v roku 2009 sa vyviezlo 2 678 tis. m3 

dreva v hodnote 87 568 tis. €. Vlastníci a užívatelia lesov predali do zahraničia 
drevo v objeme 682 tis. m3. Z toho bolo 582 tis. m3 ihličnatého dreva a 99 tis. m3 
listnatého. Rozdiel 1996 tis. m3 vyviezli rôzne iné subjekty, najmä obchodné 
spoločnosti. Lesnícke subjekty zvýšili vývoz dreva o 327 tis. m3, z toho neštát-
ne lesnícke subjekty o 84 tis. m3 a štátne subjekty o 243 tis. m3 ako v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom. Vo vývoze ihličnatého dreva sme sa dostali približ-
ne na úroveň roku 2005. Vývoz listnatého dreva zostal na nízkej úrovni pred-
chádzajúcich rokov. Obchodné nelesnícke subjekty zvýšili vývoz o 62 tis. m3. 
Takúto situáciu nie možné pokladať za výhodnú pre lesnícke subjekty aj keď 
sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zlepšila, pretože sa ich marketin-
gová stratégia pri obchode so zahraničím do značnej miery spolieha na cudzie 
spoločnosti, čo nemusí byť už pri takomto rozsahu vždy výhodné. Ďalším ne-
gatívom je, že sa vyváža až 25 % domácej suroviny bez ďalšej pridanej hodno-
ty. Tento stav v roku 2009 je možné pripísať predovšetkým kríze, ktorá výz-
namne ovplyvnila drevospracujúci priemysel, najmä v segmente drevárskeho 
priemyslu, a tým znížila spracovanie dreva v domácom prostredí.

Prameň: Štvrťročné výkazy o dodávkach dreva v lesníctve Les D (MP SR), údaje MH, Štatistický úrad SR 
a NLC-LVÚ Zvolen.

Obrázok 4. Vývoz ihličnatého dreva lesníckymi subjektmi
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Prameň: Štvrťročné výkazy o dodávkach dreva v lesníctve Les D (MP SR), údaje MH, Štatistický úrad SR 
a NLC-LVÚ Zvolen.

Obrázok 5. Vývoz listnatého dreva lesníckymi subjektmi

Prameň: Colná štatistika SR.

Obrázok 6. Vývoz dreva zo Slovenska v tis. m3 v rokoch 2005–2009

Tabuľka 2. Vývoz sortimentov surového dreva do zahraničia v rokoch 2008 a 2009

Sortiment dreva
2008 2009

tis. m3 % tis. m3 %
Ihličnaté výrezy (I. až III. triedy akosti) 1 010 44,1 1 119 41,78
Ihličnaté drevo IV. a V. triedy akosti 746 32,6 997 37,23
Listnaté výrezy (I. až III. triedy akosti) 100 4,4 187 6,99
Listnaté drevo IV. a V. triedy akosti 337 14,7 228 8,49
Palivové drevo 97 4,2 147 5,50
Spolu 2 289 100 2 678 100,00

Prameň: Colná štatistika SR.
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Vývoz dreva zo Slovenska klesal od roku 2000 do roku 2005. Nárast v roku 
2005 na 1 815 tis. m3 je v dôsledku rýchleho spracovania kalamity.

Zo Slovenska sa v roku 2009 vyviezlo 354 tis. m3 ihličnatého reziva a
51 tis. m3 listnatého reziva z čoho lesnícke subjekty vyviezli 9 tis. m3 ihličnaté-
ho a 0,5 tis. m3 listnatého reziva. Údaje o dovoze sortimentov surového dreva 
zo zahraničia v rokoch 2008 a 2009 sa uvádzajú v nasledujúcej tabuľke 3.

Tabuľka 3. Dovoz sortimentov surového dreva zo zahraničia 

Sortiment dreva
2008 2009

tis. m3 % tis. m3 %
Ihličnaté výrezy (I. až III. triedy akosti) 9 1,1 46 8,1
Ihličnaté drevo IV. a V. triedy akosti 218 27,0 158 28,0
Listnaté výrezy (I. až III. triedy akosti) 23 2,8 144 25,5
Listnaté drevo IV. a V. triedy akosti 500 61,9 159 28,0
Palivové drevo 58 7,2 59 10,4
Spolu 808 100 566 100

Prameň: Colná štatistika SR.

Export a import piliarskej guľatiny úzko súvisí s jej produkciou. Zo Slo-
venska sa exportuje prevažne ihličnatá piliarska guľatina a importuje pre-
važne listnatá piliarska guľatina. Relatívne vysoký export piliarskej guľatiny 
v roku 2005 je spojený s vetrovou kalamitou v roku 2004 a dosiahol približ-
ne 900 tis. m3. Najnižší export piliarskej guľatiny bol v rokoch 2006–2007 
na úrovni 500 – 670 tis. m3 a súvisel s rastom domáceho drevospracujúceho 
priemyslu. Zvýšený export v rokoch 2008 a 2009 na úrovni 1 100 tis. m3 res-
pektíve 1 300 tis. m3 je dôsledkom ekonomickej krízy, kedy pri naplnení do-
mácich kapacít drevospracujúceho priemyslu a poklese cien dreva, sa snažili 
majitelia a obhospodarovatelia lesa dosiahnuť kladný hospodársky výsledok 
zvýšeným vývozom piliarskej guľatiny.

Import piliarskej guľatiny je na relatívne nízkej úrovni do 350 tis. m3. Naj-
menej sa doviezlo piliarskej guľatiny v roku 2008 a to 32 tis. m3 ako dôsledok 
vplyvu krízy.

Export palivového dreva je dosť nevyvážený na relatívne nízkej úrovni. 
15 – 150 tis. m3 ročne. Priebeh exportu palivového dreva je podobný exportu 
piliarskej guľatiny. Relatívne vysoký export paliva roku 2005 je spojený s vet-
rovou kalamitou v roku 2004 a dosiahol približne 125 tis. m3. V roku 2006 kle-
sol na 15 tis. m3 a potom postupne začal rásť a stúpal s prebiehajúcou krízou. 
Vrchol dosiahol v roku 2009 na úrovni 150 tis. m3. Import palivového dreva je 
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zanedbateľný a dosahuje úroveň 5 – 60 tis. m3, pričom maximum je v rokoch 
krízy 2008–2009.

Export vlákninového dreva má rastúcu tendenciu z 813 tis. m3 v roku 2005 
na 1 232 tis. m3 v roku 2009. Prevažuje vývoz ihličnatého vlákninového dreva. 
Dovoz vlákninového dreva má podobne rastovú tendenciu ako vývoz avšak 
v menších množstvách. Prevažuje dovoz listnatého vlákninového dreva. Z
43 tis. m3 v roku 2005 na 718 tis. m3 v roku 2008. V roku 2009 sa dovoz vlákni-
nového dreva prepadol v dôsledku krízy na úroveň roku 2007, t. j. 310 tis. m3.

Export reziva a panelov z dreva má ťažisko pri rezive v ihličnatom rezive 
a pri paneloch z dreva v drevotrieskových doskách. Export tejto komodity na-
rástol z 1 100 tis. m3 v roku 2005 na 1 700 tis. m3 v roku 2007. V rokoch 2008 
a 2009 sa export v dôsledku krízy znížil na 1 100, respektíve 900 tis. m3. Im-
port reziva a panelov z dreva má ťažisko v importe drevotrieskových dosiek. 
Import rástol z 350 tis. m3 v roku 2005 na 904 tis. m3 v roku 2007. V rokoch 
krízy klesol na 820, respektíve 510 tis. m3. 

Export vlákniny sa uskutočňuje v segmente sulfátovej bielenej buničiny 
na relatívne vyrovnanej úrovni 100 – 130 tis. ton ročne. Podobne je na tom aj 
import vlákniny, ktorá sa uskutočňuje prevažne v segmente bielenej buničiny 
na úrovni 100 – 160 tis. ton ročne.

Export papiera je veľmi vyrovnaný v rozsahu 710 – 780 tis. ton ročne, 
okrem roku 2008 kedy poklesol na 600 tis. ton. Import papiera má rovnaký 
priebeh ako export. Je vyrovnaný na úrovni 360 – 420 tis. ton ročne okrem 
roku 2008 kedy poklesol na 250 tis. ton.

Export drevného odpadu je na relatívne nízkej úrovni a predstavuje 140 
– 160 tis. ton ročne. Import tejto komodity je na ešte nižšej úrovni ako export 
a to 20 – 80 tis. ton ročne. Zahraničný obchod s odpadovým papierom je veľmi 
nízky a predstavuje 30 – 100 tis. ton exportu a 30 – 60 tis. ton importu ročne.

6. Spotreba dreva
V záujme zvýšenia zamestnanosti a príjmov obyvateľstva sa presadzuje 

spracovanie vyprodukovanej suroviny v domácom prostredí a zvyšovanie pri-
danej hodnoty vo výrobkoch z dreva. Realizáciu týchto zámerov potvrdzujú 
údaje uvedené v  tabuľke 4, z ktorých vidno postupný nárast produkcie i spot-
reby základných sortimentov surového dreva v m3 na obyvateľa. 



34

In: Aktuálne otázky ekonomiky a inovačnej politiky lesného hospodárstva SR

Tabuľka 4. Produkcia a spotreba dreva na obyvateľa

Sortiment
2006 2007 2008 2009

m3 na obyvateľa
Guľatina – produkcia 1,463 1,506 1,713 1,675
Guľatina – spotreba 1,299 1,298 1,439 1,286
Priemyselná guľatina – produkcia 1,405 1,428 1,610 1,567
Priemyselná guľatina – spotreba 1,242 1,232 1,344 1,194
Vlákninové drevo – produkcia 0,469 0,521 0,553 0,686
Vlákninové drevo – spotreba 0,344 0,432 0,486 0,519

Prameň: Štvrťročné výkazy o dodávkach dreva v lesníctve Les D (MP SR), údaje MH, Štatistický úrad SR 
a NLC-LVÚ Zvolen.

7. Produkcia drevospracujúceho priemyslu
Produkcia reziva sa vyvíjala v závislosti od ťažby dreva na Slovensku a od-

bytových možnostiach doma a v EÚ. Produkcia ihličnatého reziva bola v ro-
koch 2005–2006 ovplyvnená veľkou vetrovou kalamitou v roku 2004 vo Vy-
sokých Tatrách. V ďalších rokoch je produkcia ihličnatého reziva ovplyvnená 
zvýšenými dodávkami ihličnatých piliarskych výrezov v dôsledku zvýšeného 
výskytu náhodných ťažieb. Najvyššia produkcia ihličnatého reziva bola v roku 
2008 na úrovni 2 063 tis. m3. Kríza sa vo výrobe ihličnatého reziva prejavila 
až v roku 2009 a to poklesom produkcie o 400 tis. m3 v porovnaní s predchá-
dzajúcim rokom. Produkciu listnatého reziva postihla kríza už v roku 2008. 
Do roku 2007 rástla produkcia tejto komodity z 637 tis. m3 v roku 2005 na
909 tis. m3 v roku 2007. V roku 2008 sa produkcia listnatého reziva znížila 
na 780 tis. m3 a v roku 2009 na 649 tis. m3, čo je približne úroveň roku 2005.

Obrázok 7. Produkcia drevospracujúceho priemyslu
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Produkcia drevných panelov má rastúcu tendenciu, zo 606 tis. m3 v roku 
2005 na 952 tis. m3 v roku 2008. Kríza sa u tohto produktu výraznejšie preja-
vila až v roku 2009, kedy poklesla produkcia na 863 tis. m3.

Pri celulóze má produkcia má narastajúcu tendenciu počas celého obdobia 
2005–2009 a to zo 610 tis. ton v roku 2005 na 690 tis. ton v roku 2008/2009. 
Podobný priebeh ako produkcia celulózy má aj priebeh produkcie papiera 
a kartónu. Z 860 tis. ton v roku 2005 na 920 tis ton v rokoch 2008/2009.

8. Diskusia a záver
Výroba sortimentov dreva, jeho dodávky a spracovanie sú na Slovensku 

prepojené segmenty lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu. 
Reštrukturalizácia drevospracujúceho priemyslu ako i navrátenie vlastníctva 
lesov pôvodným majiteľom sa po počiatočných ťažkostiach pozitívne preja-
vuje na lesnom hospodárstve i drevospracujúcom priemysle. Pozitívne sa 
prejavuje aj vstup Slovenska do EU a naštartovanie slovenskej ekonomiky. 
V posledných piatich rokoch je najvyššia spotreba, produkcia ale i zahraničný 
obchod a to ako export tak aj import. Produkcia drevospracujúceho priemy-
slu bola v roku 2008 štvornásobná v porovnaní s rokom 1993, pričom lesné 
hospodárstvo zvýšilo produkciu guľatiny len o tretinu. Aj keď sú tu výrazné 
pozitíva, je potrebné zvýšiť domácu spotrebu guľatiny na úroveň blízku jej 
produkcii a produkciu drevospracujúceho priemyslu orientovať na fi nalizáciu 
výrobkov a znížiť vývoz reziva.

Do polovice roku 2008 sa v oblasti produkcie a spracovania dreva preja-
vovali pozitívne aspekty integrácie Slovenska do EU a vplyv svetového eko-
nomického rastu. 

Napojenie Slovenska na svetovú ekonomiku, čo je pre malú ekonomiku 
ako je slovenská nevyhnutné, prináša aj riziká. Zrejme dočasné, avšak celo-
svetová hospodárska kríza spustená v USA sa potom priamo dotýka sloven-
ského lesnícko-drevárskeho reťazca predovšetkým prostredníctvom nižšej 
spotreby dreva v Severnej Amerike a zvýšený vývoz výrobkov drevospra-
cujúceho priemyslu do Európy pri slabnúcom kurze doláru. Obdobne je to 
s neustále narastajúcou spotrebou guľatiny v Číne a nárastom produktov jej 
drevospracujúceho priemyslu, ktoré po poklese odbyty v USA začínajú hľadať 
väčšie uplatnenie na európskych trhoch. 

Kríza sa dotkla slovenského lesnícko-drevárskeho priemyslu najviac 
v roku 2009. V lesníckom segmente nedošlo k zníženiu produkcie guľatiny 
v porovnaní s ťažbovými možnosťami, avšak došlo k zníženiu tržieb za m3 
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dodávaného dreva. Je možné vidieť mierny rozdiel medzi neštátnym sekto-
rom, ktorý mierne znížil produkciu guľatiny a štátnym sektorom, ktorý ju 
mierne zvýšil predovšetkým v ihličnatom dreve. Najvýraznejším rozdielom 
je skôr orientácia na dosiahnutie zisku za vyprodukované drevo a preto mier-
ne zníženie produkcie pri znížených cenách za drevo u neštátnych subjektov 
a zachovanie zamestnanosti u štátnych subjektov prostredníctvom zvýšenia 
ťažby dreva. Určitú rolu tu hrá postavenie dominantného subjektu na trhu 
s drevom a to Lesov SR, š. p., ktoré silne ovplyvňujú ceny dreva. Štátne i ne-
štátne subjekty či už priamo, alebo nepriamo prostredníctvom obchodníkov 
s drevom, zvýšili vývoz dreva až na takmer 30 % (29,47 %), čo nemožno po-
kladať za prínos pre rozvoj lesnícko-drevárskeho priemyslu.

V drevospracujúcom priemysle dopadla kríza negatívne v roku 2009 pre-
dovšetkým v segmente piliarskej výroby a to nielen v poklese vyrobeného 
množstva na 80 % roku 2008, ale i v cenách za rezivo. Miernejší bol dopad 
v segmente veľkoplošných materiálov, kde sa produkcia oproti roku 2008 
znížila o 10 %. Pri výrobe celulózy a papiera zostala produkcia v roku 2009 
na rovnakej úrovni ako v roku 2008.

Na Slovensku sa prakticky v množstve produkcie kríza prejavila v les-
nícko-drevárskom priemysle v roku 2009 len v segmente reziva a drevných 
panelov, aj to na nižšej úrovni ako v celosvetovom priemere alebo EU. Inde 
produkcia zostala na prakticky rovnakej úrovni ako v roku 2008. Príčinu 
možno vidieť v dvoch faktoroch: nízka cena práce a nízka cena dreva v porov-
naní s okolitými krajinami. Tieto faktory sú však nie dlhodobo udržateľné Sa-
mostatnou kapitolou zostane vplyv rastu cien energií a to v dvoch aspektoch. 
Tlak na náklady na ťažbu dreva v lesnom hospodárstve a spracovanie dreva 
v drevospracujúcom priemysle a na druhej strane zvýšený dopyt po dreve, ako 
energetickom zdroji. Avšak v období krízy, pre znížený dopyt po rope klesá aj 
jej cena a od toho sa potom odvíja aj cena energetického dreva. Nepriaznivým 
pre drevospracujúci priemysel sa stáva využitie dreva na energiu, keď cena 
energetického dreva dosiahne, respektíve prevýši cenu dreva na spracovanie 
v drevospracujúcom priemysle. 

Napriek všetkým možným rizikám je potrebné vidieť možnosti drevospra-
cujúceho priemyslu ako perspektívnu výrobu založenú na spracovaní domá-
cej suroviny.
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SÚČASNÁ SITUÁCIA NA TRHU S DREVOM 
V SR A ANALÝZA JEJ VÝVOJA

Jozef Suchomel, Miloš Gejdoš

The paper analyzes the current situation in the timber market in the 
Slovak Republic and in selected countries of Central Europe. Analyzed was the 
evolution of supply of raw wood assortments on the market in Slovakia. Also 
was evaluated the development of import and export of raw wood assortments 
and sawnwood from the perspective of the Slovak Republic. In the next section 
were analyzed price trends of selected raw wood assortments in the Slovakia, 
Czech Republic, Germany and selected provinces of Austria. The fi nal section 
is devoted to space a brief commentary on the current situation in the timber 
market in Slovakia.
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1. Úvod
Lesné hospodárstvo, najmä v Slovenskej republike, prechádza v súčas-

nosti mimoriadne zložitým obdobím. Od prepuknutia globálnej ekonomickej 
krízy v roku 2008 výrazne poklesla spotreba dreva a výrobkov z dreva, čo vy-
volalo výrazný pokles cien sortimentov surového dreva (napr. v kvalitatívnej 
triede III. A dreviny smrek klesla cena u štátnych subjektov zo 75,02 €.m-3 
z marca 2008 na 56,7 €.m-3 v júni 2009). K tomuto nepriaznivému faktoru 
sa pridali ďalšie negatívne vplyvy, ako neustále sa zvyšujúca intenzita náhod-
ných ťažieb v dôsledku vetrových kalamít a na Slovensku aj destabilizácia 
ihličnatých porastov podkôrnym hmyzom. Tieto faktory sú z pohľadu sloven-
ského lesníctva už len ťažko ovplyvniteľným faktom, ktorý sa negatívne pod-
pisuje pod celkovo nepriaznivú ekonomickú situáciu. Slovensko je však špeci-
fi cké aj tým, že trh s drevom je ovplyvnený jedným dominantným subjektom, 
ktorý de facto určuje cenovú politiku a stratégiu. Bohužiaľ pri riadení umiest-
ňovania drevnej produkcie na trhu nerozhodujú ekonomické a marketingové 
princípy. Situáciu nijako neuľahčuje ani stav legislatívy v tejto oblasti, pričom 
v zmysle zákona 264/1999 Z. z. je možné obchodovať s drevom podľa akých-
koľvek technických podmienok, resp. noriem, ktoré sa stávajú záväznými až 
uzatvorením obchodnej zmluvy. V praxi tak možno obchodovať podľa akých-
koľvek pravidiel, pokiaľ sa na tom dohodnú predávajúci a kupujúci. V našom 
príspevku budeme analyzovať cenový vývoj na trhu s drevom v SR, v porovna-
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ní s vybranými krajinami strednej Európy za posledné obdobie a analyzovať 
jednotlivé faktory, ktoré sú príčinou tohto vývoja.

2. Dodávky dreva na trh v SR
V tabuľkách 1 a 2 uvádzame vývoj objemu dodávok sortimentov surového 

dreva, vývoj objemu exportu a importu sortimentov surového dreva a vývoj 
objemu exportu a importu reziva v SR od roku 2004. Vývoj objemu dodávok 
sortimentov surového dreva v roku 2010 predstavuje zatiaľ sumár za prvé dva 
štvrťroky roku 2010.

V súčasnosti rezonujú v odbornej verejnosti najmä názory spracovateľov 
dreva, že je dôležité, aby produkcia drevnej hmoty bola spracovaná na Sloven-
sku, a aby bol jej vývoz zakázaný, resp. obmedzený. Odhliadnuc od toho, že 
sme členmi EÚ a takéto obmedzenie nemá v prostredí voľnej trhovej ekono-
miky žiadne miesto, mohlo by vyvolať nebezpečný precedens aj pre iné voľne 
obchodovateľné komodity. V 90-tych rokoch tu existovali licencie na vývoz 
dreva, ktoré však boli jednostranne zamerané (licencie na dovoz drevnej 
hmoty neboli). Takéto riešenie by bolo celkom určite v rozpore s pravidlami 
voľného obchodu a smernicami EÚ.

Z analýzy vývoja dodávok sortimentov surového dreva na trh je zjavné, 
že až do prepuknutia globálnej ekonomickej krízy mali stúpajúci charakter, 
a to predovšetkým hlavne z dôvodu stúpajúceho podielu náhodných ťažieb. 
V roku 2009 klesli dodávky dreva len veľmi mierne a približne rovnaký objem 
možno očakávať aj v roku 2010. Z toho vyplýva, že za posledné dva roky je 
na trh dodávaný približne rovnaký objem dreva ako v roku 2005, keď dodáva-
ný objem ovplyvnila najmä rozsiahla kalamita vo Vysokých Tatrách (tab. 1). 

Tabuľka 1. Vývoj dodávok sortimentov surového dreva v SR 

Vývoj 
dodávok 

SR
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Ihličnaté 4 036 217 6 224 571 4 785 427 5 025 140 6 354 500 6 275 665 2 068 274

Listnaté 3 204 085 3 077 558 3 083 082 3 106 347 3 112 600 2 811 326 1 282 023

Spolu 7 240 302 9 302 129 7 868 509 8 131 487 9 467 100 9 086 991 3 350 297
Prameň: Zelená správa, Spravodajca NLC.
Vysvetlivka: Údaje za rok 2010 sú za prvý polrok podľa Spravodajca NLC.

Objem v týchto dvoch rokoch (2008, 2009) je približne rovnaký, tak ako 
sme už uviedli, najmä z dôvodov zvýšeného podielu náhodných ťažieb. Z ana-
lýzy je jasné, že napr. v roku 2004, kde na jeho konci bola kalamita vo Vy-
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sokých Tatrách, bolo na trh dodaných 
dokonca o 2 239 448 m3 menej ihlič-
natých sortimentov ako v r. 2009. Pre 
úplnosť je potrebné uviesť, že stúpol 
aj export guľatiny, ale porovnanie ro-
kov 2004 a 2009 predstavuje rozdiel 
zvýšenia exportu guľatiny v celkovej 
bilancii, očistenej o import guľatiny, 
o 1 230 000 m3. Môžeme teda konšta-
tovať, že v roku 2009 bola na sloven-
skom trhu k dispozícii guľatina v obje-
me vyššom o približne 1 mil. m3, než 
tomu bolo pred piatimi rokmi v roku 
2004 (tab. 2). Dopyt po výrobkoch 
z dreva sa v roku 2009 značne znížil, 
takže informácie o nedostatku dreva 
na slovenskom trhu sú prinajmenšom 
zavádzajúce. Ešte v prvom štvrťroku 
roka 2010 výrazne viazol odbyt sorti-
mentov surového dreva a ich ponuka 
výrazne prevyšovala dopyt. K výraz-
nému oživeniu postupne prišlo až 
v ďalších štvrťrokoch tohto roka. Pri 
porovnaní bilancie obchodu s rezivom 
možno konštatovať výrazný pokles už 
v roku 2008, kedy sa už začínal pre-
javovať znížený dopyt po výrobkoch 
z dreva. Navyše v tomto roku bolo 
na trhu najviac dodaných sortimentov 
surového dreva. Požiadavky spraco-
vateľov dreva na Slovensku v súčas-
nosti výrazne prevyšujú produkčné 
možnosti. Tento rozdiel už začína byť 
zjavný a ešte výraznejšie sa prehĺbi 
po spracovaní dreva z náhodných ťa-
žieb. Osobitne to platí najmä pri ihlič-
natých sortimentoch surového dreva, 
ktorých je na trhu výrazný nedostatok.
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3. Vývoj cien sortimentov surového dreva
3.1. Vývoj cien piliarskej guľatiny drevín smrek a jedľa

Situácia na stredoeurópskom trhu s ihličnatou piliarskou guľatinou začína 
byť z pohľadu producentov drevnej suroviny mimoriadne zaujímavá. Po pred-
chádzajúcom útlme zapríčinenom najmä rozsiahlymi vetrovými kalamitami 
(Kyrill, Olli) a následnom nástupe globálnej ekonomickej krízy, dochádza 
po prvý raz, približne po dvoch rokoch, k oživeniu trhu s týmito sortimentmi. 
Dominantné sú na trhu samozrejme dreviny smrek a jedľa. V priebehu pr-
vého polroka 2010 zaznamenali sortimenty piliarskej guľatiny týchto dvoch 
drevín vo vybraných Spolkových krajinách Rakúska cenový nárast v rozpätí 
od 5,5 do 7,5 €.m-3 a ďalší rast pokračoval aj v treťom štvrťroku 2010 (obr. 2). 
Zjavne teda začína prevaha dopytu nad ponukou a túto situáciu dramaticky 
nezmenila ani víchrica Xynthia zo začiatku tohto roka. Situácia v Rakúsku 
dokonca dospela už do štádia, kedy jednotliví odberatelia poskytujú cenové 
bonifi kácie pre dodávateľov drevnej hmoty, pokiaľ im dodávajú drevo nad už 
zazmluvnené objemy, resp. za dodatočné navýšenie ťažieb. Podobný cenový 
nárast (v niektorých prípadoch aj výraznejší) týchto sortimentov je badateľ-
ný aj v Nemecku (obr. 2). Ceny v jednotlivých spolkových krajinách Rakúska 
začiatkom tretieho štvrťroka 2010 dosiahli porovnateľnú úroveň z roku 2007, 
teda obdobie pred krízou (84 €.m-3 sortimentu A/B/C, 2b drevín smrek a jed-
ľa v Burgenlande). V Dolnom Rakúsku dokonca dosiahli ceny piliarskej guľa-
tiny smreka a jedle svoje maximá od roku 2000 (91, resp. 92 €.m-3 pre sorti-
menty A/B/C 2b, resp. 3a), čo možno považovať za úplné oživenie trhu s touto 
komoditou.

Obrázok 1. Vývoj cien piliarskej guľatiny drevín smrek a jedľa v SR a ČR v €.m-3
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Údaje za ČR a SR (obr. 1) naznačujú, že v druhom štvrťroku ceny zatiaľ len 
veľmi pozvoľne zaznamenávajú opätovné oživenie. V ČR v druhom štvrťroku 
2010 zaznamenali ceny piliarskej guľatiny nárast približne o 5 €.m-3 a v tre-
ťom štvrťroku vzrástli približne o ďalších 6,5 €.m-3 vo všetkých kvalitatív-
nych triedach. Celkovo tak ceny piliarskej guľatiny v ČR vzrástli od začiatku 
roka 2010 už približne o 13 €.m-3 (75,7 €.m-3 za zmiešaný sortiment III. A/B 
v IX/2010). Potvrdzujú sa tak predpoklady zo začiatku tohto roka, že cenový 
vzostup by mal v letnom období pokračovať približne do začiatkov zimných 
ťažieb, kedy by už cenová úroveň ďalej nemala výrazne rásť.

Obrázok 2. Vývoj cien piliarskej guľatiny drevín smrek a jedľa vo vybraných spolkových krajinách 
Rakúska a v Nemecku, v €.m-3

Ako špecifi cká sa opäť javí situácia v SR, ktorá sa vymyká bežným tren-
dom na trhu s drevom. Aj keď cena v SR u štátnych subjektov pri sortimente 
III. A, za prvé tri mesiace tohto roka vzrástla o 3,6 €.m-3, v druhom štvrťroku 
2010 zostávajú ceny prakticky nezmenené a nepotvrdzujú tak vzostupné tren-
dy badateľné v celej strednej Európe. Svoj podiel vplyvu na to môžu mať aj ne-
výhodne uzavreté dlhodobé zmluvy predchádzajúceho obdobia. V porovnaní 
s Rakúskom sa u porovnateľných sortimentov už v určitom období dostávame 
na rozdiel takmer 30 €.m-3, čo je vyslovene zarážajúce, nehovoriac o tom, že 
v Rakúsku sa väčšinou obchoduje z obchodnej parity lesná cesta/lesný sklad. 
V porovnaní s ČR je rozdiel v porovnaní III. A triedy so zmiešanou triedou 
III. A/B v ČR, takmer 7 €.m-3 v prospech ČR. V súčasnosti sa však už cena 
najkvalitnejšej piliarskej guľatiny pohybuje na úrovni 95 €.m-3 na parite FCO, 
pričom dominantný spracovateľ na severnej Morave má nastavenú cenovú 
úroveň dokonca na 102 €.m-3 (od tejto ceny treba odrátať – 8 % pri preberaní).
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3.2. Vývoj cien piliarskej guľatiny dreviny buk
Buková piliarska guľatina sa v porovnaní s ihličnatými drevinami zo 

svojho krízového obdobia ešte celkom nedostala (obr. 3). Pokles, ktorý začal 
v roku 2007 však už postupne stagnuje a ceny dosiahli dno pravdepodobne 
v roku 2009, pretože koncom roka 2009 a začiatkom roku 2010 sa už začínajú 
postupne stabilizovať. V Rakúsku má buková piliarska guľatina už dlhodobo 
pomerne stabilnú cenovú úroveň, ktorú ovplyvňuje jednak drevinové zlože-
nie, striktné dodržiavanie len zimného času ťažby a mnohé ďalšie faktory. Tu 
sa ceny bukovej piliarskej guľatiny prakticky nezmenili už dva roky. V ČR do-
sahovali ceny zmiešanej kvality sortimentov III. A/B v prvom štvrťroku 2010 
prakticky rovnakú úroveň ako koncom roka 2009. V druhom štvrťroku 2010 
ceny bukovej piliarskej guľatiny ešte mierne vzrástli o 2,5 €.m-3. V treťom 
štvrťroku však ceny opäť výraznejšie poklesli čo mohlo byť zapríčinené kurzo-
vým vývojom, ale hlavne rozsiahlejšími náhodnými ťažbami z konca leta, kto-
ré postihli hlavne bukové porasty, čo opätovne čiastočne destabilizovalo trh.

Obrázok 3. Vývoj cien piliarskej guľatiny dreviny buk vo vybraných spolkových krajinách Rakúska 

Hoci aj v SR začiatkom roka zaznamenali ceny bukovej piliarskej guľati-
ny mierny nárast, v druhom štvrťroku 2010 však klesli v priemere približne o
1 €.m-3, čo opätovne odzrkadľuje nesúlad s trhovými trendmi. Najmarkant-
nejší je pokles u najkvalitnejšej triedy piliarskej guľatiny III. A, kde ceny v dru-
hom štvrťroku klesli o viac ako 2 €.m-3, čo je vyslovene zarážajúce v súvislosti 
s realizáciou objemu obchodu s touto kvalitatívnou triedou a s vyžadovanými 
kvalitatívnymi požiadavkami spracovateľov. Údaje za tretí štvrťrok v SR za-
tiaľ nie sú k dispozícii. Predpoklady z leta tohto roku, že trh s bukovou piliar-
skou guľatinou je už stabilizovaný, sa trhovom prostredí SR bude stabilizácia 
pravdepodobne trvať ešte dlhšie obdobie. Cenový pokles v tomto období za-
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príčinili predovšetkým náhodné ťažby, ktoré postihli predovšetkým bukové 
porasty (najmä OZ Smolenice). Celková výška náhodných ťažieb u Lesov SR, 
š. p., bola odhadovaná na 280 000 m3.

3.3. Vývoj cien vlákninového dreva drevín smrek, jedľa a buk
Cena vlákninového dreva drevín smrek a jedľa na konci druhého štvrťroka 

2010 mierne klesla v Burgenlande (o 0,5 €.m-3), ale už na konci tretieho štvrť-
roka sa vrátila na rovnakú úroveň 29 €.m-3 (obr. 4). V Dolnom Rakúsku v dru-
hom štvrťroku 2010 cena stúpla o 2 €.m-3 a v Štajersku má rovnakú úroveň už 
od septembra 2009, pričom začiatkom tretieho štvrťroka stúpla o 0,2 €.m-3. 

V ČR stúpli ceny ihličnatého vlákninového dreva začiatkom druhého 
štvrťroka 2010 ešte o 2 €.m-3 a dosiahli tak úroveň 30 €.m-3 a vzostupný trend 
pokračoval aj v treťom štvrťroku 2010 až na úroveň 32,7 €.m-3 čo naznačuje 
už tak ukazujú ako mylné, a v špecifi ckom celkovú stabilizáciu trhu s týmto 
sortimentom. Celkovo tak cena ihličnatého vlákninového dreva drevín smrek 
a jedľa vzrástla v ČR od konca roka 2009 o viac ako 8 €.m-3. V štátnych sub-
jektoch SR v druhom štvrťroku 2010 ceny vlákninového dreva drevín smrek 
a jedľa naďalej veľmi mierne rástli (o 0,3 €.m-3), a v neštátnych subjektoch 
približne o 1 €.m-3. Po otvorení zimných ťažieb pravdepodobne nemožno 
predpokladať ďalší výraznejší cenový nárast tohto sortimentu. Situáciu naj-
mä na Slovensku môžu ovplyvniť náhodné ťažby spôsobené podkôrnym hmy-
zom, a tak je zrejme úplná stabilizácia trhu s týmto sortimentom potrvá oveľa 
dlhšie.

Obrázok 4. Vývoj cien vlákninového dreva drevín smrek a jedľa vo vybraných spolkových krajinách 
Rakúska, SR a ČR

Vývoj cien bukového vlákninového dreva (obr. 5) má najmä v Rakúsku 
odlišný charakter, ako je tomu v SR a ČR. Vývoj cien ostatných kvalitnejších 
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sortimentov bukového dreva má pri ovplyvnení cien vlákninového dreva 
v podstate len druhotnú úlohu. Zásadne ceny ovplyvňuje najmä štátna dotač-
ná politika a vývoj cien palív z obnoviteľných zdrojov energie. V niektorých 
spolkových krajinách sa ceny dreva v týchto „menej hodnotných“ kvalitatív-
nych triedach odvíjajú od cien uhlia. Prakticky tak ceny bukového vlákninové-
ho dreva zaznamenávajú trvalý nárast, pričom v prvom polroku 2010 nedošlo 
k žiadnym zmenám v cenovej úrovni tohto sortimentu. 

V ČR ceny tohto sortimentu stúpli za prvý štvrťrok 2010 približne o 2,2 €.m-3, 
čo ale môže byť spôsobené aj kurzovým vývojom. V priebehu druhého štvrťroka 
2010 síce ceny tohto sortimentu poklesli takmer o 1 €.m-3, ale na rozdiel od piliar-
skej guľatiny tejto dreviny zaznamenali ceny vlákninového dreva opätovný nárast 
aj v treťom štvrťroku 2010 až na úroveň 38,9 €.m-3. V SR u štátnych aj neštátnych 
subjektov cena tohto sortimentu zaznamenala od jesene minulého roka nárast 
približne o 1 €.m-3, ale v prvom štvrťroku 2010 zostala na rovnakej úrovni. Pre 
štátne organizácie platí toto konštatovanie aj v druhom štvrťroku 2010. V neštát-
nych subjektoch klesla cena tohto sortimentu v druhom štvrťroku 2010 približne 
o 1 €.m-3. Pre toto obdobie teda ďalej nepredpokladáme výraznejší cenový nárast 
pre tento sortiment aj v súvislosti s náhodnými ťažbami, ktoré spôsobili opätov-
nú destabilizáciu na trhu s touto komoditou. 

Obrázok 5. Vývoj cien vlákninového dreva dreviny buk vo vybraných spolkových krajinách Ra-
kúska, SR a ČR 

4. Špecifiká slovenského trhu s drevom
Úspešnosť obchodu s drevom a reálne speňaženie ovplyvňujú v podstat-

nej miere technické podmienky, ktoré sú používané pri obchodovaní s ním. 
Najvyššou právnou normou na Slovensku v tejto oblasti je zákon č. 264/1999 
Z. z., v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je možné použiť akékoľvek 



46

In: Aktuálne otázky ekonomiky a inovačnej politiky lesného hospodárstva SR

technické podmienky, ktoré sa stávajú záväznými až uzatvorením obchodnej 
zmluvy. Akékoľvek normy teda majú len odporúčací charakter a záväznými sa 
stávajú až uzatvorením obchodnej zmluvy. Tento fakt už v značnej miere vyu-
žívajú veľké drevospracujúce subjekty, ktoré majú silnú pozíciu na trhu a sami 
si určujú svoje vlastné technické požiadavky na sortimenty surového dreva, 
ktoré spracúvajú. Hlavné normy STN 48 0055 a 48 0056 sa za posledných 
6 rokov menili už tretíkrát (revízie 2004 a 2007), pričom verziu roku 2004 
reálna prax takmer ani nezaznamenala. Posledná revízia z roku 2007 je kon-
cipovaná pomerne tvrdo voči producentom, v porovnaní s napr. európskymi 
normami, resp. technickými podmienkami združenými v rakúskych uzanci-
ách v obchode s drevom. Zároveň je tu aj zjavný nesúlad medzi nastavenou 
úrovňou kvality jednotlivých sortimentov surového dreva a ich cenou.

Reálna možnosť používať tri verzie hlavných noriem sa teda v zmysle zá-
kona 264 nemení ani tým, že v každej revízii je pridaná formulácia, že ruší 
verzie predchádzajúce. Aby to bolo ešte komplikovanejšie, tak sú platné ešte 
aj skupiny európskych noriem STN EN, ktoré majú klasifi kovať sortimenty 
surového dreva, pri ktorých nie je známy účel ich použitia. Ich použitie v kon-
krétnych obchodných prípadoch však nie je reálne. Z uvedeného vyplýva, že 
používanie technických noriem, resp. technických podmienok v tejto oblasti 
v SR je značne komplikované a je ťažké sa v ňom orientovať. Veľa subjektov 
to rieši po svojom, vlastnými technickými podmienkami (vrátane najväčšieho 
dodávateľského subjektu na trhu Lesov SR, š. p.) a ich zozáväznením v ob-
chodných zmluvách. Navyše v tejto oblasti vládne aj neinformovanosť a neo-
chota lesníckych subjektov tento stav zlepšiť.

To že nastavenie cenovej úrovne sortimentov surového dreva na trhu 
v podstate určuje jeden subjekt nie je žiadnym tajomstvom. Otázne je či sú 
pri obchodovaní využívané všetky marketingové nástroje na optimalizáciu 
predaja vyprodukovanej drevnej hmoty. Medializované informácie, ktoré sú 
v poslednom čase čoraz intenzívnejšie nás však presviedčajú o opaku a vy-
tvárajú takmer dojem kriminalizácie celého lesníckeho stavu. Ako pozitívum 
možno uviesť to, že LESY SR, š. p. v druhom polroku 2010 začali využívať 
informačné zdroje v podobe „Elektronického portálu trhu s drevom“ a dopĺ-
ňať poznatkovú úroveň v oblasti technických podmienok prostredníctvom 
e-learningového vzdelávacieho programu „Systém technických podmienok 
stredoeurópskych krajín pre výrobu sortimentov surového dreva“.
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5. Záver
Po prekonaní krízového obdobia začína byť situácia na trhu, najmä s ih-

ličnatým drevom, na najlepšej ceste k úplnej stabilizácii. Toto konštatovanie 
však platí skôr pre krajiny Rakúska a Nemecka, ako pre Slovensko. Po po-
stupnom zvýšení dopytu a neochote rakúskych lesníkov ťažiť vznikol v lete 
tlak aj na súkromných vlastníkov lesov, ktorí navýšili ťažby vo svojich lesoch 
ešte v lete. Prevláda názor, že situácia do konca roka sa bude skôr stabilizovať 
a ceny (najmä ihličnatej piliarskej guľatiny) by už nemali ďalej významne rásť. 
Zlá situácia naďalej pretrváva pri listnatých drevinách, najmä pri buku, kde 
ceny piliarskej guľatiny stagnujú. S príchodom zimného obdobia však na Slo-
vensku nemožno očakávať výrazné zlepšenie, zvlášť po vetrových kalamitách 
z konca leta, ktoré postihli najmä bukové porasty (asi 280 tis. m3). K mier-
nemu oživeniu dochádza pri drevine dub (cena 128,67 €.m-3 pre kvalitatívnu 
triedu III. A v tuzemsku, v II. Q./2010) a cenné listnáče majú stabilne pomerne 
dobrú pozíciu na trhu (cena 105 €.m-3 pre kvalitatívnu triedu III. A dreviny 
javor horský v tuzemsku, v II. Q./2010). 

Na Slovensku však všeobecné konštatovania, ktoré sa týkajú stredoeuróp-
skeho trhu s drevom neplatia, pretože špecifi ká nášho trhu (kapitola 4) zne-
možňujú jeho fl exibilné prispôsobenie sa trhu stredoeurópskemu. Dôležitým 
faktorom do budúcnosti bude zefektívnenie a transparentnosť predaja dreva, 
k čomu by mala prispieť aj elektronická aukcia dreva, ktorú nedávno zavied-
li Lesy SR, š. p. Dôležité však bude nastavenie tohto spôsobu obchodovania 
tak, aby nedošlo k likvidácii malých spracovateľov dreva. 

Do budúcnosti bude tiež potrebné rátať s rozsiahlejšími náhodnými ťaž-
bami spôsobenými podkôrnym hmyzom a bude potrebné vypracovať odporú-
čania a strategické plány pre prípad rozsiahlejších náhodných ťažieb na báze 
jednotlivých lesníckych subjektov, pretože posledné obdobie len potvrdzuje 
dynamiku ich nárastu (SUCHOMEL, GEJDOŠ 2008, 2009).

Komplexné vyriešenie uvedených problémov predstavuje dlhú, náročnú 
a tŕnistú cestu pre segmenty lesníctva a drevospracovateľského priemyslu.
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HODNOTENIE VPLYVU KRÍZY NA LESNÉ 
HOSPODÁRSTVO A HOSPODÁRENIE 

LESNÉHO PODNIKU

Emília Balážová

The article focuses on the world economic and fi nancial crises which has 
according to many economists infl uenced the performance of Slovak economy. 
The aim of the article is to assess the impact of the crisis on the state economy 
decline – which means the evaluation of Slovak GDP progress. Further the 
article focuses on the evaluation of the crises impact on the selected forest 
enterprises management, thus on management results evaluation.

Key words: fi nancial and economic crisis, GDP, unemployment, infl ation, 
management results

1. Úvod
Koncom roku 2008 začala fi nančná a ekonomická kríza ohrozovať aj eko-

nomiku Slovenska. Prognózy pre slovenskú ekonomiku neboli optimistické 
a kríza predstavovala najhorší ekonomický prepad od transformačnej recesie 
začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia. I napriek tomu, že fi nanč-
ná kríza mala pôvod na hypotekárnom trhu v USA a jej „spúšťačom“ bol vyso-
ký a neudržateľný rast cien nehnuteľností, prenikla cez obchodné a investičné 
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kanály na Slovensko a hneď na začiatku vznikali rôzne názory a predpoklady, 
že spomínaná kríza môže mať veľké negatívne dopady aj na slovenskú eko-
nomiku. Podľa viacerých ekonómov v októbri 2008 svetová ekonomika „len 
o vlások“ unikla globálnemu fi nančnému kolapsu. To bola však jediná dobrá 
správa, ktorú mohli ekonómovia povedať verejnosti. Je zákonité, že fi nančná 
– hypotekárna kríza prerástla aj do krízy ekonomickej a následne do polohy 
krízy sociálnej. Množstvo krajín sveta sa bránilo náhlemu a prudkému pokle-
su výroby, zastaveniu prítoku zahraničného kapitálu a devalvácii národnej 
meny. Vznikalo množstvo otázok: Bude sa súčasná kríza opakovať v plnom 
rozsahu ako hospodárska kríza v rokoch 1929 – 1934? Máme sa opäť obá-
vať dramatického nárastu nezamestnanosti, chudoby? Budú vlády kľúčových 
ekonomík schopné zvládnuť túto krízu rýchlejšie ako pred 80 rokmi? 

Mnohí významní ekonómovia, ako napríklad Kenneth Rogoff, býva-
lý hlavný ekonóm Medzinárodného menového fondu (v súčasnosti pôsobí 
na Harvardskej univerzite) a Carmen Reinahartová z Marylandskej univer-
zity v USA, sa pri hodnotení súčasnej krízy sústredili na charakteristické 
črty a príznaky krízy a odpovedajú skôr na otázky: Ako dlho trvá pokles cien 
nehnuteľností a akcií? Aké sú straty v reálnej ekonomike merané kumulatív-
nym poklesom HDP a nárastom nezamestnanosti? Ako sa pokles HDP, rast 
nezamestnanosti a snaha vlády ozdraviť ekonomiku prejavia na verejnom za-
dlžení? (5)

Riešenie makroekonomickej nerovnováhy – zvyšovanie nezamestnanos-
ti, rastúca infl ácia, pokles výkonnosti ekonomiky a iné, by malo byť prioritnou 
a základnou úlohou štátu. Vláda sa musí rozhodnúť aké nástroje makroeko-
nomickej politiky a ich kombinácie použije, aby dopady fi nančno-ekonomic-
kej krízy zmiernila, aby recesia neprerástla do depresie.

Je možno ešte skoro odvodiť alebo hodnotiť dopady a vplyvy novodobej 
krízy na konkrétnu ekonomiku či už z makro alebo mikropohľadu, no napriek 
tomu sa pokúsime v príspevku zhodnotiť či vôbec a ak áno, tak v akom rozsa-
hu mohla novodobá kríza ovplyvniť hospodárenie lesného podniku.

2. Hodnotenie vybraných makroekonomických 
ukazovateľov SR

V nasledujúcej časti príspevku chceme poukázať na vývoj niektorých 
makroekonomických ukazovateľov SR v časovom horizonte rokov 2004 – 
2009. Konkrétne údaje makroekonomických veličín sú zhrnuté v  tabuľke 1.
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Z tabuľky 1 vidíme vývoj vybraných makroekonomických veličín SR 
v období 2004 – 2009. Medzi údaje o ekonomike Slovenska sme zahrnuli aj 
podiely lesného hospodárstva na celkovom HDP SR, ktorý sú aj v relatívnom 
vyjadrení, teda percentuálnym podielom hodnoty vytvorenej v lesnom hospo-
dárstve k hodnote celkového HDP SR. Vo všeobecnosti je v ostatnom období, 
teda v rokoch 2007, 2008, 2009, klesajúca tendencia vytvorenej hodnoty pro-
dukcie v lesnom hospodárstve a taktiež aj percentuálnej hodnoty – podielu 
vytvorenej hodnoty produkcie k celkovému HDP.

Tabuľka 1. Vybrané makroekonomické ukazovatele SR

Roky

HDP Miera 
infl ácie

Miera 
nezam.

Defi cit 
ver. fi n.

Platob.
bilan.Slovensko z toho LH

v mld. 
€

b.c.

v mld. 
€

s.c.
r. 2000

v % v mld. 
€ v % v % v % v %

HDP

2004 34 28 5,4 0,24 0,53 7,5 18,1 -2,3 -7,8
2005 38,5 30,9 6 0,27 0,57 2,8 16,2 -2,8 -8,5
2006 44,6 34,8 8,5 0,28 0,62 4,3 13,3 -3,5 -7,1
2007 54,6 42,3 10,4 0,28 0,43 1,9 11 -1,9 -5,4
2008 64,8 48,6 6,2 0,29 0,42 3,9 9,6 -2,2 -5,6
*2009 71,1 0 2,7 0,21 0,33 1,2 11,7 -6,8 -6,2

* Predbežné údaje
Prameň: ŠÚ SR, Eurostat, Zelené správy, European Economy. November 2008 a International Monetary Fund 
World Economic Outlook, October 2008.
Poznámky: Defi city verejných rozpočtov zahŕňajú rozpočty vlád, regiónov, obcí, ako aj sociálneho a nemocen-
ského poistenia a iných vládnych agentúr.
Vysvetlivky: HDP – hrubý domáci produkt, LH – lesné hospodárstvo, b.c. – bežné ceny, s.c. – stále ceny.

V tabuľke sú údaje o nominálnom a reálnom HDP, teda v bežných a stá-
lych cenách (stále ceny sú prepočítané k cenám v roku 2000). Z absolútnych 
hodnôt o reálnom a nominálnom HDP vidíme, že hodnota produkcie v SR má 
rastúcu tendenciu. V analyzovanom období majú údaje o tempe rastu HDP 
klesajúcu tendenciu, teda sa jedná o ekonomický rast, no v bežnom období 
je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím tempo rastu menšie. Viditeľný je 
pokles hodnoty v roku 2008 a následne 2009. 

Infl ácia je vyjadrená ukazovateľom priemerná ročná miera infl ácie (po-
mocou indexu spotrebiteľských cien CPI). Z údajov môžeme vo všeobecnosti 
konštatovať, že miera infl ácie má v hodnotenom období klesajúcu tendenciu, 
no v roku 2006 a v roku 2008 je viditeľný nárast cenovej hladiny. 
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Nezamestnanosť je kvantifi kovaná pomocou ukazovateľa priemerná roč-
ná miera nezamestnanosti. Z údajov v tabuľke 1 vidíme, že uvedený ukazo-
vateľ má do roku 2008 klesajúcu tendenciu, no v roku 2009 sa predpokladá 
nárast. 

Posledné dva stĺpce v tabuľke 1 poukazujú na vývoj bilancie zahraničného 
obchodu a vývoj defi citu verejných fi nancií. U obidvoch veličín sa v roku 2009 
predpokladá prehĺbenie defi citov. 

Predchádzajúce informácie o vývoji HDP, miery nezamestnanosti a miery 
infl ácie doplníme grafi ckým zobrazením pomocou nasledujúceho grafu.

Z obrázku 1 vidíme tendenciu jednotlivých ukazovateľov. Môžeme pouká-
zať na protichodný vývoj miery nezamestnanosti a miery infl ácie v roku 2006, 
2008 a predpoklad protichodného vývoja je aj v roku 2009. Protichodnú ten-
denciu majú v roku 2007 ukazovatele HDP (rast) a miera infl ácie (pokles), 
kedy poklesla aj miera nezamestnanosti. Od roku 2007 majú negatívnu ten-
denciu HDP, ale stúpajúcu tendenciu má miera nezamestnanosti, čo indikuje 
pokles výkonnosti ekonomiky SR.

Obrázok 1. Vybrané makroekonomické ukazovatele SR

3. Hodnotenie vplyvu krízy na hospodárenie lesného 
podniku

Predchádzajúca časť je venovaná hodnoteniu vybraných makroekonomic-
kých ukazovateľov SR. Na základe výsledkov môžeme obecne konštatovať, 
že novodobá fi nančná a ekonomická kríza má negatívne dopady aj na vývoj 
hodnotených makroekonomický veličín SR. V nasledujúcej časti sa pokúsime 
pomocou niektorých ekonomických veličín – náklady, výnosy (tržby), výsle-
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dok hospodárenia posúdiť, či sa kríza negatívne prejavila aj na mikroúrovni, 
teda či mohla ovplyvniť ekonomickú činnosť vybraných podnikov napríklad 
v lesnom hospodárstve. Ako sme už v úvode konštatovali, že je možno pred-
časné hovoriť o nejakých priamych, resp. sprostredkovaných vplyvoch krízy 
na ekonomickú činnosť podnikateľských subjektov, i napriek tomu sa pokúsi-
me o stručné zhodnotenie hospodárenia vybraných lesných podnikov. 

Vstupné údaje pre hodnotenie výsledku hospodárenia sme získali z vý-
kazov zisku a strát, niektoré údaje boli prepočítané a doplnené. Informácie 
a údaje, z ktorých budeme vychádzať pri hodnotení v nasledujúcej časti, sú 
zhrnuté v tabuľke 2.

Tabuľka 2. Vybrané ekonomické ukazovatele v tis. €

Rok

Podnik 1 Podnik 2

Výnosy
celkom

z toho
tržby 

za
drevo

Nákla-
dy

celkom

Zisk/
strata

Výnosy
celkom

z toho
tržby 

za
drevo

Nákla-
dy

celkom

Zisk/
strata

2004 4 291 3 174 5 128 -837 9 774 8 308 7 339 969
2005 4 633 3 816 4 661 -28 9 670 8 220 7 943 277
2006 4 171 3 151 4 544 -373 10 815 8 912 8 200 712
2007 4 063 3 310 4 383 -320 11 266 11 128 10 202 926
2008 3 443 2 962 4 041 -598 9 714 8 208 8 037 171
2009 3 257 2 875 3 658 -401 7 431 6 346 5 715 631

Prameň: (1), (2), (4), vlastné výpočty, interné materiály podnikov.

V tabuľke 2 sú uvedené výnosy, náklady, zisk alebo strata dvoch podnikov, 
ktoré majú rovnaké zameranie a porovnateľnú podnikateľskú činnosť, s hlav-
ným zameraním na drevoprodukčnú funkciu. V hodnotenom období sú vidi-
teľné rozdiely výsledkov hospodárenia. Podnik 1 dosahuje záporné výsledky 
hospodárenia s nerovnomerným vývojom, no v roku 2008 sa strata ešte pre-
hĺbila. V roku 2009 sa vplyvom organizačných zmien (znižovanie počtu za-
mestnancov a inými úspornými opatreniami v podniku 1) znížili náklady, čo 
malo mierny vplyv na výsledok hospodárenia. Podnik 2 vykazuje kladné vý-
sledky hospodárenia s nerovnomerným vývojom. V podniku 2 však môžeme 
pozorovať výrazný pokles zisku v rokoch 2005, 2008 a 2009. Vzniká otázka, či 
nižší zisk mohol byť v ostatnom období v podniku 2 ovplyvnený ekonomickou 
krízou, alebo to boli iné faktory, ktoré mali podstatnejší vplyv na hospodáre-
nie v podniku 2. V odvetví sa v ostatnom období uskutočnili rôzne štrukturál-
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ne a organizačné zmeny, ktoré sa taktiež mohli odraziť v ekonomickej činnosti 
porovnávaných podnikov. 

Systémové ekonomické krízy majú negatívne dopady na reálnu ekonomi-
ku. Prejavujú sa hlavne poklesom ekonomickej aktivity. Zníženie ekonomic-
kej aktivity je viditeľné v obidvoch podnikoch najmä v rokoch 2008 a 2009, 
potvrdzujú to údaje o tržbách za drevo v tabuľke 2. Prehľadnejšie výsledky 
hospodárenia je možné pozorovať v hodnotených podnikoch na obrázku 2 
a 3. Na obrázku 2 vidíme vývoj nákladov a výnosov. Počas hodnoteného ob-
dobia sú v podniku 2 vyššie náklady ako výnosy, tento rozdiel je najmarkant-
nejší v rokoch 2004 a 2008.

Obrázok 2. Ekonomické ukazovatele v podniku 1

Na obrázku 3 sú znázornené výnosy a náklady v podniku 2. V sledovanom 
období sú na rozdiel od podniku 1 výnosy vyššie ako náklady. Uvedený rozdiel 
sa znižuje od roku 2007.

Obrázok 3. Ekonomické ukazovatele v podniku 2
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Na záver porovnania výsledkov hospodárenia v obidvoch podnikoch mô-
žeme konštatovať, že v rokoch 2008 a 2009 mohli mať vplyv na zisk alebo 
stratu spoločenské zmeny, zmeny v odvetví a v neposlednom rade prehlbujú-
ca sa fi nančná a ekonomická kríza. Vylúčenie, resp. potvrdenie vplyvu krízy je 
možné len po uskutočnení hlbšej ekonomickej a fi nančnej analýzy ekonomic-
kých a fi nančných výsledkov podnikov. 

4. Záver
Vplyv fi nančnej a ekonomickej krízy sa zvyčajne prejavuje nielen pokle-

som ekonomickej aktivity, ale súčasne nárastom nezamestnanosti a náras-
tom verejného dlhu. Zníženie produkcie podnikov, následne rast nezamest-
nanosti sa môže prejaviť v poklese daňových príjmov štátu. Podniky dosahujú 
negatívne výsledky hospodárenia a neodvádzajú daň z príjmu právnických 
osôb. Pokles osobnej spotreby domácností vyvoláva pokles vyrubenej dane 
z pridanej hodnoty a spotrebných daní. Rast nezamestnanosti sa prirodzene 
prejaví v zníženom odvádzaní daní z príjmov fyzických osôb. Vláda sa snaží 
oživiť ekonomiku rôznymi nástrojmi, napríklad daňovými úľavami, vládnymi 
investíciami do infraštruktúry, dopravy, zvyšovaním výdavkov ŠR napríklad 
v oblasti zdravotnej starostlivosti, sociálneho zabezpečenia atď. Kombiná-
cia poklesu príjmov a nárastu výdavkov štátneho rozpočtu sa prejaví v raste 
defi citu verejných fi nancií a nárastom verejného dlhu. Uvedené tendencie 
môžeme pozorovať pri hodnotení makroekonomických ukazovateľov SR 
v našom príspevku v časti 2 v tabuľke 1, teda vývoj ekonomických veličín v SR 
potvrdzuje negatívne vplyvy a dopady svetovej fi nančnej a ekonomickej krízy 
na slovenskú ekonomiku.
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KRAJINOTVORNÁ FUNKCIA LESA,
JEJ HODNOTENIE A MOŽNÉ

MECHANIZMY FINANCOVANIA

Zuzana Sarvašová 

The paper presents methodological aspects of valuation methods for 
forest functions. The frame description of suitable ecological (with utilization 
of different eco-indexes) and economical methods (hedonic price method, 
contingent valuation, expert valuation) for valuation of landscape function of 
forest ecosystems is presented. At the same place, the possibly compensation 
mechanisms for the enhancing of landscape function and the barriers for their 
implementation are described. 

Key words: forest functions, landscape function, methods of valuation, 
compensation mechanisms

1. Úvod
Funkcie ekosystémov podľa miléniového hodnotenia ekosystémov (MEA, 

2005) sú vnímané ako úžitky/služby spoločnosti, ktoré sa môžu získať z eko-
systémov. Ekosystémové funkcie predstavujú úžitky, ktoré ľudstvo získa 
z ekosystémov a sú špecifi cky uvažované v ich úlohe pre zabezpečovanie bla-
hobytu ľudskej spoločnosti. Krajinotvorná funkcia predstavuje hygienické 
a estetické pôsobenie lesa a vytváranie celkového urbanisticko-architekto-
nického obrazu krajiny. Jej úžitkom je estetický, psychický a duchovný pocit 
krásna a pohody z celkového obrazu krajiny (ČABOUN a kol. 2010).

Krajinotvorná funkcia ekosystémov sa prejavuje v procese osídľovania kra-
jiny človekom. Prakticky v každom historickom období človek dotváral svoje 
obydlie a životné prostredie vegetáciou, pričom sú zreteľné snahy o odlišnosť 
vegetácie v sídle od okolitej krajiny (pravidelná dispozícia záhrad a parkov 
v renesancii, pretváranie priľahlej krajiny v baroku, romantické scenérie prí-
rodno-krajinárskych parkov a pod.). Krajinotvornú funkciu má aj úžitková ve-
getácia (ovocné dreviny, vínna réva a iné), resp. zelené plochy, ktoré skrášľujú 
priemyselnú krajinu. V súvislosti s osídľovaním sa v krajine vytvorili aj rôzne 
typy historických krajinných štruktúr, ako napr. špecifi cké formy antropo-
génneho reliéfu s mozaikami políčok ornej pôdy, trvalých trávnych porastov 
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a líniovej alebo plošnej vegetácie, terasové políčka a pod. (RUŽIČKOVÁ a kol. 
1999). 

Lesné ekosystémy v  krajine majú význam aj podľa toho, či ležia v kraji-
ne rovinatej, pahorkatine alebo vo vrchovine. Čím je v priľahlej krajine menej 
prírodných alebo poloprírodných ekosystémov, tým nadobúdajú tieto formá-
cie väčšiu hodnotu pre krajinu (RÓZOVÁ 1994).

Existuje množstvo hodnotiacich metód pre ohodnocovanie krajinného 
priestoru, avšak hlavným problémom ich využitia pre potreby tvorby politík 
sú metodologické otázky. Neexistuje špecifi cká metóda hodnotenia a vôbec 
nie oceňovania krajinotvornej funkcie ekosystémov. V zásade môžeme metó-
dy kvantifi kácie a hodnotenia úžitkov krajinotvornej funkcie rozdeliť nasle-
dovne (KOVALČÍK a kol. 2009):

 – Ekologické metódy hodnotenia – zamerané na hodnotenie charakteristík 
krajinno-ekologickej významnosti.

 – Ekonomické metódy hodnotenia úžitkov ekosystémov – zamerané 
na hodnotenie vyjadrenie monetárnej hodnoty. 

 – Metódy na hodnotenie esteticko-krajinotvornej funkcie a krajinného rázu 
– zamerané na vyjadrenie pocitu krásna a pohody z celkového obrazu kra-
jiny.

 – Expertné metódy hodnotenia – za rôznym účelom, od hodnotenia vý-
znamnosti až po ocenenie krajinotvornej funkcie.

2. Teoretické možnosti hodnotenia krajinotvornej 
funkcie
2.1. Ekologické metódy hodnotenia

Krajinoekologické metódy vychádzajú z hodnotenia územia a vyjadrenia 
významnosti funkcie väčšinou v určitých stupňoch alebo pomerných jednot-
kách. Vychádzajú z analytického a syntetického prístupu hodnotenia krajiny 
a jej štruktúr či prvkov na základe inventarizácie rôznych krajinných prvkov 
(alebo ekosystémov, geobiocenóz) a ich hodnotenia najčastejšie z hľadiska 
stanovištných podmienok a vzťahov k ekologickej stabilite. Analytické vy-
hodnotenie je náročné (aj keď realizovateľné s využitím krajinoekologických 
indexov) a sústreďuje sa na vizuálne hodnotenie s diskrétnou klasifi káciou 
územia, napr. v škále 0 – 0,5 – 1. Faktor vyjadruje mieru funkcie lesa v kva-
litatívnej škále. Výstupom je mapa plôch s rovnakými atribútmi. Na stanove-
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nie charakteristík krajinoekologickej významnosti sa používajú rôzne indexy 
a metódy. Napr.: 

Shannonov index diverzity (SHDI) – prostredníctvom neho je možné ur-
čiť diverzitu krajiny. Pri výpočte SHDI sa zohľadňuje proporčné zastúpenie 
každého typu krajinnej pokrývky. Hodnota SHDI sa zvyšuje, ak narastá počet 
rôznych typov krajinnej pokrývky a/alebo ak, proporčná distribúcia rôznych 
typov krajinnej pokrývky je vyrovnaná. 

Krajinoekologická významnosť (Vke) sa klasifi kuje v 8-člennej stupnici 
(od extrémne nízkej po mimoriadne vysokú) a vypočíta sa podľa empirického 
vzorca, ktorý zohľadňuje stupeň hemeróbie, genofond, regionálnu vzácnosť, 
diverzitu, kŕmny potenciál, medonosný potenciál a stabilitu. Každé kritérium 
sa stanoví stupnicou od 1 do 10 podľa vlastnej metodiky výpočtu. 

Hodnotenie funkčnej účinnosti nelesnej vegetácie pre krajinné pláno-
vanie na základe stanovištných podmienok a vzťahov k ekologickej stabilite je 
krajinoekologická metóda používaná viacerými autormi:

MÚDRY (1983) na základe údajov inventarizácie hodnotí funkčnú účin-
nosť vegetácie v krajine, ktorá slúži pre klasifi káciu štruktúrotvornej hodnoty 
a ekostabilizačnej účinnosti typov štruktúr stromovej a krovinovej vegetácie. 
Tieto slúžia na vypracovanie typizácie plôch súčasnej krajinnej štruktúry so 
stanovením stupňa diverzity dominantného využitia zeme a určenie stabili-
začnej hodnoty typov na základe vegetačných foriem využitia zeme (pasien-
ky, lúky, orná pôda atď.) a návrhy opatrení pre stabilizovanie plôch, na ochra-
nu a tvorbu vegetácie.

ULRYCHOVá (1995) hodnotí význam nelesnej vegetácie na základe klasickej 
geobotanickej metódy zürišsko-montpellierskej školy z hľadiska funkčného, 
krajinoekologického, sadovnícko-krajinárskeho a architektonicko-estetické-
ho.

RÓZOVÁ (1994) nadväzuje na krajinoekologické plánovanie (LANDEP), 
ktoré sa zaoberá ekologicky optimálnym funkčným členením poľnohospo-
dárskej krajiny.

SLÁVIKOVÁ (1987, 1990) hodnotí funkčnú účinnosť formácii nelesnej stro-
movej vegetácie. Ekologické funkcie (edafi cká, hydrická, klimatická, biotická) 
sú hodnotené na základe vzťahu stanovišťa a účinnosti formácie nelesnej ve-
getácie. Environmentálne funkcie (hygienická, krajinotvorná, ochranárska) 
sú hodnotené na základe vzťahu účinnosti formácie v podmienkach súčasnej 
antropicky ovplyvnenej krajiny. Na základe funkčnej účinnosti sú jednotlivé 
formácie zaradené do I. alebo II. kategórie.
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2.2. Ekonomické metódy hodnotenia
Hlavné zásady pri výbere ekonomickej metódy na hodnotenie ekosysté-

mov vychádzajú zo zohľadnenia ich efektívnosti, technickej a inštitucionálnej 
prijateľnosti, potrieb užívateľov štúdií a možnosti transferu výsledkov (PODO-
LÁK 2001). Metódami oceňovania úžitkových funkcií ekosystémov sa zaoberá 
environmentálna ekonómia.

Na meranie úžitkov, ktoré poskytujú ekosystémy sa využívajú rôzne prí-
stupy. V prípade súkromných tovarov alebo služieb obchodovaných na ko-
merčných trhoch vyjadruje cena hraničnú hodnotu, ktorú sú spotrebitelia 
ochotní zaplatiť, a táto sa môže použiť na odvodenie ekonomickej ceny eko-
systémovej funkcie (FREEMAN 1993). Cena verejných tovarov alebo služieb 
nemôže byť odhadnutá na základe priameho pozorovania transakcií a v zvy-
čajne je obtiažne zostaviť krivky dopytu (GROOT, HEIN 2007). V tomto prípade 
sa na získanie informácií o hodnote verejných ekosystémových funkcií použí-
vajú 2 typy prístupov – priame a nepriame.

Priame metódy sú založené na dotazníkovom prieskume. Využívajú sa 
najmä tieto metódy:

 – metóda kontingenčného hodnotenia
 – metóda kontingenčného poriadku
 – metóda transferu prínosov

Nepriame metódy využívajú prepojenie s trhovými tovarmi alebo služba-
mi a na odhadnutie ochoty platiť za služby. Medzi najviac využívané patria:

 – metóda trhovej ceny
 – metóda ovplyvnenia produkcie
 – metóda nákladov na odstránenie
 – metóda preventívnych výdajov
 – metóda cestovných nákladov
 – metóda ľudského kapitálu
 – metóda hédonických cien

Pre hodnotenie krajinotvornej funkcie prichádzajú do úvahy nasledovné 
metódy (podľa ČABOUN a kol. 2010):

Funkcia Nepeňažná
jednotka kvantifi kácie

Metóda ekonomického 
hodnotenia

Krajinotvorná body
rel/ha

Implicitná cenová metóda, 
Metóda hodnotenia even-
tualít, Expertná metóda
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Implicitná cenová metóda (Hedonic Price Method)
Uplatnenie tejto metódy, založenej na ocenení pôžitkov pri meraní envi-

ronmentálnych vplyvov, vychádza z predpokladu, že ceny odrážajú hodnotu 
výrobkov, služieb a majetku. Touto metódou sa kvantifi kuje hodnota (reali-
zuje) peňažné ocenenie verejného statku, implicitne – zisťovaním a meraním 
efektu vplyvu verejného statku na cenu tovarov reálneho trhu (náhradný trh) 
napr. obraz krajiny  cena pozemkov, nehnuteľnosti (BATEMAN 1993, s. 56). 
Keďže aj iné efekty ako je predmetný verejný statok môžu ovplyvňovať cenu 
na skutočnom trhu, musí sa z nich izolovať špecifi cký vplyv verejného statku. 
Ak sa podarí stanoviť marginálne cenové rozdiely príslušných trhových tova-
rov, resp. majetku pri rozličných stavoch kvality a kvantity (existencia – nee-
xistencia, prírastky alebo rozličné stupne intenzity) verejného statku, môže 
sa z toho odvodiť hodnota tohto verejného tovaru (úžitku prírodného zdroja).

Teoretický by mohol každý skutočný trh slúžiť ako porovnávacia báza pre 
HPM za predpokladu, že je ovplyvňovaný prostredníctvom verejného statku. 
V praxi to boli a sú prevažne trhy nehnuteľnosti prípadne vybrané ceny domov 
a pozemkov, ktoré sa zohľadnia pri oceňovaní (BATEMAN 1993, s. 56). HPM 
vychádza z toho, že tieto ceny nehnuteľností sú ovplyvňované prostredníc-
tvom rozličných faktorov a pritom aj krajinou a okolitým prostredím. Izolova-
ný cenový rozdiel, teda ten, ktorý je ovplyvnený prostredníctvom existencie 
verejného statku, sa využíva v tomto prípade ako ochota platiť (willingness to 
pay, WTP), ktorú je ochotný kupec verejného statku zaplatiť.

S použitím hedonistickej metódy možno určiť napríklad hodnotu krajin-
ného komplexu, a to na základe trhovej hodnoty domov nachádzajúcich sa 
v jeho blízkosti. Iným príkladom aplikácie tejto metódy je ocenenie efektov 
zo zvýšenej kvality životného prostredia prostredníctvom nájomného za byt. 
V tomto prípade výška environmentálnych efektov (blízkosť lesa) sa premiet-
ne do ceny nájomného.

Výhoda metódy hedonistického oceňovania je v tom, že refl ektuje prefe-
rencie jednotlivcov, ktoré odvodzuje od zmien v kvalite environmentálnych 
tovarov, (interpretovaných ako meradlo efektu). Túto metódu možno využiť 
všade tam, kde existuje súvislosť medzi trhovou cenou a kvalitou životného 
prostredia. 

Nevýhodou tejto metódy je to, že pri jej aplikácii nie je možná komplexná 
identifi kácia environmentálnych efektov. Efekt sa totiž odvodzuje len z jed-
ného druhu tovaru, čo znamená, že vyjadruje len časť preferencii jednotliv-
cov. Získanie komplexných informácií o charakteristikách by však bolo nielen 
prácne, ale i fi nančne náročné. Nezohľadnenie niektorých vzájomné pôsobia-
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cich environmentálnych efektov môže viest k zníženiu vypovedacej schop-
nosti – odhadu efektov.

Metoda hodnotenia eventualít (Contigent Valuation)
Pri aplikácii tejto metódy na meranie efektov zo zvýšenia kvality životné-

ho prostredia sa využíva priame zisťovanie (interview, dotazník).
Základným cieľom tejto metódy je odhadnúť ochotu jednotlivcov platiť 

za danú kvalitu životného prostredia. Opýtaní odpovedajú na nasimulované 
alternatívne zmeny v kvalite životného prostredia vyjadrením svojej ochoty 
platiť za ich zabezpečenie, alebo ochoty akceptovať kompenzáciu pri ich zhor-
šení. Odhady efektu sa odvodzujú od konkrétnej hodnoty jej akceptovania či 
zamietnutia. 

Sumarizáciou individuálnych preferencií sa vyjadruje celkový sociálny 
efekt.

Výhodou metódy hodnotenia eventualít je, že ju možno použiť na odhad 
efektov rôznych environmentálnych statkov, pri ktorých neexistujú trhové, 
ale ani odvodené ceny.

Jej nevýhodou je to, že je založená na hypotetických situáciách, pri kto-
rých je problémom overiť, či vyjadrené preferencie jednotlivcov sú konzistent-
ne so skutočným, alebo len uväzovaným správaním. 

Stanovenie spoločenskej hodnoty biotopov podľa expertne stanove-
ných sadzieb

Hodnota krajinotvornej funkcie sa stanoví na základe zákona NR SR
č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 
Z. z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 492/2006 Z. z. Tento postup možno vyu-
žiť najmä pre posúdenie dôsledkov umiestnenia stavby v krajine, stanovením 
rozsahu vplyvu činnosti cestou vyjadrenia spoločenskej hodnoty poškode-
ných a zničených biotopov národného a európskeho významu. 

Pre plánovanú stavbu sa zmapuje zastúpenie významnejších biotopov 
dotknutého záujmového územia. Podľa mapy zraniteľnosti vegetácie, živo-
číšstva a ich biotopov, ako aj mapy znázorňujúcej technické zásahy stavby sa 
rozlíšia stupne a zóny ovplyvnenia stavbou.

Na základe predbežného zmapovania biotopov, ktoré budú priamo alebo 
nepriamo zasiahnuté realizáciou stavby sa odvodí spoločenská hodnota bio-
topov národného a európskeho významu podľa spomínanej vyhlášky, ktorá 
sa viaže na 1 m2 plochy alebo na 1 ks konkrétneho druhu. Celková výmera bi-
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otopov európskeho a národného významu sa stanoví na základe plochy, resp. 
počtu druhov predbežného mapovania biotopov dotknutého záujmového 
územia.

V prípade zníženia stupňa zachovania štruktúry a funkcií príslušného bi-
otopu, sa môže ich spoločenská hodnota znížiť až o 50 %. Tiež treba stanoviť 
výmeru porastov a biotopov, kde nebolo možné relevantne stanoviť očakáva-
né pozitívne alebo negatívne vplyvy na stav biotopov. Tiež sa odporúča pri-
merane prehodnotiť jednotlivé polygóny biotopov vo vzťahu k očakávaným 
zmenám spôsobených stavbou. Treba zhodnotiť režim, či dôjde k zlepšeniu 
alebo zhoršeniu ich existenčných podmienok. Takéto hodnotenia by mali byť 
súčasťou bioprojektu, ktorý bude prepojený s návrhom plánu revitalizácie 
územia.

Bariéry pre využitie jednotlivých metód oceňovania a smery ďalšie-
ho výskumu

Popísané ekonomické metódy vychádzajú z posúdenia vzťahu ceny, napr. 
nehnuteľnosti a krajinného obrazu v ktorom sa predávané nehnuteľnosti na-
chádzajú. Na základe dostupných údajov v cenových mapách realít (napr. 
www.cmn.sk, www.realitynamape.sk/cenova-mapa/) je možné odhadnúť 
priemerné inzerované ceny nehnuteľností v jednotlivých lokalitách. Treba 
zdôrazniť, že nejde o reálne kúpne ceny, nakoľko tie vždy v konečnom dôsled-
ku závisia na dohode medzi predávajúcim a kupujúcim a sú uvedené v kúpnej 
zmluve. Z atribútov udávaných pri opise nehnuteľností nie je dostatočne jasné 
do akej miery má krajinný obraz vplyv na cenu. Existuje položka opisu ktorá 
sa pýta na stav prostredia alebo napr. blízkosť chránených území, ale priamo 
stav a kvalita lesných ekosystémov nie je priamo podchytená. Presná špecifi -
kácia by znamenala analyzovať vplyv blízkosti lesných ekosystémov na ceny 
ponúkaných stavebných pozemkov v konkrétnej prípadovej štúdií. Tu sa však 
stretáme s problémov slabej diferenciácie trhových cien – cena je stanovená 
za m2 v celej lokalite rovnako a rozhodujúcimi parametrami sú skôr technic-
ké parametre pozemku ako ekologické. Druhou možnosťou je dotazníkový 
prieskum medzi majiteľmi alebo záujemcami o kúpu či užívanie nehnuteľnos-
tí v lokalitách blízko lesných ekosystémov a zmeny ich preferencií pri alterna-
tíve možnej zmeny prostredia. Dosiaľ uskutočnené dotazníkové prieskumy sa 
orientujú viac na rekreačnú funkciu a nie sú vhodné na ocenenie krajinotvor-
nej funkcie lesa (TUTKA, KOVALČÍK 2008). Problémom objektivizácie pri uplat-
není tejto metódy sa javí istá konzervatívnosť vzhľadom na vlastníctvo nehnu-
teľnosti. Príklady z reálnej praxe (Tatry po vetrovej kalamite) nenasvedčujú, 
že zmena krajinného obrazu vedie k zníženiu cien nehnuteľností. Iná je situá-
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cia pri povodniach, alebo environmentálnej záťaži pri skládkach či likvidácii 
odpadu, a pod. Krajinotvorná funkcia lesných ekosystémov je vnímaná pozi-
tívne a intuitívne. Zmeny krajinného obrazu sú citlivo vnímané najmä miest-
nym obyvateľstvom, nevedú však priamo k zmenám v ekonomickom správaní 
sa, ktoré by mohlo viesť k stanoveniu ceny tejto funkcie. Expertne stanove-
né sadzby za krajinotvornú funkciu sú problematické z hľadiska akceptácie. 
Najdôležitejším faktorom pre oceňovanie krajinotvornej funkcie je dynamika 
podmienok na trhoch, správanie sa klientov a vlastnosti produktu (v tomto 
prípade krajinného obrazu). Celá snaha o ohodnotenie a ocenenie krajino-
tvornej funkcie lesa smeruje k nájdeniu vhodného fi nančného mechanizmu 
pre jej podporu, zachovanie a zveľadenie.

3. Finančné mechanizmy
Pre integráciu verejnoprospešných funkcií lesov, vrátane krajinotvornej, 

do trhového mechanizmu je potrebné vypracovať stratégiu na základe úrovne 
užitočnosti verejného statku. Krajinotvorná funkcia reprezentovaná obrazom 
krajiny patrí medzi statky, s nízkou rivalitou a vysokými až nevyčísliteľnými 
nákladmi na vylúčiteľnosť. Je veľmi drahé vylúčiť niekoho z pohľadu na krásnu 
lesnatú krajinu (ŠÁLKA a kol. 2009). Takého statky majú nízke šance na integ-
ráciu do trhového mechanizmu. Napriek tomu, na základe doteraz známych 
foriem uplatňovaných fi nančných mechanizmov v zahraničí prichádzajú do 
úvahy najmä podpory, verejno-súkromné zmluvy a ekosponzoring.

3.1. Podpory
Podpory, dotácie alebo subvencie sú platby jednotlivcom alebo právnym 

subjektom z verejných zdrojov bez priameho dôvodu, ktoré sú zväčša viazané 
na určité požiadavky a sú zamerané v prospech žiaduceho správania, v tom-
to prípade udržiavania krajinotvornej funkcie lesa. Podpory sa vyplácajú 
všetkým subjektom, ktoré plnia určitý súbor požiadaviek. Forma podpory je 
mnohoraká, zahŕňa priame platby, zvýhodnené úrokové sadzby pri úveroch, 
štátne garancie alebo oslobodenie od dane (nepriame dotácie). Medzi ich sil-
né stránky patrí, že sú jednoducho aplikovateľné a nie sú drahé, pretože fun-
gujú ako iniciatíva. 

Pri ich praktickej aplikácií však často nie sú efektívne, a to kvôli ziskovému 
správaniu sa verejných a súkromných aktérov, netransparentnosti. Často sú 
prideľované na určité formy manažmentu namiesto toho, aby boli zamerané 
na zabezpečovanie určitých služieb. Je to preto, lebo skutočné zabezpečova-
nie služieb je často komplikované s ohľadom na ich defi novanie a hodnotenie. 
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Podporované formy manažmentu bývajú spojené so zabezpečovaním poža-
dovaných sociálnych úžitkov. Táto prax zjednodušuje a zlacňuje mechaniz-
mus, ale jej uplatňovaním sa stáva menej transparentný. Efektívnosť potom 
závisí na tom, ako dobre podporená forma manažmentu v skutočnosti aj zvýši 
zabezpečovanie požadovanej služby (MAVSAR a kol. 2008).

V lesníctve sa podpory používajú vo väčšine európskych krajín, napr. 
na výstavbu lesných ciest alebo investícií do inovácií a racionalizácie lesnej 
produkcie. Tiež ako garancia zabezpečovania verejnoprospešných funkcií 
lesa. Podľa výsledkov dotazníkových prieskumov sú podpory väčšinou posky-
tované na opatrenia „multifunkčného“ alebo „prírode blízkeho“ manažmen-
tu lesov, napr. na zakladanie zmiešaných porastov. Špecifi cké účely takisto 
zahŕňajú ochranu biodiverzity, pôdy, ovzdušia, vody, rekreačného využívania 
lesov, ovplyvňovanie klímy, ochranu proti prírodným nebezpečenstvám (Ra-
kúsko), krajinoekologickú funkciu (Francúzsko), historické a kultúrne miesta 
(Švédsko) (ČABOUN a kol. 2010).

Podpory bývajú poskytované lokálnymi, provinčnými, národnými vlá-
dami alebo na nadnárodnej úrovni. Podstatná časť podpôr EÚ sa prideľuje 
v rámci rozličných fondov a programov (Európsky poľnohospodársky ga-
rančný fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Európ-
sky fond regionálneho rozvoja). Projekty môžu byť podporené cez programy 
ako LEADER, Agenda 21 alebo INTERREG. Fondy pre pristupujúce krajiny 
zahŕňa program SAPARD. Podpory môžu byť pridelené pre konkrétne opat-
renia obhospodarovania lesov, ale takisto na osvetovú prácu o lese, podporu 
networkingu, public relations alebo špeciálne iniciatívy. Príklady preto sú ini-
ciatívy Agendy 21, marketingové opatrenia, vytváranie združení vlastníkov 
lesa a mnohé iné. Financovanie ekonomických aktivít vlastníkov lesa môže 
byť relevantné pri nedrevných produktoch a službách, aby sa stimuloval roz-
voj hospodárskych aktivít v tejto oblasti (MAVSAR a kol. 2008).

3.2. Verejno-súkromné zmluvy
Verejno-súkromná zmluva je forma spolupráce medzi verejným a súk-

romným sektorom s cieľom fi nancovania produkcie verejných statkov a po-
skytovania verejnoprospešných služieb. O verejno-súkromné zmluvy sa jedná 
vtedy, keď pri zazmluvňovaní špecifi ckých služieb nejedná vláda ako autori-
ta, ale ako verejný subjekt. Kontrakty sú odsúhlasené dobrovoľne medzi obi-
dvoma stranami a na určitý čas. Obsahom zmluvy v oblasti lesníctva môže 
byť zrieknutie sa ťažbových aktivít (úplná ochrana), alebo zachovanie, resp. 
zavádzanie určitých foriem manažmentu. Zatiaľ čo úplná ochrana môže byť 
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dosiahnuteľná prostredníctvom regulácií, zmluvy sú vhodné najmä na imple-
mentáciu špecifi ckých opatrení manažmentu, ktoré majú napríklad vysokú 
rekreačnú alebo historickú hodnotu, sú v záujme ochrany biodiverzity alebo 
plnia funkciu ochrany vodných zdrojov. Na rozdiel od podpôr sú tieto zmlu-
vy dobrovoľné pre obidve strany, poskytovateľa a vládu, ktorá to fi nancuje. 
Financovanie opatrení ochrany prírody na súkromných pozemkoch je často 
vykonávané prostredníctvom zmlúv medzi verejným subjektom a vlastníkom 
pôdy (zmluvná ochrana prírody). Pozitívom tohto fi nančného mechanizmu 
je, že sa jedná o vzájomnú spoluprácu, nie o konkurenciu. Významným dô-
vodom, prečo vstúpiť do verejno-súkromných partnerstiev je fakt, že verejné 
statky a služby môžu byť týmto spôsobom dodané efektívnejšie a za nižšiu 
cenu. Aplikovateľné sú na implementáciu špecifi ckých opatrení manažmentu 
lesov v krajine, v záujme ochrany krajinného obrazu, biodiverzity alebo vod-
ných zdrojov. 

Z hľadiska platných všeobecne záväzných právnych predpisov je uplatňo-
vanie verejno-súkromných zmlúv zriedkavé. 

Verejno-súkromné zmluvy sú po väčšine aplikované za účelom kompen-
zácie ušlého príjmu za lesy v chránených územiach, najčastejšie na súkrom-
ných pozemkoch. Existujú aj príklady ochrany biodiverzity a ostatné ekosys-
témové služby ako ochrana vody, ochrana proti prírodným nebezpečenstvám, 
zlepšovanie vzhľadu krajiny alebo rekreácie.

Nevyhnutná je jasná defi nícia služby, za ktorú sa platí, a ako je poskytova-
ná. Koncept platieb za ekosystémové služby podľa WUNDERA (2005) sa riadi 
touto myšlienkou a defi nuje platby za ekosystémové služby ako dobrovoľné 
transakcie, kde dobre zadefi novaná služba je predávaná minimálne jedným 
z poskytovateľov, a ak len poskytovateľ zabezpečí poskytovanie tejto služby 
(podmienenosť). Zmluvy tieto kritéria často neplnia, a tak robia tento mecha-
nizmus neefektívnym pri jeho implementácií.

3.3. Eko-sponzoring
Sponzorstvo je obchod medzi sponzorom, ktorý zabezpečuje fi nancova-

nie, zdroje alebo služby a sponzorovanou stranou, ktorá ponúka určité bene-
fi ty na oplátku. Na rozdiel od darov, sponzoring je zmluvný záväzok so vzá-
jomným prospechom a hodnota zabezpečených fi nancií môže byť zvyčajne 
odpočítaná z daňových povinností podniku. Komerčnou výhodou je zvyčajne 
spojenie imidžu sponzora, značky alebo produktu s investíciou do sponzo-
ringu. Po väčšine sponzor získava právo reklamy alebo môže získať benefi ty 
pre svoj personál. Sponzori môžu byť úspešne získaní pre podporu nejakej 
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udalosti alebo projektu, ktorý ponúka vysokú možnosť zviditeľnenia sa (napr. 
vysoká návštevnosť nejakej udalosti alebo veľký počet návštevníkov). Spon-
zorovaný projekt, organizácie alebo udalosť by mali zodpovedať typu sponzo-
rujúcej spoločnosti. Ďalej obecenstvom by mala byť cieľová skupina spoloč-
nosti za účelom získania zamýšľaného reklamného efektu.

Medzi slabé stránky tohto mechanizmu patrí, že verejný imidž je silne 
spojený s verejným záujmom alebo charitou (lesné holdingy sú neznáme „bez 
mena“). Prostredníctvom jednotlivých projektov sa väčšinou získajú relatív-
ne nízke sumy a ako protihodnotu sponzorskej činnosti je potrebné zabezpe-
čiť reklamu daného sponzora.

Eko-sponzoring je zvyčajne využívaný podnikmi za účelom ilustrácie ich 
starostlivosti o životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj. Typické projek-
ty sú zalesňovanie, údržba prírodných pamätníkov, ochrana prírody alebo 
projekty obnovy, športové alebo kultúrne aktivity súvisiace s prírodou, eko-
logické vzdelávanie atď. Malo by existovať spojenie s verejným prospechom 
a vhodnou cieľovou skupinou.

3.4. Ďalšie možnosti
Dobrovoľná práca zameraná na pomoc vlastníkom v núdzi alebo na zacho-

vanie praxe pôvodného obhospodarovania pôdy, rázu krajiny alebo ekologic-
ký hodnotných lokalít. V lesníctve je to zachovanie funkcií horských lesov, 
ktoré je ťažko obhospodarovať, ale zabezpečujú dôležité verejné záujmy, ako 
napr. ochrana proti prírodným nebezpečenstvám – tieto ciele prilákali čoraz 
väčší počet dobrovoľníkov. 

Inovatívny fi nančný nástroj na ochranu prírody a zachovanie obrazu kra-
jiny je takisto dražba (WENSING a VAN SANTEN, 2008). Prvky určitého obrazu 
krajiny sú ponúkané vlastníkom pozemku a ich údržba môže byť zabezpečená 
organizáciami alebo obyvateľmi na určitý čas. Prvá aukcia bola realizovaná 
v Holandsku a rozšírila sa na medzinárodnú úroveň.

MAVSAR a kol. (2008) popisuje tzv. krajinárske aukcie, kde ľudia alebo orga-
nizácie kupujú údržbu určitých znakov krajiny, ktoré zostávajú vo vlastníctve 
vlastníka pôdy, ale ich údržba je garantovaná na 10 rokov.

4. Záver
Hodnotenie a ocenenie krajinotvornej funkcie lesných ekosystémov ostá-

va výzvou pre biológov aj ekonómov. Vhodné metódy hodnotenia narážajú 
na množstvo bariér vyplývajúcich z nedostatku informácií. Rozvíjať by sa 
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mali smerom k zdokonaleniu mechanizmu integrácie úžitku z krajinotvornej 
funkcie do trhového mechanizmu. K môžu slúžiť napr. marketingové straté-
gie založené na sponzoringu. 
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ZHODNOTENIE PESTOVANIA OSIKY
A JEJ EKONOMIKY V OBLASTIACH 

HYNUTIA SMREČÍN

Jozef Tutka, Martin Kamenský

The paper characterizes the global ecological and grown aspen site 
and its contribution to the stabilization of forests affected by natural and 
anthropogenic disasters. They are report research results of multiplication 
and the establishment of aspen forest Economic evaluation for the use of 
cost of cultivation and harvesting activities derived method of calculating the 
normative and actual costs in 2008. Value ranges of output was determined 
by average market price of the home ranges of poplars, aspens and willows in 
Slovakia.

They are report the economic evaluation of two alternatives growing aspen 
through traditional and intensive cultivation methods on the basis fi nancial 
analysis and on the basis net yield in rotation period.

Key words: economic evaluation, production, cultivation of aspen, harvest 
activities, costs, yield 

1. Úvod
Základným cieľom lesníckej politiky na Slovensku je presadzovanie multi-

funkčného využívania a obhospodarovania lesov na princípoch udržateľnosti 
v súlade s lesníckou stratégiou EÚ. Funkčný potenciál lesov, ktorý tvorí pod-
statu tohto prírodného lesného bohatstva, treba spôsobmi, akceptujúcimi 
prírodné zákonitosti trvalo udržiavať a relevantne skvalitňovať.

Pri uplatňovaní multifunkčného lesného hospodárstva je spoločensky 
akceptovaná a zároveň aj fi nančne a mechanizmom trhu realizovaná takmer 
výlučne produkcia dreva a nedrevných produktov. Reálne uplatňovanie rele-
vantnej úrovne spoločenskej objednávky úžitkov ostatných funkcií lesov, ma-
teriálového a nemateriálového pôvodu, sa nepodarilo doteraz významnejšie 
presadiť ani zvýšenou komunikáciou s verejnosťou, vlastníkmi lesov a s kom-
petentnými orgánmi. Spoločenská objednávka týchto úžitkov funkcií lesov je 
stále ešte viac proklamáciou ako objektívnou realitou relevantného dopytu. 
Doteraz rozlíšené úžitky týchto funkcií sú iba sporadický realizované na trhu 
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produktov a služieb, s čím úzko súvisí aj úroveň využívania ich potenciálu 
a nedostatočného ekonomického zabezpečenia.

Nanajvýš aktuálnym je preto využívanie nielen potenciálu drevoprodukč-
nej funkcie produktívnych lesov, ale aj lesných ekosystémov v oblastiach me-
nej produktívnych lesov a v lokalitách kalamitného hynutia smrečín v dôsled-
ku globálnych klimatických zmien a často aj uplatňovania kontroverzných 
lesopolitických nástrojov. 

Za súčasť progresívneho zalesňovania holín a antropogénne alebo bio-
logicky deštruovaných lokalít je nutné považovať napodobňovanie sukcesie, 
predovšetkým prirodzenou obnovou, prípravnými a pionierskymi drevinami. 
Bez využívania genetických a ekologických predpokladov obnovy stráca po-
jem trvalosti svoj zmysel (KOŠULIČ 2009).

Osika, ako rýchlo rastúca drevina, je pre celulózovo-papierenský priemy-
sel zaujímavá už od hrúbky v d1,3 okolo 10 cm. S ohľadom na jej rýchly rast 
v mladosti najmä u hybridov (najlepšie dosiahli vo veku 9 rokov hrúbku v d1,3 
16 až 21 cm), je reálny predpoklad, že zužitkovaním prebierkovej hmoty z osík 
bude možné do istej miery zmierniť straty na produkcii spôsobené súčasným 
hynutím smrečín. Hlavný význam však spočíva vo zvyšovaní ekologickej sta-
bility a kvality porastov.

2. Problematika
V rámci riešenia projektov „Rekonštrukcie nepôvodných lesných spolo-

čenstiev ohrozených zmenou prírodných podmienok (najmä klímy) na eko-
logicky stabilnejšie ekosystémy“ (ŠEBEŇ a kol. 2008) a „Možností zvýšenia 
kvantity a kvality drevnej produkcie vybraných rýchlorastúcich lesných dre-
vín“ (KAMENSKÝ, TUTKA 2010) sa mali preskúmať aj možnosti stabilizácie, prí-
padne zvýšenia objemu produkcie a nadväzne predaja dreva a zlepšenia eko-
nomiky obhospodarovania lesov v oblastiach postihnutých hynutím smrečín 
v období ozdravovania týchto stanovíšť a zakladania stabilnejších lesných 
porastov pestovaním osiky ako prípravnej dreviny. 

SVOBODA (1952) uvádza, že holiny v smrekových porastoch sú často náhle 
zabraté osikou a brezou, ktoré v období 5 až 8 rokov dokážu obnoviť na holine 
lesné prostredie. V takomto prostredí nachádzajú nalietnuté semená smreka 
vhodné podmienky na klíčenie a semenáčiky dobré podmienky pre ďalší rast 
a vývoj. Vo veku 50 – 60 rokov smrek predrastá mäkké listnáče a tieto postup-
ne prirodzene vypadávajú z porastov.
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Zakladanie porastov s uplatnením pionierskych drevín na kalamitných 
holinách v oblasti postihnutých hynutím smrečín môže byť zaujímavé aj z hľa-
diska produkcie. Napr. hybridné osiky vysadené v roku 1961 v nadmorskej 
výške 760 – 770 m n. m. na lokalite Mestská lúka (MsL Banská Štiavnica) 
dosiahli v roku 2008 výšku 26 až 31 m a hrúbku v d1,3 okolo 40, najhrubšia 
51,1 cm. 

Zvýšenie podielu osiky na stanovištiach po uhynutých smrečinách je pri-
márne užitočné jednak tým, že prispeje k ozdravovaniu pôdnych a -stanovišt-
ných pomerov a vytváraniu vhodných podmienok pre následné cieľové eko-
nomické dreviny a zároveň umožní znížiť prírastkový defi cit počas obdobia 
formovania nových lesných porastov.

Osika ako najmenej náročný druh topoľa na pôdne a klimatické podmien-
ky dáva relatívne vysoké výnosy i v tých oblastiach, kde už iné topole trpia 
nedostatočnou úrodnosťou pôdy alebo nedostatkom tepla. Svojím lístím bo-
hatým na vápnik obohacuje humus, čím vytvára priaznivé pôdne prostredie 
(BIELIKOVÁ 1992), čo môže byť významné v oblastiach hynutia smrečín so za-
kyslenými pôdami. Osika sa ukázala ako vhodná drevina aj pri obnove imis-
nou kalamitou rozvrátených lesných porastov Krušných hôr, kde v priebehu 4 
rokov dokázala vytvoriť zapojené porasty (MOTTL 1983).

Výskumným zámerom riešenia v rámci vednej disciplíny pestovania bolo 
vyhľadanie dostatočného množstva výberových stromov osiky, rozmnoženie 
výberových stromov a založenie pokusných plôch na sledovanie rastu osiky 
a jej vplyvu ako prípravnej dreviny na rast a vývoj cieľových drevín a vypraco-
vanie návrhu pokynov na zakladanie porastov osiky.

Nadväzne na riešenie otázok pestovania osiky v mimoriadnych situáciách 
lesných porastov sa zhodnotila ekonomická stránka tradičného a intenzívne-
ho pestovania osiky. 

3. Metodické rámce a vstupy
3.1. Pestovanie osiky

Zabezpečil sa prieskum stavu lesných porastov so zastúpením osiky 
v štátnych i v neštátnych lesoch. Ďalej sa realizovalo uznávanie vybraných 
osikových porastov za uznané porasty na zber semena a vegetatívne množenie 
osiky hodnotenie kvality výberových stromov v počte 183 stromov. Druhým 
krokom bolo overovanie množenia výberových stromov in vitro a koreňovými 
a osovými odrezkami. Zo sadbového materiálu dopestovaného metódou in 
vitro sa založili dve pokusné plochy (PP), jedna PP sa založila sadenicami ge-
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neratívneho pôvodu a dve PP v starších porastoch, ktoré vznikli z koreňových 
výmladkov.

Vyhľadávanie reprodukčných zdrojov
V spolupráci s lesnou prevádzkou sa vyhľadávali lesné vhodné za semenné 

zdroje osiky na LHC Dechtice, LHC Myjava, LHC Oravský Podzámok, LHC 
Chminianska Nová Ves, LHC Paráč, LHC Jelšava, LHC Námestovo a na LHC 
Oravice. 

Zabezpečilo sa aj vyhľadávanie výberových stromov na LHC LM Levoča, 
LHC MSL Banská Štiavnica, LHC Námestovo, LHC Paráč LHC Krásno nad 
Kysucou - východ.

Overovanie množenia výberových stromov metódou in vitro
Pripravili a realizovali sa experimenty a overovanie množenia výberových 

stromov metódou in vitro. Ukázalo sa, že použitie mikro propagácie pre osi-
ku a topoľ ako množiteľskej technológie je perspektívne. V priebehu všetkých 
experimentálnych prác sa pozorovala mimoriadne individuálna reakcia tes-
tovaných drevín.

S personálnym obsadením 1 pracovníka a primeraným vybavením labo-
ratória, kultivačnej miestnosti a skleníka na in vitro, je možné ročne vyprodu-
kovať 3 až 5 tisíc kusov aklimatizovaných sadeníc.

Na základe zaznamenaných poznatkov a literatúry sa pripravilo vypraco-
vanie prakticky využiteľnej technológie množenia osiky a topoľa sivého a bie-
leho a ich hybridov.

Overovanie množenia osiky koreňovými a osovými odrezkami
Pre zistenie možnosti rozmnožovania topoľa osikového (Populus tremula 

L.) autovegetatívnym spôsobom osovými a koreňovými rezkami uplatnením 
zakoreňovacieho stimulátora sa pripravilo testovanie širšieho spektra sti-
mulátorov a porovnala ich účinnosť. Na zlepšenie schopnosti zakoreňovania 
sa testovali účinky širšieho spektra stimulátorov a ich koncentrácií jednak 
na osové, ako aj na koreňové rezky. 

Zakladanie pokusných plôch
Zo získaného sadbového materiálu dopestovaného metódou in vitro sa za-

ložili prvé dve pokusné plochy (PP) na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora. 
PP „Oravská Polhora 1“ je založená v spone 2 × 2 m, PP „Oravská Polhora 
2“ v spone 3 × 3 m. Jedna PP, „Oravská Polhora 3“ sa založila z osiky gene-
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ratívneho pôvodu. Vykonali sa prvé merania zamerané na sledovanie rastu 
osík na jednotlivých plochách s ohľadom na rozličný pôvod, spon a ošetrova-
nie. Ďalšie dve plochy sa založili v Lesoch mesta Levoča. Pri PP Levoča 1, 
ide o plochu na ktorej mladý osikový porast vznikol z koreňových výmladkov 
po rubnej ťažbe. Na PP sme ponechali osiky v radoch vzdialených od seba 4 m, 
na ostatnej ploche boli osiky odstránené a do takto vzniknutých pruhov boli 
vysadené sadenice jedle ako cieľovej dreviny. PP Levoča 2 bola založená v cca 
60 ročnom osikovom poraste, v ktorom bola vykonaná podsadba bukom. 
Na týchto plochách sa hodnotila ujatosť, vykonali základné merania (hrúbka 
v koreňovom krčku, resp. v prsnej výške – osika na PP 1 Levoča, výška). Všet-
ky tieto PP boli založené s cieľom sledovania rastu osiky, ale aj vplyvu osiky 
ako prípravnej dreviny na rast cieľových drevín. To však možno dosiahnuť len 
dlhodobým sledovaním. 

3.2. Ekonomické zhodnotenie pestovania osiky
Pre ekonomické posúdenie pestovania osiky sa na základe zhodnotenia 

overovacieho prieskumu možného zberu údajov a nákladovosti z prvotnej 
lesnej evidencie z LS v OZ Čadca a  OZ Námestovo sa rozhodlo, že na kvan-
tifi káciu fi nančnej stránky pestovania osiky sa využije alternatíva kalkulá-
cie nákladov výkonov normatívnym spôsobom. Prostredníctvom nástroja 
fi nančnej analýzy sa zhodnotili dve alternatívy pestovania osiky a to tradič-
ným t. j. bežne uplatňovaným spôsobom pestovania a intenzívnym spôsobom 
pestovania zo šľachteného materiálu. Nákladová stránka pestovania osiky 
jednotlivých variantov sa stanovila pre matricu výkonov pestovnej činnos-
ti navrhnutej špecialistami pestovania na základe výsledkov výskumu tejto 
problematiky. Pre ekonomické ohodnotenie nákladovosti pestovnej a ťažbo-
vej činnosti sa uplatnili veličiny nákladovosti roku 2008 a princíp desagregá-
cie jednotkových nákladov na skupinu mäkkých listnatých drevín, uplatnenej 
riešiteľom, v práci HALAJ a kol. (1990). Pre ocenenie sortimentov produkcie 
osiky sa použila priemerná trhová cena sortimentov topoľov domácich, osiky 
a vŕb sa Slovensko. 

V rámci fi nančnej analýzy sa odvodili tieto ukazovatele: čistá súčasná 
hodnota (ČSH), čistá súčasná hodnota (ČSH), index ziskovosti (NPV/I, doba 
návratnosti (Tdnav). 
ČSH – diskontovaný cash fl ow (rozdiel výnosov a nákladov) projektu 
 NPV = ∑ CFt/(1+r)t pre všetky t od 0 po n.
kde
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Cft – Cash fl ow projektu v roku t,
r – úroková miera projektu,
t – životnosť projektu v rokoch.

Projekt je prijateľný, ak je hodnota ČSH väčšia alebo rovná nule. 
Vnútorná miera výnosu (VMV) – stanovený diskontný faktor, pri ktorom sa 
rovnajú celkové diskontované výnosy a náklady projektu, resp. odvodená di-
skontná sadzba, pri ktorej sa ČSH) hodnotových tokov (Cft) – plynúcich z in-
vestície rovná nule.
 0 = ∑ CFt / (1+VMV)t pre všetky t od 0 po n,
kde

VMV – vnútorná miera výnosu,
Cft – Cash fl ow projektu v roku t,
t   – životnosť projektu v rokoch.

Projekt je prijateľný, ak je hodnota ukazovateľa VMV väčšia ako uplatnená 
(predpokladaná) dlhodobá diskontná sadzba. Čím je hodnota vyššia, tým je 
projekt lepší.
Index ziskovosti (NPV/I) – ziskovosť investície meraná čistou súčasnou hod-
notou. Udáva koľko Eur čistého diskontovaného prínosu pripadá na jedno in-
vestované Euro.
 ČSH / I = (ČSH) / (-Cf0) = [∑Cft / (1+r)t] / (-Cf0) pre t 0 až n
kde

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

Projekt možno považovať za prijateľný, ak je hodnota indexu ziskovosti klad-
ná a tým lepší čím je jeho hodnota vyššia.
Doba návratnosti (Tdnav) – počet rokov a mesiacov, ktoré sú potrebné k tomu, 
aby sa kumulované hotovostné (prognózované) výnosy vyrovnali (uhradili) 
náklady (počiatočné) investície. 
 Tdnav = CF0 / CF
kde

CF0 – Cash fl ow projektu v roku 0 (rokoch investovania),
CF  – Cash fl ow projektu.

Projekt možno považovať za prijateľný, ak je (Tdnav) ≤ ako doba životnosti pro-
jektu a je tým lepšia čím je jej hodnota nižšia.
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4. Výsledky a diskusia
4.1. Pestovanie osiky
Vyhľadávanie reprodukčných zdrojov

Na jednotlivých LHC sa v spolupráci s lesnou prevádzkou vyhľadalo 12 
lesných porastov vhodných na uznanie za semenné zdroje osiky tkto: Na LHC 
Dechtice 2 porasty, LHC Myjava 1 porast, na LHC Oravský Podzámok 1 
porast, na LHC Chminianska Nová Ves 1 porast, na LHC Paráč 1 porast, 
na LHC Jelšava 2 porasty, na LHC Námestovo 2 porasty a na LHC Oravice 
1 porast. Za výberové stromy bolo vyznačených 183 stromov osiky. Najviac, 
130 stromov na LHC LM Levoča, 22 stromov v LHC MSL Banská Štiavni-
ca, 17 stromov v LHC Námestovo, 11 stromov v LHC Paráč a 3 stromy v LHC 
Krásno – východ.

Overovanie množenia výberových stromov metódou in vitro
Navrhla a odskúšala sa prakticky využiteľná technológia množenia osi-

ky a topoľa sivého a bieleho a ich hybridov. Vypracovala sa technológia pre in 
vitro množenie, rutinné množenie pokrývajúce prevádzkovú potrebu. V spo-
lupráci so Škôlkarskym strediskom Veľký Šariš sa podarilo metódou in vitro 
rozmnožiť 50 výberových stromov.

Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že proces mikro-
propagácie závisí od fyziologickej kondície experimentálneho materiálu, čo 
sa prejavuje mimoriadne veľkou individuálnou reakciou na médiách.

Prínosy zdarne realizovanej mikropropagácie sú: 
 – vedecké – šľachtiteľské programy, záchrana genofondu elitných genoty-

pov, vytvorenie množiteľskej banky, možná aplikovateľnosť pre dreviny, 
ktoré sa ťažko zakoreňujú alebo sa nedajú rozmnožovať generatívne (se-
menom),

 – ekonomické – ročná produkcia niekoľko tisíc aklimatizovaných sadeníc 
(možnosť klonovej identity materiálu vo forme klonu alebo klonálnych 
zmesí), možnosť množenia počas celého roka, menšie nároky na priestor, 
nie sú potrebné agrotechnické činnosti,vyšší množiteľský koefi cient.

Overovanie množenia osiky koreňovými a osovými odrezkami
Rozmnožovanie osiky je možné aj v pololaboratórnych podmienkach 

v kontajneroch o hĺbke substrátu do 12 cm. Dôležité je však počas celého ob-
dobia zabezpečiť podmienky pre zakoreňovanie (vlhkosť substrátu, vlhkosť 
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a teplota vzduchu, ošetrovanie fungicídnymi prípravkami). Nadzemné časti 
rezkov nedosiahnu také parametre ako v pareniskách alebo voľných substrá-
toch, no za použitia hlbších kontajnerov alebo vhodného hnojenia už po pr-
vom vegetačnom období je možné vypestovať výsadbyschopné sadenice. 

Pre rozmnožovanie osiky koreňovými rezkami sa odporúča aby hrúbka 
koreňových sekcií nebola menšia ako 3,5 mm. Dĺžka sekcií od 60 do 75 mm. 
Na rezkovanie je vhodnejšie použiť kratšie a hrubšie rezky. Zistilo sa, že hrub-
šie koreňové rezky sú schopné vytvárať hrubšie a dlhšie nadzemné časti.

Zakladanie pokusných plôch
Na všetkých PP, ktoré boli založené s cieľom sledovania rastu osiky, ale aj 

vplyvu osiky ako prípravnej dreviny na rast cieľových drevín sa vykonali prvé 
merania, ktoré sa budú doplňovať v ďalších obdobiach dlhodobého sledovania 
rastových procesov osiky. 

Na základe výsledkov dosiahnutých pri riešení pestovateľskej etapy pro-
jektu a s ohľadom na poznatky o množení a ekologických nárokoch osiky sa 
vypracoval návrh pokynov na zakladanie intenzívnych porastov osiky:

4.2. Ekonomické zhodnotenie pestovania osiky na základe 
nástroja finančnej analýzy
Indentifi kácia výkonov pestovnej činnosti pre dva varianty technológie 
pestovania osiky

Finančná stránka pestovania osiky sa zhodnotila na týchto základných 
variantoch jej pestovania: 
1. variant – Pestovanie osiky tradičným spôsobom z nešľachteného  
 sadbového materiálu.
2. variant – Pestovanie osiky z šľachteného sadbového materiálu.

Prvým krokom bola identifi kácia výkonov pestovnej činnosti súvisiacich 
s jednotlivými variantmi jej pestovania
VÝKONY PESTOVNEJ ČINNOSTI
1. variant: Tradičné pestovanie osiky z nešľachteného materiálu
Čistenie plochy od nárastu a uhadzovanie haluziny
Umelá výsadba (obnova) lesa, 2 500 ks.ha-1, v spone 2 × 2 m 
Ošetrovanie proti burine vyžínaním 3 roky po výsadbe 
Ochrana kultúr proti zveri 5 rokov po výsadbe 
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Opakované zalesňovanie (výsadba) 
Prerezávka 1 v 15 rokoch po výsadbe 
Prebierka 1 v 25 rokoch po výsadbe 
Ťažba dreva v cieľovom veku: 55 rokov 
2. variant: Intenzívne pestovanie osiky z šľachteného materiálu 
Celoplošná príprava pôdy, spravidla pri zakladaní na poľnohospodárskej 
pôde 
Umelá výsadba (obnova) lesa 1 111 ks. ha-1, v spone 3 × 3 m 
Celoplošná mechanická kultivácia, spravidla 4 roky po výsadbe 
Ochrana kultúr proti zveri 4 roky 
Opakované zalesňovanie (výsadba) 
Prerezávka 1 v 15 rokoch po výsadbe 
Prebierka 1 v 25 rokoch po výsadbe 
Ťažba dreva v cieľovom veku: 40 rokov 
Kalkulácia nákladov na rozlíšené výkony pestovnej činnosti jednotlivých varian-
tov pestovania osiky na úrovni reprodukčných a dodávateľských fakturačných 
nákladov (cien) v Eur na sadenicu a Eur.ha-1, tradičné pestovanie (Tp), inten-
zívne pestovanie (Ip). 
Zalesňovanie prvé
Osobné náklady na vykopanie jamky a sadba:  0,197 Eur.sadenica-1

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

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

 Priame náklady zalesňovania: 0,403 Eur.sadenica-1 (Tp,Ip) 
Ošetrovanie kultúr vyžínaním
Osobné náklady ošetrovania vyžínaním:   0,030 Eur.sadenica-1

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

 Priame náklady ošetrovania na sadenicu: 0,033 Eur.sadenica-1 (Tp)
Chemická ochrana kultúry proti zveri
Osobné náklady na chemické ošetrenie sadeníc: 0,015 Eur.sadenica-1

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

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

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

  Priame náklady spolu: 0,034 Eur.sadenica-1 (Tp,Ip)
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Opakované zalesňovanie (20 % z prvého zalesň.)
Osobné náklady (vykopanie jamky + sadba): 0,094 Eur.sadenica-1 
Materiálové náklady (kúpa sadeníc + doprava ľudí
na pracovisko): 0,159 Eur.sadenica-1

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

 Priame náklady opakovaného zalesňovania: 0,278 Eur.sadenica-1 (Tp,Ip)
Čistenie plochy od nárastu a uhadzovanie haluziny: 500 Eur.ha-1 (Tp)

Celoplošná príprava pôdy (poľnohospodárskej): 800 Eur.ha-1 (Ip)

Celoplošná mechanická kultivácia: 300 Eur.ha-1 (Ip)

Náklady agregovaných výkonov ťažbovej činnosti a tržieb za drevo 2 variantov 
pestovania osiky (tradičné pestovanie (Tp), intenzívne pestovanie (Ip) pre model 
fi nančnej analýzy.
1. variant – Tradičné pestovanie osiky z nešľachteného materiálu 
Model lesného porastu: Ø bonita 26, rubná doba 55:

Objem dreva 
(m3)

náklady 
(€.m-3)

cena dreva
(€.m-3)

tržby za drevo 
(€)

Prerezávka 50 24 30 1 500
Prebierka 80 24 33 2 640
Rubná ťažba 410 24 33 13 530

Tabuľka 1. Vybraté ukazovatele fi nančnej analýzy tradične pestovanej osiky

Ukazovatele fi nančnej 
analýzy

Hodnoty ukazovateľov fi nančnej analýzy
požadované odvodené pre daný prípad

Čistá súčasná hodnota > 0 191,61

Vnútorná miera výnosu > ako použitá diskontná 
sadzba 1,64

NPV/I kladná a čím väčšia hodnota 0,078

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

2. variant: Intenzívne pestovanie osiky zo šľachteného materiálu 
Model lesného porastu: Ø bonita 29, rubná doba 40:

Objem dreva 
(m3)

náklady 
(€.m-3)

cena dreva
(€.m-3)

tržby za drevo 
(€)

Prebierka 105 22 30 3 150
Rubná ťažba 435 20 35 15 225
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Tabuľka 2. Vybraté ukazovatele fi nančnej analýzy intenzívne pestovanej osiky

Ukazovatele fi nančnej 
analýzy

Hodnoty ukazovateľov fi nančnej analýzy
požadované odvodené pre daný prípad

Čistá súčasná hodnota > 0 1 410,28

Vnútorná miera výnosu > ako použitá diskontná 
sadzba 2,27

NPV/I kladná a čím väčšia hodnota 0,4435

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

Z porovnania vybraných ukazovateľov fi nančnej analýzy obidvoch alter-
natív pestovania osiky vyplýva, že druhý variant je vo všetkých parametroch 
ukazovateľov fi nančnej analýzy výhodnejší. Rozhodujúci podiel na kladnom 
rozdiele ma vyššia bonita a kratšia rubná doba, sa prejavilo vo vyššej obje-
movej a hodnotovej produkcii a nadväzne v ťažbovom a čistom výnose na ha.

Tabuľka 3. Zhodnotenie konkurencieschopnosti osiky a drevín 5. a 6. vegetačného stupňa

Drevina Čistý výnos 
v Eur na ha Rubný vek Diskontný 

faktor

Diskonto-
vaný čistý 

výnos
na vek 0

Čistá
súčasná 
hodnota 

(ČSH)
Smrek 8 622 100 0,28873 2 489 —
Jedľa 9 036 105 0,27134 2 451 —
Buk 4 043 120 0,22521 911 —
Osika trad. pest. — 55 — — 192
Osika int. pest. — 40 — — 1 410

4.2. Ekonomické zhodnotenie pestovania osiky na základe 
čistého výnosu

Finančná konkurencieschopnosť osiky voči hlavným drevinám vybratých 
HSLT sa posúdila aj na úrovni čistej súčasnej hodnoty (ČSH) osiky pestovanej 
tradičným spôsobom, vo veku 55 rokov a pestovanej intenzívne z šľachteného 
materiálu, vo veku 40 rokov s diskontovanou hodnotou čistého výnosu SM, 
JD a BK v porovnateľných podmienkach oblasti hynutia smrečín (HSLT: 505, 
511, 605, 611). Z odvodených údajov porovnávaných drevín prezentovaných 
v tabuľke 3 vyplýva, že osika nedosiahla pri tradičnom spôsobe pestovania 
úroveň žiadnej z porovnávaných drevín. Pri intenzívnom spôsobe pestovania 
bola síce ČSH osiky nižšia od diskontovaných hodnôt čistého výnosu v rubnej 
dobe smreka o 43 % a jedle o 42 %, ale vyššia od diskontovanej hodnoty čisté-
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ho výnosu v rubnej dobe buka o 55 %. Tendencia približovania sa výnosovosti 
a teda konkurencieschopnosti osiky k drevinám SM, JD a BK úzko súvisí so 
skracovaním rubnej doby osiky a zvyšovaním úrokovej miery diskontácie.

Okrem drevoprodukčnej funkcie osiky, treba vyzdvihnúť aj jej užitočnosť 
ako čiastkovej pôdotvornej funkcie lesných ekosystémov v skupine ekologic-
kých funkcií. Jej hodnotu by bolo možné rámcovo kvantifi kovať na základe jej 
prínosu k zlepšeniu úrodnosti lesnej pôdy a teda zníženia straty na produkcii 
hlavných ekonomických drevín v oblastiach hynutia smrečín.  

5. Záver
V rámci riešenia sa zhodnotila fi nančná stránka pestovania osiky dvoch 

základných variantov jej pestovania: tradičného pestovania osiky z nešľach-
teného materiálu a intenzívneho pestovania osiky z šľachteného sadbového 
materiálu. Na základe odvodených ukazovateľov fi nančnej analýzy obidvoch 
alternatív pestovania sa zistilo sa, že druhý variant pestovania osiky je vo 
všetkých parametroch ukazovateľov fi nančnej analýzy výhodnejší. Rozho-
dujúci podiel na tom má vyššia bonita a kratšia rubná doba, čo sa prejavilo 
vo vyššej objemovej a hodnotovej produkcii a nadväzne v ťažbovom a čistom 
výnose na ha. Z posúdenia fi nančnej konkurencieschopnosti osiky a drevín 
v porovnateľných podmienkach oblasti hynutia smrečín (HSLT: 505, 511, 
605, 611) sa zistilo, že osika nedosahuje pri tradičnom spôsobe pestovania 
úroveň žiadnej z porovnávaných drevín. Pri alternatíve intenzívneho spôsobu 
pestovania je jej výnosovosť nižšia od čistého výnosu v rubnej dobe smreka 
o 43 % a jedle o 42 %, ale vyššia od diskontovanej hodnoty čistého výnosu buka 
o 55 %. V rámci hodnotenia užitočnosti osiky, treba okrem drevoprodukčnej 
funkcie vyzdvihnúť aj jej užitočnosť v podobe čiastkovej pôdotvornej funkcie 
lesných ekosystémov základnej ekologickej funkcie lesa. Hodnota tejto funk-
cie osiky vyplýva z jej prínosu k zlepšeniu úrodnosti lesnej pôdy a teda zníže-
niu straty na produkcii hlavných ekonomických drevín v oblastiach hynutia 
smrečín.

Poďakovanie
Tento príspevok vznikol v rámci projektu „Zvyšovanie konkurencie-

schopnosti subjektov lesného hospodárstva“ na základe výsledkov projektu 
č. APVV –0373 – 06 „Možnosti zvýšenia kvality a kvantity drevnej produk-
cie vybraných rýchlorastúcich lesných drevín“ vďaka podpore APVV, ktorá 
schválila a poskytla fi nančné prostriedky na jeho riešenie. 



80

In: Aktuálne otázky ekonomiky a inovačnej politiky lesného hospodárstva SR

Použitá literatúra
BÄRTELS A., 1988: Rozmnožování dřevin. Praha: SZN, 452 s.
BIELIKOVÁ K., 1989: Vegetatívne rozmnožovanie bielych topoľov a osiky. Krátke infor-

mácie z lesníckeho výskumu, 23/1989, Zvolen: VÚLH, 3 s.
ĎURKOVIČ J., LENGYELOVÁ A., ČANOVÁ I., KURJAK D., HLADKÁ D., 2009: Photosynthetic 

performance and stomatal characteristics during exvitro acclimatisation of true 
service tree (Sorbus domestica L.). Journal of Horticultural Science & Biotechno-
logy, 84(2): 223–227.

HALAJ J., GRÉK J., MACKO J., MIDRIAK R., PETRÁŠ R., SOBOCKÝ E., TUTKA J., VALTÝNI J., 
1990: Rubná zrelosť drevín. Lesnícke štúdie č. 48, Bratislava: Príroda, 117 s.

JANSON L., 1967: Wplyw ukladuwarunków zewnetrznych na regeneracje organów 
wegetatywnych u topól sekcji Leuce. Institut badawczy lesnictwa, Warszawa, Nr. 
328, 99 s. 6.

KAMENSKÝ M., Lengyelová A., Strmeň S., 2010: Pestovanie intenzívnych porastov 
osiky. ZS VE-01 Projektu APVV č. APVV-0373-06: „Možnosti zvýšenia kvantity 
a kvality drevnej produkcie vybraných rýchlorastúcich lesných drevín“. Zvolen: 
NLC-LVÚ Zvolen, 15 s.

KAMENSKÝ M., TUTKA J., 2010: Možnosti zvýšenia kvantity a kvality drevnej produkcie 
vybraných rýchlorastúcich lesných drevín“. Zvolen: NLC-LVÚ Zvolen, ZS VE-01 
Projektu APVV č.APVV-0373-06, 47 s.

MOTL J., ŠČERBA S., 1983: Množení osiky kožeňovými řízky. Zprávy lesnického výzku-
mu, Praha: SZN, 28(2): 3–6.

MOTL J., ŠČERBA S., 1986: Vegetativní množení vybraných klonů topolů Leuce kořeno-
vými řízky. Zprávy lesnického výzkumu, Praha: SZN, 31(1): 5–9.

MOTL J., ŠČERBA S., 1988: Metodické pokyny pro pěstování osiky. Lesnický průvodce 
1–1988, ODIS VÚLHM Jílovište-Strnady.

ŠEBEŇ V. a kol., 2008: Rekonštrukcie nepôvodných lesných spoločenstiev ohrozených 
zmenou prírodných podmienok (najmä klímy) na ekologicky stabilnejšie ekosysté-
my. Záverečná správa, Zvolen: NLC-LVÚ Zvolen, 381 s. 

TUTKA J., 2010: Ekonomické zhodnotenie pestovania osiky a agátových porastov. 
Záverečná správa VE-03 projektu APVV č. APVV-0373-06: „Možnosti zvýšenia 
kvantity a kvality drevnej produkcie vybraných rýchlorastúcich lesných drevín“. 
Zvolen: NLC-LVÚ Zvolen, 14 s.



81

1. sekcia: Ekonomika lesného hospodárstva

VARIABILITA PRODUKCIE
A VÝNOSOVOSTI DREVNEJ HMOTY

JEDLE VO VYBRANÝCH HOSPODÁRSKYCH 
SÚBOROCH LESNÝCH TYPOV

Michal Bošeľa

The paper attempts to assess the production capability of silver fi r growing 
on sites which were categorized into site units that have been supposed to have 
an importance for management purposes for long time. Those management 
site units were used to determination of the frame rotation period as well as 
for assessment of the forest land value. For this purpose, a data coming from 
permanent research plots established for yield tables’ construction were taken. 
A height-age development widely used as an indicator of site quality over the 
world was studied within selected management site units. Yield tables were 
employed for derivation of the total wood production of silver fi r along a 
different site index. Moreover, tables for timber grading were used to compare 
the timber grade’s production of sliver fi r along different site index between 
selected management site units. Conclusion is that using management site 
units, as those being used in forestry so far, for determination of frame rotation 
period appeared not to be satisfi ed enough, since the production capability 
was revealed to considerably vary within each selected management site unit. 
It could be advised to use an actual site index for determination of rotation 
period.

Key words: wood production, timber grades, Silver fi r, management 
groups of forest site types

1. Úvod
Hospodársky súbor lesných typov (HSLT) je súbornou typologickou jed-

notkou združujúcou hospodársky podobné lesné typy ako ich bezprostredne 
nadradená jednotka. Hospodárska príbuznosť znamená rámcovo podobné 
stanovištné podmienky (klíma, zásobenosť živinami, skeletnatosť pôd, iné 
významné pôdne vlastnosti, hydrický vzťah a vodný režim) a rámcovo podob-
né prirodzené zastúpenie hlavných drevín, ktorých výsledkom sú podobné 
požiadavky na cieľové hospodárenie (najmä na zakladanie porastov) (SCHWARZ 
2010). Keďže hospodársky súbor lesných typov je jednotkou hospodárskou, 
ktorá predpokladá podobné hospodárske opatrenia, taktiež predpokladá veľ-



82

In: Aktuálne otázky ekonomiky a inovačnej politiky lesného hospodárstva SR

mi podobné produkčné schopnosti drevín (KRIŽOVÁ 1995). HSLT boli vytvo-
rené na základe rozboru prírodných podmienok a vychádzalo sa z vlastností 
lesných typov. Keďže HSLT bol vytvorený ako nadstavbová jednotka LT, jeho 
výslednú výpovednú hodnotu ovplyvnili aj niektoré (niektoré sa zlúčením od-
stránili) nedostatky vtedajšej systematiky LT, vrátane nevyriešeného problé-
mu „dvojčiat“ a chýbajúcich LT (resp. SLT) pre existujúce varianty geogra-
fi ckej stupňovitosti. Ďalšie nedostatky vyplývali zo snahy o čo najnižší počet 
jednotiek, kvôli čomu boli v niektorých prípadoch násilne pozlučované LT 
dvoch vegetačných stupňov alebo SLT. Tieto nedostatky spôsobovali nemož-
nosť správneho určenia cieľového drevinového zloženia, čiže neboli vyho-
vujúcim rámcom pre rámcové plánovanie. Pravdepodobne aj z týchto príčin 
Zlatník vytvorenie HSLT veľmi kritizoval a nikdy ho neprijal (SCHWARZ 2010).

HSLT sa taktiež využíva pre stanovenie rubnej doby lesných porastov. 
Rubná doba by však mala byť veľmi úzko spojená s aktuálnou produkciou da-
nej dreviny v konkrétnom poraste a jej potenciálom. Toto potom ovplyvňu-
je potenciálny výnos dreviny. Avšak doterajšie poznatky (HALAJ a kol. 1990) 
naznačujú vysokú variabilitu potenciálnej produkcie a potenciálneho výnosu 
drevín v rámci HSLT.

2. Materiál a metodológia
Analýzy rastovej schopnosti jedle na rôznych stanovištiach sa vykona-

li na trvalých výskumných plochách, ktoré boli založené na Slovensku v 60. 
a 70. rokoch pre konštrukciu rastových tabuliek domácich hospodárskych 
drevín. Výmera TVP sa pohybuje od 0,25 ha do 1 ha, na ktorých sa vyskytuje 
aspoň 300 stromov potrebných na meranie. Predpokladalo sa, že takýto po-
čet stromov dostatočne reprezentuje variabilitu a rozdelenie hrúbkových po-
četností. TVP sú zakladané na homogénnych stanovištiach z hľadiska zásoby 
živín a klimatických podmienok. Na plochách sa vykonal veľmi precízny ty-
pologický prieskum zabezpečený špičkovými typológmi. Na každej TVP boli 
určené lesné typy (HANČINSKÝ 1972), ktoré boli následne agregované do HSLT 
(hospodársky súbor lesných typov), ktoré zohľadňujú kvalitu pôdy (vlhkosť, 
skeletnatosť, extrémnosť a trofnosť) a klimatické podmienky (vyjadrené ve-
getačným stupňom). 11 TVP patrí do HSLT 405, 12 TVP do 505 a 24 TVP 
do 511. Na každej TVP sa vykonalo 3 až 5 opakovaných meraní od roku 1965 
do 1983 v intervale 5–10 rokov. 

Pre sledovanie rastovej tendencie jedle na rôznych stanovištiach (HSLT) 
sa použila horná výška. Horná výška bola odvodená ako priemerná výška
10 % najhrubších stromov na TVP. Avšak, doteraz sa viedli diskusie, či prá-
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ve takáto defi nícia hornej výšky je adekvátna na meranie kvality stanovišťa 
(SHARMA a kol. 2002). V Európe sa s obľubou používa horná výška ako prie-
merná výška 100 najhrubších stromov na hektár alebo 20 % najhrubších 
stromov v poraste. Na druhej strane, v USA odvodzujú hornú výšku ako prie-
mernú výšku dominantných a ko-dominantných stromov. Taktiež sa používa 
Loreyová horná výška (EVERT 1964, PANDE and CHATURVEDI 1972, LOETSCH 
a kol. 1973, NAESSET and TVEITE 1999).

V každom HSLT sa celý súbor hodnôt horných výšok vyrovnal Korfovou, 
resp. Michajlovou rastovou funkciou, pričom ako závislá premenná bola vek 
porastu.

Pre vyjadrenie variability horných výšok jedle v rámci jednotlivých HSLT 
sa použili obalové krivky. Tieto sa odvodili ako 3 násobok smerodajnej od-
chýlky hodnôt rozdielov medzi konkrétnou nameranou hodnotou a strednou 
vyrovnanou krivkou v rámci 10-ročných vekových intervalov.

Použitím regresnej rovnice pre obalovú krivku sa vypočítala horná výška 
v 100 rokoch pre každú obalovú krivku, ktorá reprezentuje bonitu jedle. Ná-
sledne sa bonita každej obalovej krivky v rámci HSLT použila pre odvodenie 
hodnoty zásob združeného porastu jedle a celkovej produkcie použitím rasto-
vých tabuliek hlavných drevín (HALAJ, PETRÁŠ 1998).

3. Výsledky
Základné štatistické charakteristiky celého súboru TVP sú uvedené v ta-

buľke 1. Predmetom analýz boli TVP pre konštrukciu rastových tabuliek pre 
jedľu. Ako vidieť z tabuľky, zastúpenie jedle sa pohybuje od 40 do 100 %. Ta-
kéto rozpätie mohlo spôsobiť variabilitu produkcie jedle, no pri analýzach sa 
to nepotvrdilo. Zaujímavé je široké rozpätie bonít, čo dávalo dobrý základ pre 
analýzy. Podobne aj sklon dosahuje pomerne široký interval. 

Tabuľka 1. Základné štatistické charakteristiky TVP

Charakteristika Priemer Min Max Sm. 
odch. Šikmosť Špica-

tosť

Nadmorská výška (m n. m.) 707 470 960 121,28 -0,07 -0,63

Sklon (°) 20 7 35 4,57 0,26 1,98

Zastúpenie jedle (%) 82 40,0 100,0 15,53 -0,86 -0,21

Bonita jedle (m) 29 22 38 4,12 0,16 -0,67
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HSLT 405
Horná výška na TVP, ktoré boli zaradené do HSLT 405 kolíše v jednotli-

vých rokoch v rozpätí približne 5–8 m. Keď vložíme do bodového poľa hornú 
a dolnú obalovú krivku, zistíme, že bonita v rámci HSLT 405 kolíše v rozme-
dzí od 26 m po 34 m. To znamená že rozdiel je až 8 metrov vo veku 100 rokov 
(obr. 1).

Obrázok 1. Variabilita horných výšok a obalové krivky pre HSLT 405

Tento rozdiel bonít znamená, že zásoba hrubiny bez kôry (v m3 pre zdru-
žený porast) kolíše od približne 160 do 300 m3 v 40 rokoch, a od asi 600 m3 
po 850 m3 v 100 rokoch. Tento rozdiel v zásobe dosahuje až okolo 40 % v ro-
koch a 100 % v 40 rokoch. Pokiaľ ide o celkovú produkciu, rozdiel je podobný 
a je na úrovni 100 % v 40 rokoch a 50 % v 100 rokoch (tab. 2).

Tabuľka 2. Zásoba (hbk/ha v m3) združeného porastu jedle a celková produkcia jedle v HSLT 405 

Vek
Bonita 26 Bonita 34 Bonita 26 Bonita 34

Združený porast (hbk) Celková produkcia hbk (m3)
40 158 310 176 370
50 253 432 302 550
60 338 538 426 719
70 414 632 545 879
80 482 714 658 1 027
90 542 787 764 1 165
100 597 853 865 1 294

Vysvetlivka: hbk – hrubina bez kôry.
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Nasledujúci obrázok 2 grafi cky znázorňuje rozdiel celkovej produkcie 
jedle (hbk/ha v m3) medzi bonitou 26 a 34 a jeho vývoj s vekom porastu.

Obrázok 2. Celková produkcia jedle (hbk/ha v m3) pri bonitách 26 a 34 zodpovedajúcim obalovým 
výškovým krivkám pre HSLT 405

HSLT 511
Podobný prípad ako HSLT 405 je aj HSLT 511 s tým rozdielom, že v HSLT 

511 je variabilita horných výšok porastov mierne väčšia a vo vyššom veku do-
sahuje až takmer 10 metrov. Po vložení obalových kriviek do bodového poľa 
spodná krivka reprezentuje bonitu jedle 31 a horná krivka bonitu 40. Rozdiel 
bonít v rámci HSLT 511 je teda 9 m (obr. 3).

Obrázok 3. Variabilita horných výšok a obalové krivky pre HSLT 511

Tento rozdiel v bonitách pri zásobe združeného porastu (hrubina bez 
kôry/ha v m3) znamená rozdiel asi 70 % v 40 rokoch a 40 % v 100 rokoch. Pri 
celkovej produkcii je tento rozdiel 80 % v 40 rokoch a 45 % v 100 rokoch (tab. 
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3, obr. 4). Pokiaľ ide o absolútne hodnoty, tak rozdiel v zásobe jedle na hektár 
stúpa s vekom porastu (obr. 4).

Tabuľka 3. Zásoba (hbk/ha v m3) združeného porastu jedle a celková produkcia jedle v HSLT 511

Vek
Bonita 31 Bonita 40 Bonita 31 Bonita 40

Združený porast (hbk) CP hbk (m3)
30 126 272 134 308
40 252 436 293 537
50 363 578 452 757
60 461 701 604 963
70 548 808 748 1 154
80 625 901 883 1 329
90 693 984 1 009 1 492
100 755 1 057 1 126 1 642

Vysvetlivka: hbk – hrubina bez kôry.

Obrázok 4. Celková produkcia jedle (hbk/ha v m3) pri bonitách 31 a 40 zodpovedajúcim obalovým 
výškovým krivkám pre HSLT 511

Ďalšou časťou našich analýz bolo preverenie a porovnanie výškového 
rastu jedle medzi vybranými HSLT. Takto sa porovnali HSLT 405, 505 a 511. 
Z obrázku 5 je vidieť, že na HSLT 405 a 505 má jedľa veľmi podobný výškový 
rast a vo vyššom veku sa od seba navzájom nedajú odlíšiť. Naopak v HSLT 511 
jedľa dosahuje vyššie dimenzie a teda aj celková produkcia jedle je omnoho 
vyššia. Kým HSLT 405 a 505 reprezentujú na živiny relatívne chudobné pôdy 
s pravdepodobne plytkou pôdou, HSLT 511 sa vyskytuje na živných pôdach 
s dobrým vodným režimom. V tomto prípade je vidieť, že tu zohráva úlohu 
najmä kvalita pôdy, kým vegetačný stupeň nezohráva takmer žiadnu úlohu. 
Samozrejme, že iba pokiaľ ide o 4. a 5. lesný vegetačný stupeň.
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Obrázok 5. Porovnanie obalových kriviek horných výšok medzi vybranými HSLT

Obrázok 6. Porovnanie potenciálne zásoby jedle (hbk/ha v m3) v jednotlivých akostných triedach 
na príklade HSLT 405

Zaujímavé je aj porovnanie produkcie drevnej hmoty jedle s rôznou trie-
dou akosti. Pre toto porovnanie sa využili sortimentačné rastové tabuľky 
(PETRÁŠ a kol. 1996), ktoré udávajú podiel akostných tried drevnej hmoty 
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Akostná trieda III. A.
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Akostná trieda III. B.
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drevín pre porast pri rôznych bonitách. Z obrázku 6 vidieť vývoj celkovej pro-
dukcie jedle (hbk/ha v m3) s vekom pre bonity 26 a 34 na príklade HSLT 405. 
Najvyšší rozdiel v zásobách medzi týmito bonitami je v akostnej triede I. a po-
stupne klesá až pri vláknine nie je takmer žiadny. Najvyšší absolútny rozdiel 
je v akostnej triede III. B a potom v III. A. Pokiaľ ide o podiel akostných tried 
z celkovej produkcie, tak kým pri akostnej triede I. sa podiel s vekom zväčšu-
je a aj rozdiel medzi bonitami 26 a 34. Avšak pri akostnej triede II. jej podiel 
pri bonite 34 s vekom stúpa až po asi 90 rokov a potom mierne klesá, kým 
pri bonite 26 stále stúpa do 100 rokov. Pri akostnej triede III. A je jej podiel 
z CP v 100 rokoch rovnaký pre bonitu 26 aj 34. Opačný trend má vývoj podie-
lu vlákniny s vekom pri bonitách 26 a 34. Tento vývoj má klesajúci charakter 
a vyšší podiel vlákniny sa dosahuje pri bonite 26. 

4. Diskusia
Hlavným cieľom tohto príspevku bola analýza produktívnosti a produk-

cie jedle na vybraných typologických jednotkách. Doposiaľ neboli urobené 
takmer žiadne objektívne analýzy zamerané na potenciálnu produkciu dre-
vín v rámci typologických jednotiek. Predpokladá sa, že typologické jednotky 
vyvinuté na Slovensku dostatočne odrážajú produkčnú schopnosť lesných 
drevín. Preto metódou bola analýza vývoja horných výšok porastov, kto-
ré boli zaradené do tej istej typologickej jednotky (v tomto prípade HSLT). 
Analyzovala sa práve horná výška, pretože sa nielen v Európe, ale aj v zámorí 
stala najpoužívanejšou veličinou pre hodnotenie kvality stanovíšť a potenci-
álnej produkcie drevín (PINTO a kol., 2008), a je považovaná za najvhodnej-
šieho ukazovateľa stanovištnej produktivity v rovnovekých porastoch (e.g. 
HÄGGLUND and LUNDMARK 1977, MONSERUD 1984, SCHÖNAU 1987, RAYNER and 
TURNER 1990, RAYNER 1992, MACFARLANE a kol. 2000). Navyše je takmer nezá-
vislá od kompetície stromov v poraste (ktoré sú výsledkom aj hospodárskych 
zásahov) (LANNER 1985, HALAJ 1978, ŠMELKO a kol. 1992). Napriek tomu, 
niektoré štúdie poukazujú na mierny vplyv hustoty rovnovekých porastov 
(e.g. CURTIS and REUKEMA 1970, MACFARLANE a kol. 2000).

HALAJ a kol. (1990) sa taktiež pokúsili odvodiť veky hodnotovej rubnej zre-
losti, čo je stav, v ktorom porasty dosahujú najvyšší priemerný ročný príras-
tok hodnoty celkovej produkcie. Tak napríklad jedľa dosahuje vek napríklad 
hodnotovej rubnej zrelosti pri bonite 26 až asi 140 rokov, kým pri bonite 34 
iba približne 110 rokov pri zakmenení 0,85–1,0. Pre HSLT 405 je stanovená 
rubná doba paušálne na 100–110 rokov. Ďalej pre bonitu 31 je hodnotová rub-
ná zrelosť približne na úrovni 115 rokov, kým pre bonitu 40 je to 94 rokov. Pre 
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HSLT 511 je rubná doba paušálne 100 rokov. Taktiež zistili, že bonity drevín 
v HSLT značne kolíšu. Pokiaľ v rámci typologických jednotiek existuje veľká 
variabilita bonít drevín, čo sa na príklade jedle pre vybrané HSLT potvrdilo, 
a veky rubnej zrelosti významne kolíšu práve s bonitou, paušálne stanovenie 
rubnej doby pre HSLT nie je celkom vhodná a objektívna metóda.

5. Záver
Hospodársky súbor lesných typov je rámcová typologická jednotka, ktorá 

sa s obľubou používa v lesníckej praxi. Pritom len málo objektívnych štúdií, 
ktoré sa venujú objektívnemu zhodnoteniu produkcie a produkčnej schop-
nosti drevín v typologických jednotkách bolo doposiaľ urobených. Pravdepo-
dobne len HALAJ a kol. (1990) vykonali rozbor produkčných vlastností drevín 
v HSLT, kde taktiež zistili veľkú variabilitu bonít. Možno teda skonštatovať, 
že rubné doby by nemali byť stanovované pre typologické jednotky, ale možno 
na základe bonity, ktorá vyjadruje skutočný stav porastu, najmä ak je v rámci 
typologickej jednotky tak veľké rozpätie bonít dreviny. 
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INOVAČNÁ POLITIKA A LESNÍCTVO:INOVAČNÁ POLITIKA A LESNÍCTVO:
ZMENY V INOVAČNOM SPRÁVANÍ 

AKTÉROV LH SR

Zuzana Sarvašová, Zuzana Dobšinská,
Jaroslav Šálka

The present study describes the situation in the Slovak forestry sector 
comparing innovation activity in two different periods (2002 and 2009). The 
ownership type appeared to be important for the innovation activity of forest 
holdings. Higher innovation activity was reported by state-owned enterprises, 
contradicting the hypothesis based on the theory of property rights, according 
to which the highest entrepreneurial and innovation activity could be observed 
in private holdings. Instead, innovation correlated positively with the holding 
size. The results concerning fostering factors for forest holdings to introduce 
successful innovations indicate the necessity of cooperation, information 
exchange and the support of public and EU sources. The main obstacles 
for adoption and application of innovation are lack of fi nances, tax load and 
environmental legislation. The comparison shows that innovation activity 
has increased from technological innovation to products and services. Wood 
still remains the main product of forest holdings. In comparison with 2002 in 
present the importance of bio energy becomes visible.

Key words: innovation, innovation behaviour, forestry, product, service 

1. Úvod
Inovačná politika je typicky chápaná ako rozšírenie politiky výskumu 

a vývoja vrátane množstva nástrojov a politík, ktoré stimulujú inovačný pro-
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ces. Tu zaraďujeme napríklad vzťah medzi vedou a priemyslom, autorské prá-
va, priemyselné siete a klastre. Inovačná politika je spätá najmä s výskumom 
a technologickým rozvojom. Inovačné aktivity ako výsledky výskumu a vý-
voja sú vo všeobecnosti hybnou silou rozvoja ekonomiky, rozvíjajú možnosti 
budúcej konkurencieschopnosti vo forme nových poznatkov, zvyšujú efektív-
nosť ekonomiky a jej akcieschopnosť, najmä prostredníctvom malých a stred-
ných podnikov (MH SR, 2007).

Lesníctvo sa často považuje za tzv. „low-tech“ priemysel, ktorý investu-
je pomerne málo do výskumu a vývoja a inovácií a je predovšetkým ich uží-
vateľom. Avšak vývoj v sektore vedie k široko rozšírenému presvedčeniu, že 
zaužívaná prax nemusí nutne priniesť budúci úspech. Záujem spoločnosti 
na rekreácii alebo životnom prostredí, vrátane zachovania biodiverzity, v po-
sledných desaťročiach vzrastá (RAMETSTEINER a kol. 2010). Táto skutočnosť 
otvára možnosti pre inovácie v odvetví lesného hospodárstva. Inovácie sú 
zásadné pre hospodársky rast a rozvoj. Prostredníctvom inovácií sú zavá-
dzané na trh nové výrobky a služby, implementované nové výrobné procesy 
a organizačné zmeny. Lesníctvo je významným zdrojom príjmov pre vlast-
níkov lesov a pre obyvateľov vidieckych oblastí. Budúcnosť ľudí, ktorí žijú vo 
vidieckych oblastiach z lesného hospodárstva je značne závislá na tom, ako 
jednotlivci a inštitúcie reagujú na prebiehajúce zmeny a ako sa vlastníkom 
lesov a manažérom podarí získavať nové poznatky a zavádzať ich do praxe. 
Reštrukturalizácia lesného hospodárstva a vývoj cien dreva majú tendenciu 
negatívne ovplyvňovať zamestnanosť. Na kompenzáciu týchto negatívnych 
vplyvov je potrebné efektívne využívať inovácie produktov a služieb, založe-
ných na multifunkčnom využívaní lesov (RAMETSTEINER, WEISS 2004). 

Podnikanie je široko defi nované ako proces, ktorým jednotlivci sledujú 
príležitosti bez ohľadu na voľné zdroje, ktoré v súčasnosti kontrolujú (HART 
a kol. 1995). Bez ohľadu na ich charakter (možnosť alebo nutnosť) patrí medzi 
hlavné črty podnikania aj autonómne správanie podnikov, kreativita, orientá-
cia na cieľ, iniciatíva, nové prístupy v neštandardných situáciách, schopnosť 
rozhodovať sa v neistých situáciách, schopnosť prijať a niesť riziko (ŠÁLKA 
a kol. 2006). 

OECD (2005) defi nuje inováciu vo svojej publikácii Oslo manuál ako „[...] 
implementácia nového alebo významne zdokonaleného produktu (tovaru 
alebo služby), alebo procesu, novej marketingovej metódy, alebo novej orga-
nizačnej metódy v obchodných praktikách, organizácii pracovného miesta 
alebo vonkajších vzťahov.“Minimálnou požiadavkou pre inovácie je, že pro-
dukt, proces, spôsob uvádzania na trh alebo organizačné metódy, musia byť 
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pre fi rmu nové (alebo výrazne lepšie). Spoločným rysom je, že inovácia musí 
byť realizovaná na trhu, alebo inak uvedená do prevádzky. Nové procesy, 
marketingové metódy alebo organizačné metódy sú vykonávané, ak sú uve-
dené do skutočného použitia v podnikových operáciách (OECD 2005). Oslo 
manuál rozlišuje štyri hlavné typy inovácií – produkt, proces, marketingové 
a organizačné inovácie. Inštitucionálne inovácie ako samostatná kategória 
bola pridaná podľa RAMETSTEINER a kol. (2010).

Cieľom predkladanej štúdie je porovnať inovačné správanie v slovenskom 
lesníctve v rokoch 2002 a 2009 s dôrazom na úspešnosť inovácie, sortiment 
výrobkov a trhové očakávania vlastníkov lesov.

2. Materiál a metódy
Pre analýzu situácie v inovačnom a podnikateľskom správaní v lesníc-

tve na Slovensku sme použili modifi kovaný dotazník RPC EFI INNOFOR-
CE z roku 2002 (LACKo a VINCA 2002). Respondentmi boli vybratí náhodne 
z databázy lesných podnikov. Zdrojom informácií boli manažéri a majitelia 
neštátnych lesných podnikov a oblastných závodov štátneho podniku LESY 
SR. Dotazník bol rozposlaný riadnou poštou a mailom v priebehu roka 2009. 
Takto získané údaje boli vyhodnotené deskriptívnymi štatistickými metóda-
mi. Výsledky prieskumu z roku 2002 (LACKO a VINCA 2002) a 2009 boli ďalej 
porovnané a vyhodnotené pre účely tejto práce. 

Obrázok 1. Metodológia

Dotazník v roku 2002 bol poslaný náhodnému výberu 1 072 majiteľov 
a manažérov lesa, z ktorých odpovedalo 268. Celková návratnosť bola (25 %). 

Výsledky výskumu z r. 2002

Zhodnotenie

Porovnanie

Analýza

Dotazník 2009

Databáza lesných podnikov
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V roku 2009 bol dotazník zaslaný poštou náhodnému výberu 500 majiteľov 
a manažérov lesných podnikov a mailom na 193 adries lesných podnikov. 
Návratnosť bola 37 % (celkom odpovedalo 257 respondentov). Štruktúra res-
pondentov je zobrazená na obrázkoch 2 a 3.

Obrázok 2. Štruktúra respondentov podľa druhu vlastníctva v roku 2002

Obrázok 3. Štruktúra respondentov podľa druhu vlastníctva v roku 2009

Dotazník bol široko zameraný na inovácie a podnikanie vo všeobecnosti. 
V tejto práci prezentujeme výsledky z nasledovných oblastí: inovačná aktivi-
ta, úspešnosť inovácií, produktový mix a marketingové očakávania do budúc-
nosti (strednodobá perspektíva – 5 rokov a dlhodobá – 30 rokov).
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3. Výsledky
Typ vlastníctva je dôležitý z hľadiska inovačných aktivít lesných podnikov. 

Empirické pozorovania sú v rozpore s hypotézou, že najvyššia podnikateľská 
inovačná aktivita je v súkromných lesoch, stredná v lesoch vo vlastníctve obcí 
a nízka v podnikoch vo vlastníctve štátu. Celkovo najvyššia inovačná aktivita 
bola zaznamená v štátnych podnikoch v stredná v obecných lesoch a najniž-
šia v podnikoch vo vlastníctve združení a jednotlivcov (ŠÁLKA a kol. 2006). 
Možno to vysvetliť nedostatkom disponibilných fi nančných prostriedkov pre 
neštátnych vlastníkov lesa.

Na základe porovnania však môžeme vidieť, že inovačné aktivity v roku 
2009 mierne vzrástli v porovnaní s rokom 2002 a  môžeme konštatovať, že 
došlo k pozitívnemu posunu smerom k inováciám v neštátnych lesných pod-
nikov (obr. 4 a 5).

Obrázok 4. Inovačné aktivity v roku 2002

Obrázok 5. Inovačné aktivity v roku 2009
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Typy inovácií, ktoré boli úspešné, môžu byť rozdelené do troch kategó-
rií: produkty, služby a technologické alebo organizačné inovácie (tab. 4 a 5). 
Technologické a organizačné inovácie majú najväčší podiel na úspešných 
inováciách v roku 2002. Vyššiu intenzitu technologických inovácií v roku 
2002 možno vysvetliť pokračujúcim prechodom k trhovej ekonomike, kde sú 
technologické inovácie zavádzané priebežne (ŠÁLKA a kol. 2006). Ako vidíme 
na obrázku 6, v priebehu transformačného procesu sa inovácie viac orientujú 
na produkty (obr. 6). Podiel produktových inovácií sa zdvojnásobil, zo 17 % 
v roku 2002 na 34 % v roku 2009.

Obrázok 6. Úspešné inovácie v roku 2002

Obrázok 7. Úspešné inovácie v roku 2009
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Guľatina zostáva najviac preferovaným produktom v oboch obdobiach 
bez ohľadu na veľkosť podniku (obr. 6 a 7). Podniky ktoré hospodária na väč-
šej výmere vykazujú širšie spektrum služieb a produktov ako menšie podniky. 
Malé podniky (obhospodarujúce menej než 500 ha) preferujú guľatinu a pre-
nájom pred inými výrobkami a službami. Niektoré z nich uvádzajú, že nepo-
núkajú žiadne produkty a hospodária len pre vlastnú spotrebu (17 % v roku 
2002 a 21 % v roku 2009).

Obrázok 8. Ponúkané produkty a služby v roku 2002

Obrázok 9. Ponúkané produkty a služby v roku 2009

Podľa prieskumu z roku 2009 sa malé a stredné podniky viac zapájali 
do inovácií a ponúkali nové výrobky (obr. 8). Ostatné výrobky z dreva, divina, 
nedrevné produkty a služby majú väčší podiel na sortimente ponúkaných pro-
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duktov a služieb. Rekreácia a cestovný ruch tiež získavajú na dôležitosti. Po-
zitívny posun smerom k nedrevným produktom a službám môžeme pripísať 
aj podpore inovácií v prijatých strategických dokumentoch (ako NLP a PRV), 
ktoré kladú dôraz na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a podporujú 
význam lesníckeho sektora v oblasti rozvoja vidieka (obr. 9).

Pokiaľ ide o očakávania vlastníkov lesov do budúcnosti podľa výsledkov 
z roku 2002 za hlavné prínosy, ktoré lesy môžu poskytovať, boli považova-
né drevo a pitná voda. V dlhodobom horizonte považovali za perspektívne 
aj služby v oblasti rekreácie a životného prostredia napr. ukladanie CO2 (obr. 
10).

Obrázok 10. Očakávaný hospodársky význam 2002

Obrázok 11. Očakávaný hospodársky význam 2009

V roku 2009 (obr. 11) zohráva významnú úlohu v očakávaniach možností 
na trhu bio energia. To je v súlade s úsilím o využívanie biomasy ako alter-
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natívneho zdroja energie. Na globálnej úrovni je potenciálne k dispozícii ob-
rovský zdroj lesnej biomasy pre energetické využitie. Lesy na celom svete sú 
hlavným zdrojom energie pre domácnosti aj priemyselné odvetvia. Táto prí-
ležitosť bola v prieskume z roku 2009 tiež uznaná aj slovenskými vlastníkmi 
lesov. Drevo stále zostáva hlavným produktom, a tým aj zdrojom príjmu, ale 
ďalšie produkty a služby stále viac naberajú na význame.

Z hodnotenia oboch prieskumov môžeme identifi kovať nasledovné pod-
porné a brzdiace faktory (tab. 1 a 2). Spolupráca zostáva jedným z najdôle-
žitejších faktorov v podpore inovačného procesu v oboch obdobiach. Nedo-
statok informácií, ktorý bol v roku 2002 označovaný ako jeden z brzdiacich 
faktorov, sa v roku 2009 zmenil na podporný v podobe dostatočnej informo-
vanosti. 

Tabuľka 1. Najčastejšie podporné faktory

2002 2009
Spolupráca s dodávateľmi a odberateľmi Organizačné zmeny
Ponuka služieb Spolupráca
Podpora z verejných zdrojov Informovanosť 
Možnosti ďalšieho vzdelávania Podpora z verejných a EU zdrojov

Tabuľka 2. Najčastejšie brzdiace faktory

2002 2009
Nedostatok vlastných fi nančných zdrojov Nedostatok fi nančných zdrojov
Nedostatok cudzích fi nančných zdrojov Daňové zaťaženie
Vysoké kapitálové náklady Vysoké investičné a prevádzkové náklady
Nedostatok informácií o možných nových 
produktoch a službách Legislatíva v oblasti ochrany prírody a ŽP 

Vysoké prevádzkové náklady Riziko predaja a marketing 

Nedostatok fi nančných prostriedkov je trvalým problémom v inovačnom 
procese. Mechanizmy fi nancovania z EÚ sa stali dôležitým fi nančným ná-
strojom pre inovácie. V posledných rokoch jeden z najviditeľnejších brzdia-
cich faktorov pre inovácie v oblasti lesníctva predstavuje legislatíva životného 
prostredia.

4. Diskusia a záver
Všeobecne platí, že inovácie boli častejšie a sofi stikovanejšie v štátnych 

lesoch. Ich vysoká inovačná aktivita nie je v súlade s teóriou vlastníckych práv 
a dá sa vysvetliť pozitívnym vplyvom veľkosti podniku, ktorý umožňuje ku-
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muláciu fi nančných prostriedkov. Inovačné aktivity lesných podnikov na Slo-
vensku a v ďalších krajinách strednej Európy sú vo všeobecnosti porovnateľ-
né aj čo sa týka klasifi kácie na výrobky, služby, technologické a organizačné 
inovácie.

Obmedzené sú inovačné činnosti v malých lesných podnikoch. Inovácie 
sú často postupné a nie úplne nové pre odvetvie. Iný výskum na túto tému 
v strednej Európe uskutočnený PC INNOFORCE ukazuje, že najdôležitejšie 
podporné faktory sú spolupráca, dostupnosť informácií o novinkách a dotácie 
(RAMETSTEINER a kol. 2005). Spolupráca je tiež významným podporným fak-
torom pre slovenské lesné podniky, ale informácie sú považované za podpor-
ný faktor len v roku 2009 a výskum v roku 2002 ich radí ešte medzi prekážky.

Najvýznamnejšie prekážky pre inovačné podniky boli riziká predaja no-
vých tovarov a služieb, nedostatok informácií o predajných trhoch, nedosta-
tok vlastných fi nančných prostriedkov, vysoké náklady a daňové zaťaženie. 
Pre neinovačné lesné podniky boli hlavnými prekážkami: nedostatok ka-
pitálu, vysoké náklady a nedostatok informácií (RAMETSTEINER a kol. 2005). 
Prekážky inovácií sú pre Slovensko podobné ako v ďalších krajinách strednej 
Európy.

Typ vlastníctva je dôležitý pre inovačnú aktivitu lesných podnikov. Veľké 
lesné podniky boli viac zapojené do inovačného procesu, ako menšie podni-
ky (do 500 ha). Inovácia pozitívne korelovala s veľkosťou hospodárstva, kedy 
väčšie hospodárstva inovujú viac ako menšie. Preto je potrebné, aby menšie 
lesné podniky medzi sebou viac spolupracovali. V roku 2002 dominovali 
technologicko-organizačné inovácie, ale v roku 2009 boli predbehnuté vý-
robkami a službami.

V budúcnosti sa predpokladá nárast dôležitosti pitnej vody a bio energie, 
ktorý je už viditeľný z výsledkov za rok 2009. Podporné faktory pre inovácie 
vyplývajú z interakcií medzi fi rmami a inštitúciami a hlavné prekážky pre pri-
jatie a uplatňovanie inovácií sú založené na fi nančných aspektoch.

Od roku 2002 do roku 2009 došlo k posunu smerom k inováciám, čo je vi-
dieť v počte úspešných inovácií. Lesné hospodárstvo v súlade so strategickým 
cieľom 4 Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky: Zvýšenie 
dlhodobej konkurencieschopnosti aj naďalej musí posilňovať životaschop-
nosť multifunkčného lesníctva prostredníctvom inovácií, ponúkať viac ne-
drevných produktov, služieb, podporovať využitie lesnej biomasy na výrobu 
energie a spolupracovať medzi sebou navzájom aj s ostatnými inštitúciami 
podporujúcimi inovačné aktivity.
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FAKTORY ÚSPEŠNOSTI PRI ZAVÁDZANÍ 
INOVÁCIÍ V LESNOM HOSPODÁRSTVE 

(TEÓRIA A PRAX)

Jana Lásková, Zuzana Kolláriková,
Zuzana Sarvašová, Miroslav Kovalčík

The paper deals with analyzing the success factors from the view of 
actors in the forestry sector. The aim was to identify those factors based on 
questionnaire research and case studies. Part of the research was to analyze 
fostering and impeding factors of implementation of innovations into practice. 
Based on the research we have identifi ed from the examples reported in the 
questionnaire as well as in the case studies, which fostering and impeding 
factors are the most important in implementing of innovations into practice 
and which do not play such an important role. Contribution of this paper 
is the creation of new knowledge about success factors and their use in 
practice, based on theoretical and practical framework and identifi cation and 
awareness of the effect of internal and external factors on the activities of forest 
enterprises.

Key words: innovation, success factors, fostering factors, impeding 
factors, actors of forest management

1. Úvod
Príspevok sa zaoberá analyzovaním faktorov úspešnosti z pohľadu sub-

jektov v lesnom hospodárstve. Analýza prebehla v rámci projektu Integrácia 
rozvojových, inovačných a environmentálnych politík pre lesníctvo (ďalej len 
„IPOLES“), cieľa 8: Identifi kácia „success factors“ pre intersektorálnu koo-
peráciu z pohľadu lesných podnikov (prístup „bottom up“). Cieľom č. 8, pro-
jektu IPOLES bolo identifi kovať faktory úspešnosti na základe doterajšieho 
výskumu na danom projekte, a to predovšetkým sumarizáciou a analýzou 
výstupov z cieľa 6 (Analýza ekonomických (regionálnych, inovačných a envi-
ronmentálnych) sietí z pohľadu lesných podnikov) a cieľa 7 (Analýza prípa-
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dových štúdií „best practice“ intersektorálnej kooperácie z pohľadu lesných 
podnikov). Oba tieto prístupy zahŕňajú metódu „bottom up“, kde sa na zákla-
de vstupných údajov z najmenších jednotiek, ktorými sú v tomto prípade sa-
motní majitelia a obhospodarovatelia lesa získavajú informácie potrebné pre 
výskum, ktoré sú následne analyzované, zatrieďované do jednotlivých skupín 
podľa potreby a podrobené syntéze. Výstupom „bottom up“ prístupu je vznik 
nových aplikovateľných poznatkov, vychádzajúcich ako z teoretického, tak aj 
z praktického konceptu.

Identifi kácia faktorov úspešnosti je zároveň sumarizáciou použitia prístu-
pu „bottom up“ v celom projekte IPOLES.

2. Teoretické východiská 
2.1. Inovácie

Inovácie predstavujú všetky novinky, ktoré sa zavedú na trh, avšak len ich 
malá časť je skutočne úspešná, čo je výsledkom dlhodobého procesu. Inovácie 
nepredstavujú len zavádzanie nových produktov alebo služieb, ale aj ich zlep-
šovanie, napríklad prispôsobovanie sa záujmom zákazníkov. 

Inovácie sú dôležité z mnohých dôvodov a mohli by sme ich rozdeliť 
do dvoch skupín: 1. externý dôsledok, 2. interný dôsledok z pohľadu lesných 
podnikov. Pre lesné podnikov je interným dôsledkom samozrejme dosiahnu-
tie vyšších príjmov, celkový ekonomický rast a konkurencieschopnosť pod-
niku, ktorý si tak na trhu vytvára pevnejšie postavenie, tým, že diverzifi kuje 
svoju činnosť a vytvára ponuku pre viacero skupín zákazníkov. Externými 
dôsledkami sú vytváranie pracovných miest v regióne, rozvoj vidieka a regi-
onálny rozvoj. 

Inovácie sú významným faktorom ekonomického rastu a vytvárania 
nových pracovných miest. Inovácie v lesných podnikoch môžu významne 
ovplyvniť ekonomický rast a zamestnanosť vo vidieckom priestore. Pojem 
„inovácie“ je používaný a posudzovaný v literatúre veľmi rozdielne. NELSON 
(1993) používa vo svojich prácach pojem inovácií, ktorý sa koncentruje hlav-
ne na technologické inovácie, kým iní autori ako napr. LUNDVALL (1992) sa 
zameriava hlavne na inovácie v inštitucionálnom systéme. Ďalší autori sa 
orientujú hlavne na inovácie výrobkov a služieb. V lesnom hospodárstve sa 
zaoberali inováciami EDER (1989), GLÜCK (1991), PREGERNIG (2000), RAMET-
STEINER, KUBECZKO (2003). Prvým dôležitým zdrojom modernej inovačnej 
teórie sú práce SCHUMPETERA (1934). Vo svojej ekonomickej analýze sa zame-
ral na podnik a úlohu podnikateľa v ekonomickom procese. Inovácia vo vše-
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obecnosti znamená úspešné zavedenie noviniek. SCHUMPETER (1934) defi nuje 
inováciu široko, ako prerušovane sa vyskytujúcu implementáciu nových kom-
binácií výrobných faktorov. NELSON, WINTER (1977), vo svojich inštitucionál-
nych analýzach defi nujú technologickú inováciu ako neobyčajnú zmenu pro-
duktov a procesov, kde chýbajú predošlé skúsenosti. Veľmi často sa inovácia 
používa ako synonymum pre technologickú inováciu. Napriek tomu moderná 
literatúra o inováciách rozlišuje dve hlavné kategórie inovácií, tzn. inováciu 
produktu a inováciu procesu. Inovácia produktu (výrobku) je úspešná zmena 
vo výrobe (celkovej produkcii) podniku alebo organizácie a môže to byť nový 
výrobok alebo nová služba. Inovácia procesu môže byť technologickou inová-
ciou alebo inováciou v organizovaní podniku alebo organizácie (obr. 1).

Obrázok 1. Druhy inovácií 

Ďalší spôsob delenia inovácií uvádza publikácia OSLO MANUÁL (2005), kto-
rá ich rozdeľuje na 4 hlavné skupiny – inovácie produktov, procesov, marke-
tingové a organizačné inovácie.

Inovácia produktu predstavuje zavedenie tovarov alebo služieb na trh, 
ktoré sú nové alebo významným spôsobom vylepšené vzhľadom na ich cha-
rakteristiku a použitie. Toto zahŕňa zmeny v technickým parametroch, kom-
ponentoch, použitom materiáli, softvéri a pod.

Inovácie procesov znamenajú zavedenie nových alebo významne vylepše-
ných metód produkcie alebo dodávania. Ide o zmeny technického charakteru, 
vo vybavení a softvéru.

Marketingové inovácie predstavujú zavedenie nových marketingových 
metód, ktoré sa zameriavajú na dizajn produktu a balenie, umiestnenie 
na trhu, podporu predaja a cenu.

Organizačné inovácie sú inovácie v riadení fi rmy – tzv. nové organizačné 
prístupy v podnikaní a riadení podniku. Ide napríklad o zmenu pracovného 
prostredia, či vonkajšie vzťahy (OSLO MANUÁL, 2005).

Podnet na inovácie môže prísť od ktoréhokoľvek subjektu v podniku, 
rozhodovanie však stále zostáva na manažmente, ktoré môže tento podnet 
schváliť alebo zamietnuť podľa vlastnej stratégie, ktorú sleduje. Podnety 
na inovácie často prichádzajú aj od samotných vlastníkov podnikov, v tom-

Produktové inovácie

Výrobok Služba

Procesné inovácie

Technológia Organizácia
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to prípade lesných podnikov a manažérov, ktorí sú kompetentní rozhodnúť 
z riadiacej pozície, kde už nadobudli skúsenosti zo zavádzaním zmien a majú 
na to aj vzdelanostný predpoklad, kde je teda domnienka, že riadiace funkcie 
zastávajú vzdelanejší ľudia.

Obrázok 2. Delenie inovácie podľa Oslo manuálu (http://www.oecd.org)

Všetky tieto typy inovácií môžu byť jednorazové alebo nepretržité, s po-
zvoľnými alebo radikálnymi zmenami. Inovácie môžu byť nové pre trh (sek-
tor) alebo nové pre fi rmu. Inovačný proces, ktorý je nový pre fi rmu sa môže 
tiež nazývať difúziou noviniek. Defi nícia inovácií pri výskume inovácií v les-
ných podnikoch sa zakladala na nasledovných prvkoch (RAMETSTEINER – KU-
BECZKO 2003, RAMETSTEINER a kol. 2005):

 – novosť, ak išlo o prvý krát ponúkané produkty alebo služby, ktoré súviseli 
s využívaním lesa alebo väčšie technické, technologické alebo organizač-
né zmeny vo výrobnom procese, 

 – potrebnosť, aj keď nešlo o úplne nové produkty, služby, technické, techno-
logické a organizačné zlepšenia, ale ich zavedenie je potrebné na plnenie 
výrobných úloh a rozvoj podniku,

 – súvis s hospodárením na lesnej pôde, ak majiteľ, užívateľ lesa alebo mana-
žér lesného podniku vnášal do výrobného procesu nové postupy, myšlien-
ky a nápady,

 – klasifi kácia inovácií na nové produkty, služby, technické a organizačné 
zlepšenia.

2.2. Faktory úspešnosti
Teoretických východiskom pre určovanie faktorov úspešnosti je teória 

kritických faktorov úspešnosti, ktorá sa aplikuje na podniky. Ako prvý sa 
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týmto prístupom zaoberal D.R. Daniels, spopularizoval ho však v 70-tych 
rokoch J.F. Rockart. Identifi kácia kritických faktorov úspešnosti tvorí podľa 
týchto autorov základ pre určovanie informačných potrieb manažérov pod-
nikov. V každej organizácii existujú určité kritické faktory, ktoré sú potreb-
né pre úspešné fungovanie. Naviac ak nie sú ciele podniku v súlade s týmito 
faktormi, organizácia zlyhá (ROCKART, 1979). Kritickými faktormi úspešnos-
ti za zaoberajú napríklad aj BERGERON a BEGIN 1989, BOYNTON a ZMUD 1984, 
GOLDSMITH 1991, LEIDECKER a BRUNO 1984, POLLALIS a FRIEZE 1993 (HUOTARI 
a kol. 2001)

Teóriu kritických faktorov by sme mohli aplikovať aj na lesné podniky 
a na inovačné procesy, ktoré vyvíjajú. Nebudeme hovoriť o kritických fak-
toroch úspešnosti, ale len o faktoroch úspešnosti, ktoré výrazne napomohli 
k zavedeniu inovácie v lesnom podniku. Do úvahy sa pritom berú údaje 
od štátnych lesných podnikov ako aj súkromných podnikov a majiteľov lesov. 
V tomto zmysle považujeme za faktory úspešnosti tie, ktoré sú prospešné pri 
dosahovaní cieľa projektu.

Podobný spôsob kategorizácie „success factors“ podnikov, aký je použitý 
aj v tejto práci, zavádza americkým profesor Thomas R. Fox, ktorý sa zaoberá 
výhradne faktormi aplikovateľnými na oblasť lesného hospodárstva. V jeho 
ponímaní pôsobia na uskutočňovanie cieľov vlastníka podniku tri agregované 
skupiny faktorov:
1. Biologické faktory
2. Finančné faktory
3. Sociálne/Environmentálne/Regulačné faktory (Fox 2002)

Biologické faktory predstavujú ekologické vlastnosti jednotlivých druhov 
porastov, klimatické podmienky a kvalitu pôdy. Ide o faktory, ktoré nie sú 
determinované zásahom človeka a predstavujú pre vlastníka limity, v rámci 
ktorých sa vo svojej činnosti musí pohybovať. Okrem toho, výrazne vplýva-
jú aj na druhú skupinu fi nančných faktorov. (napr. paralela kvalita porastu 
– výška zisku). Sociálne a Environmentálne faktory zaraďuje do jednej skupi-
ny, pretože predstavujú verejný záujem, a to, že lesy majú poskytovať širokú 
škálu environmentálnych a sociálnych benefi tov, ktoré sa majú ochraňovať 
a udržiavať. Aj keď je environmentálny faktor chápaný ako ochrana životného 
prostredia a sociálny ako poskytovanie verejnoprospešných funkcií, v istom 
zmysle sa spája s klasifi káciou, ktorá je používaná v tejto práci. Regulačné 
faktory predstavujú úroveň úpravy predchádzajúcich faktorov (FOX 2002).
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2.3. Klasifikácia inovačných faktorov
Kategorizáciu faktorov podľa úrovne uvádza RAMETSTEINER a kol. (2005). 

Za hlavné komponenty inovačného systému sú považované aktéri a inštitú-
cie. Aktéri sú považovaní za organizácie, ktoré sú brané za formálne štruktú-
ry s jasným účelom a sú vedomé formované. Inštitúcie sú chápané ako súbor 
zvykov, zvyčajných postupov, pravidiel, zákonov alebo regulácií, ktoré re-
gulujú vzťahy a interakcie medzi jednotlivcami, skupinami a organizáciami. 
Aktéri a inštitúcie sú prítomné a významné na rôznych úrovniach: osobnej, 
podnikovej a inštitucionálnej, ako aj ich kombináciách (EDQUIST 1997, In RA-
METSTEINER a kol. 2005). Na základe toho možno rozdeliť faktory na tieto sku-
piny:
1. Inštitucionálna úroveň: administratívna správa, záujmové skupiny, vý-
skum a vzdelávanie, osvetová práca (faktory: informovanosť, fi nančná pod-
pora)
2. Medzipodniková (b2b) alebo podnikovo-inštitucionálna (i2b) úroveň: 
klastre a networking, vertikálna a horizontálna kooperácia
3. Podniková úroveň: lesné podniky, farmy, malé lesné podniky (faktory: 
kvalita ľudských zdrojov, prevádzkové faktory a podmienky)
4. Osobná úroveň: vlastník manažér, zamestnanec (faktory: postoje k inová-
ciám a zmenám, skúsenosti)
Podporné a brzdiace faktory možno klasifi kovať aj podľa druhu. LACKO a kol. 
(2004) ich rozdelil do šiestich hlavných skupín: sociálne, ekonomické, legis-
latívne, environmentálne, technologické a ostatné.
4. Medzi sociálne faktory sa zaradila schopnosť vlastníkov alebo obhos-

podarovateľov spolupracovať s inými subjektmi – lesnými podnikmi, le-
somajiteľmi, vedením, svojimi spolupracovníkmi a taktiež spolupráca so 
službami, dodávateľmi, odberateľmi a štátnou správou. Tieto faktory sú 
dôležité z hľadiska podpory inovácií, hlavne z kooperačného hľadiska. Ko-
operácia a schopnosť prijímať inovačné myšlienky od svojich partnerov je 
základnou požiadavkou inovačného procesu. Sociálne faktory, ktoré pod-
porujú inovácie teda vystihujú vzťah vlastníka uvedomiť si význam ino-
vácií a jeho schopnosť prijať nové myšlienky, ktoré sú vyslovené alebo len 
načrtnuté jedným zo subjektov, s ktorým prichádza v rámci svojej práce 
do kontaktu. Takisto sa sem zaradili faktory, ktoré predstavujú produkty 
alebo služby, ktoré sú už zavedené a napomáhajú inováciám, a to zmeny 
technicko-organizačného charakteru, lesnícka poradenská činnosť štát-
nej správy LH, poradenské služby iných poradcov (SARVAŠOVÁ a kol. 2010).
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5. Ekonomické faktory podporujúce inovačný proces sa vzťahujú prevažne 
na fi nančnú podporu – a to podporu z verejných zdrojov, z programov re-
gionálneho rozvoja, z programov EÚ a zo súkromných zdrojov – ponuka 
fi nančných služieb (úverov). Takisto dôležitými sú obchodné vzťahy a tr-
hové prostredie, predaj a marketing produkcie, pracovná sila, investičné 
a prevádzkové náklady, daňové a odvodové zaťaženie, fi nančné zdroje 
subjektu. Do tejto skupiny sa zaraďuje aj ponuka kvalifi kovaných pracov-
ných síl.

6. Legislatívne faktory zahŕňajú legislatívu v oblasti ŽP, obchodná a pra-
covnoprávna legislatívu, technické normy a predpisy, legislatívu v oblasti 
LH, vymožiteľnosť práva a právne prostredie a pod.

7. Environmentálne faktory sú charakterizované prostredníctvom vlast-
níckych a prírodných pomerov, poškodenia a polohy lesného majetku 
a pod.

8. Technologické faktory súvisia najmä s orientáciou produkcie a technolo-
gickými podmienkami, ktoré ju ovplyvňujú. Boli sem zaradené tieto fak-
tory: zameranie výroby, technologické faktory a ostatné faktory súvisiace 
s technológiou výroby.

9. Medzi ostatné faktory patrí napríklad podpora inovácií, ktorá vyplýva 
z ponuky informácií o nich a možnostiach ich podpory. Takisto sa sem za-
radili administratívne prieťahy a byrokracia, a všetky faktory, ktoré nebo-
lo možné zaradiť do iných skupín.

3. Metodológia identifikácie a spracovania faktorov 
úspešnosti
3.1. Metodika analýzy dotazníkového prieskumu

V rámci cieľa 8 boli spracované informácie získané z dotazníkového 
prieskumu realizovaného v roku 2009. Jedná a o modifi kovaný dotazník 
z úlohy VTP 2731- 05 Lesníctvo a rozvoj vidieka skúmajúci proces inovácií 
a podnikateľského správania v lesnom hospodárstve prostredníctvom vlast-
níkov a manažérov lesných majetkov. V rámci dotazníka sa ako inovácia za-
defi novala novinka na prevádzkovej úrovni v súvislosti so zavedením nového 
produktu alebo služby, alebo technická a organizačná zmena.

Ako výstup analýzy faktorov úspešnosti z dotazníka a iných zdrojov, zo-
stavíme tabuľky pre jednotlivé skupiny a podskupiny, ktoré znázornia počet-
nosť a dôležitosť jednotlivých faktorov. 
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Určovanie dôležitosti jednotlivých skupín a podskupín faktorov sa usku-
točnilo na základe prideľovania váhy od respondentov. Títo určovali váhy nie-
len pre jednu inováciu, ktorú uskutočnili, ale pre súbor všetkých inovačných 
činností. Z tohto dôvodu je prideľovanie váh subjektívnou časťou dotazníka, 
no pri analyzovaní faktorov sme vychádzali z toho hodnotenia. 

Pre potreby dotazníkového prieskumu sa oslovili lesné podniky štátneho 
a neštátneho sektora. Na dotazník odpovedalo 257 respondentov. Z týchto 
116 respondentov (45,1 %) uviedlo, že za posledné tri roky zaviedli nejaký 
druh inovácie – nový produkt, nová služba alebo technicko-organizačná ino-
vácia.

Dôležitým aspektom dotazníkového prieskumu bola analýza podporných 
a brzdiacich faktorov zavádzania inovácií do praxe. Kvalitatívna a kvantita-
tívna analýza podporných a brzdiacich faktorov sa realizovala v troch varian-
toch:
10. u subjektov, ktoré zaviedli za posledné tri roky inováciu (podporné a brz-

diace faktory),
11. u subjektov, ktoré nezaviedli žiadnu inováciu (brzdiace faktory),
12. a faktory, ktoré by uľahčili zavedenie inovácie v budúcnosti.

V rámci dotazníka boli respondentom ponúknuté určité možnosti pod-
porných a brzdiacich faktorov, ale bola ponechaná možnosť uviesť aj ďalšie 
významné faktory zavádzania, resp. nezavedenia inovácií. Z toho dôvodu 
bolo potrebné slovné odpovede kategorizovať do tzv. „zlúčených faktorov“ 
a tieto následne do šiestich hlavných skupín. Podporné a brzdiace faktory boli 
kategorizované, resp. sa ďalej analyzovali podľa rôznych hľadísk: z hľadiska 
druhu a z hľadiská úrovne.

V rámci spracovania získaných údajov sa aplikovali nasledujúce metódy:
 – kvalitatívna analýza literatúry a publikovaných prác o inováciách, ich vý-

zname a faktoroch úspešnosti pri ich zavádzaní do praxe
 – kvantitatívna analýza získaných údajov v rámci dotazníkového prieskumu
 – vyhodnotenie štruktúry respondentov podľa rôznych hľadísk
 – výpočet váh (relatívnych podielov) jednotlivých podporných a brzdiacich 

faktorov na základe ich početností a relatívnej váhy

3.2. Metodika analýzy prípadových štúdií
Okrem zanalyzovania podporných a brzdiacich faktorov z dotazníka 

o inovačnom správaní subjektov lesného hospodárstva sme výsledky podpo-
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rili aj analýzou 13 prípadových štúdií týkajúcich sa inovácií, ktoré boli vopred 
vypracované v rámci cieľa 7. V nich sú tiež identifi kované podporné a brzdiace 
faktory, ktoré napomáhajú alebo obmedzujú zavádzanie inovácií. 

Pri spracovávaní údajov použitej prípadovej štúdie sa použila kvantitatív-
na analýza. Ako metodologický prístup bol zvolený rozhovor vo forme osob-
ného štruktúrovaného rozhovoru, ktorému predchádzalo vyhľadanie údajov 
v elektronickej forme o danej lokalite a inovácii. Samotné vyhľadanie údajov 
na internete nepostačovalo na zhotovenie súhrnu o prípadových štúdiách. 
Interview sa zameralo hlavne na aktérov inovácie, ciele či vytváranie projek-
tov do budúcnosti. Na základe týchto faktorov sa nakoniec analyzovali väzby 
medzi jednotlivými aktérmi a identifi kovali sa podporné a brzdiace faktory.

Postup:
 – Identifi kácia podporných a brzdiacich faktorov pre každú prípadovú štú-

diu osobitne,
 – Zaradenie podporných a brzdiacich faktorov do skupín a podskupín, 

na základe identického prístupu ako bol použitý pri dotazníkovom 
prieskume,

 – Podpora výsledkov z dotazníkového prieskume na príklade prípadových 
štúdií (Výsledky sa budú vzťahovať len na jednu časť dotazníka, a to kon-
krétne Inovácií, ktoré už boli zavedené, pretože prípadové štúdie predsta-
vujú len zavedené, a teda úspešné inovácie).
Rozdiel medzi metodickým prístupom k skúmaniu dotazníka a prípado-

vých štúdií spočíva v tom, že zatiaľ čo, v dotazníkovej metóde sa majitelia a ob-
hospodarovatelia lesa vyjadrujú k celkovému stavu zavádzania inovácií vo 
svojej činnosti, prípadové štúdie sa zameriavajú konkrétne na jednu inovačnú 
činnosť. Naviac, v dotazníku hodnotili inovácie samotní vlastníci, v prípado-
vých štúdiách poskytli informácie o inovačnej činnosti a podporné a brzdiace 
faktory sme hodnotili nezávisle na ich výpovediach, aj keď objektivita nie je 
úplne zachovaná, kvôli miere skreslenia informácie zo strany osôb priamo za-
vádzajúcich inovácie.

4. Výsledky
Triedenie samotných faktorov bolo ovplyvnené ako teóriami o faktoroch 

udávaných v časti teoretické východiská a taktiež samotnými identifi kovaný-
mi faktormi, ktoré boli rôznorodé. Problémy zo zatrieďovaním do hlavných 
skupín, ktoré sme si vytýčili pri stanovaní hypotézy z už existujúcich teoretic-
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kých klasifi kácií, sa vyriešili čiastočne vytvorení podskupín, kde sme mohli 
umiestniť faktory konkrétnejšie.

Na základe tohto sme identifi kovali a zároveň zatriedili faktory do nasle-
dovných hlavných skupín:

 – Ekonomické
 – Legislatívne
 – Sociálne
 – Environmentálne
 – Technologické
 – Ostatné

Okrem tohto delenia sme prihliadali aj na dve veľké skupiny, a to podpor-
né a brzdiace faktory. Keďže dotazník, z ktorého výsledkov sme pri analýze 
vychádzali je rozdelený na skupiny otázok, ktoré sa dotýkajú na jednej strane 
podporných faktorov a na druhej strane brzdiacich faktorov, tieto sme identi-
fi kovali podľa odpovedí pre jednotlivé otázky a následne každú skupinu roz-
triedili na základe hore uvedených hlavných skupín.

4.1. Podporné a brzdiace faktory zavedených inovácií – 
dotazník a prípadové štúdie
4.1.1. Podporné faktory

Pri rozdelení faktorov podľa druhu boli najdôležitejšou skupinou sociál-
ne faktory (65 %) ako spolupráca aktérov (34 %), poradenstvo a vzdelávanie 
(19 %) a organizačné zmeny (13 %), ktoré v tomto kontexte možno chápať ako 
faktor, ktorý umožnil zaviesť inováciu. Druhou najdôležitejšou skupinou boli 
ekonomické faktory, najmä podpora z verejných zdrojov a zdrojov EÚ (20 %) 
a fi nančné služby ako úvery a podpora úrokov (5 %). Relatívne dôležitým fak-
torom bola aj informovanosť (6 %). Ostatné nezaradené faktory mali veľmi 
malý význam (3,6 %). Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že na otázku o pod-
porných faktoroch zavedených inovácií odpovedalo nízke % respondentov 
(v priemere iba 20–30 %) (tab. 1).

Podporné faktory zavedených inovácií podľa druhu sa v prípadových štú-
diách mierne líšia od výsledkov získaných z dotazníka. V prvom rade je naj-
vyšší počet faktorov v skupine ekonomických (31 %) a na druhom mieste sú 
sociálne faktory (28 %). V dotazníku je tento priebeh opačný. Tento fakt je 
spôsobený aj iným prístupom v daných dvoch zdrojoch, predovšetkým v do-
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tazníku boli odpovede vopred dané a v prípadových štúdiách sa identifi kovali 
mimo konkrétneho rámca.

Tabuľka 1. Podporné faktory zavedených inovácií podľa druhu (dotazník)

Skupina
faktorov Váha % Zlúčené faktory Váha %

Sociálne 761 65,2
Spolupráca aktérov 393 33,7
Poradenstvo a vzdelávanie 221 18,9
Organizačné zmeny 147 12,6

Ekonomické 295 25,3

Podpora z verejných zdrojov a zdrojov 
EÚ 232 19,9

Finančné služby (úvery, podpora 
úrokov) 63 5,4

Ostatné 111 9,5
Informovanosť 69 5,9
Ostatné nezaradené 42 3,6

Legislatívne 0 0,0
Environmentálne 0 0,0
Technologické 0 0,0
Spolu 1 167 100  1 167 100

Porovnávajúc zlúčené faktory hlavnej skupiny sociálnych faktorov, po-
dobnosti sú jednoznačnejšie. Najviac faktorov sa v dotazníku aj v prípado-
vých štúdiách identifi kovalo v skupine spolupráca aktérov a následne v sku-
pine poradenstvo a vzdelávanie. Podporné faktory v rámci tejto skupiny sa 
orientujú v oboch prípadoch na spoluprácu so službami, dodávateľmi, od-
berateľmi, medzi úradmi a inými verejnými inštitúciami, so štátnou správou 
a inými verejnými inštitúciami, v prípadových štúdiách sú identifi kované 
len na konkrétne inštitúcie. Najširšia spolupráca partnerov sa zaznamenala 
v prípade inovácie zavádzajúcej hubu šitake, a to konkrétne pôsobenie 4 a viac 
partnerov OZ Krupina ako iniciátora, TU Zvolen, ktorá poskytla know-how, 
podnikateľských subjektov v obci, IPOLY RD, s. r. o., partner z Maďarska spo-
lupracujúci v sieti v rámci Ipeľského euroregiónu. V rámci inovácie sa pripra-
vuje aj slovensko-čínska spolupráca.

V skupine zlúčených faktorov poradenstvo a vzdelávanie sa zistila zhoda 
v oblasti poradenských služieb, pričom prípadové štúdie sa najviac zameria-
vajú predovšetkým na environmentálnu výchovu. 

Ekonomické faktory sú najdôležitejšou skupinou faktorov, prevládajú tu 
zlúčené faktory investičné a prevádzkové náklady a obchodné vzťahy a trhové 
prostredie. Z pohľadu prípadových štúdií bolo jednoznačne prvoradé zabez-
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pečenie si vlastného kapitálu a samotná konkurencieschopnosť fi rmy, ktorú si 
podniky a vlastníci snažia zabezpečiť aj zavádzaním inovácií. 

V prípadových štúdiách sa identifi koval ďalší významný faktor – techno-
logické faktory, ktoré sú druhým najdôležitejším zlúčeným faktorom (12 %), 
hoci v dotazníku sa tieto vôbec nevyskytovali. V skupine ostatných faktorov 
je aj v dotazníku aj v prípadových štúdiách (6 %) významná informovanosť.

Tabuľka 2. Podporné faktory zavedených inovácií podľa druhu (PŠ)

Skupina faktorov Váha % Zlúčené faktory Váha %

Ekonomické 26 31,33

Investičné a prevádzkové náklady 9 10,84
Obchodné vzťahy a trhové prostredie 7 8,43
Podpora z verejných zdrojov a zdrojov EÚ 4 4,82
Predaj a marketing produkcie 4 4,82
Finančné služby (úvery, podpora úrokov) 2 2,41

Sociálne 23 27,71

Spolupráca aktérov 12 14,46
Poradenstvo a vzdelávanie 6 7,23
Osobné faktory 3 3,61
Podpora zamestnanosti 2 2,41

Technologické 16 19,28
Technologické faktory 10 12,05
Zameranie výroby 6 7,23

Environmentálne 12 14,46
Poškodenie lesného majetku 5 6,02
Vlastnícke a prírodné pomery 4 4,82
Environmentálne služby 3 3,61

Ostatné 5 6,02
Informovanosť 4 4,82
Ostatné nezaradené 1 1,20

Legislatívne 1 1,20 Legislatíva v oblasti ŽP 1 1,20
Spolu 83 100 Spolu 83 100

Tabuľka 3. Podporné faktory zavedených inovácií podľa úrovne (dotazník + PŠ)

Skupina faktorov
(dotazník) Váha % Skupina faktorov (PŠ) Váha %

Inštitucionálna 585 50,1 Inštitucionálna 19 22,89
Firemná 189 16,2 Firemná 32 38,55
Osobná 0 0,0 Osobná 3 3,62
b2b alebo i2b 393 33,7 B2b alebo i2b 12 14,46
Trhové príležitosti 0 0,0 Trhové príležitosti 17 20,48
Spolu 1 167 100 Spolu 83 100

Čo sa týka podporných faktorov podľa úrovne, najdôležitejšou skupinou 
boli inštitucionálne faktory (50 %), a taktiež faktory na medzipodnikovej 
a podnikovo-inštitucionálnej úrovni (34 %). 
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Z hľadiska prípadových štúdií bola najdôležitejšia fi remná úroveň (39 %), 
nasledovaná inštitucionálnou (23 %) a trhovými príležitosťami (21 %).

4.1.2. Brzdiace faktory
Dôležitou stránkou zavádzania inovácií sú brzdiace faktory, ktoré pôsobia 

negatívne v danom procese. Brzdiace faktory sa hodnotili tým istým spôso-
bom ako podporné faktory. Niektoré faktory boli tie isté, ich význam bol však 
opačný ako napr. nedostatočná informovanosť, horšia spolupráca aktérov, 
nedostatočné fi nančné služby.

Tabuľka 4. Brzdiace faktory zavedených inovácií podľa druhu (dotazník)

Skupina faktorov Váha % Zlúčené faktory Váha %

Ekonomické 977 49,5

Investičné a prevádzkové 
náklady 287 14,5

Finančné zdroje 221 11,2
Predaj a marketing produkcie 148 7,5
Daňové a odvodové zaťaženie 148 7,5
Finančné služby (úvery, pod-
pora úrokov) 101 5,1

Pracovná sila 71 3,6
Podpora z verejných zdrojov 
a zdrojov EÚ 1 0,1

Legislatívne 393 19,9

Legislatíva v oblasti ŽP 130 6,6
Obchodná a pracovnoprávna 
legislatíva 114 5,8

Technické normy a predpisy 84 4,3
Legislatíva v oblasti LH 65 3,3

Ostatné 346 17,5

Informovanosť 276 14,0
Ostatné nezaradené 63 3,2
Vlastníctvo 5 0,3
Administratívne prieťahy 
a byrokracia 2 0,1

Sociálne 251 12,7 Spolupráca aktérov 251 12,7
Environmentálne 6 0,3 Poloha lesného podniku 6 0,3
Technologické 1 0,1 Zameranie výroby 1 0,1
Spolu 1 974 100 Spolu 1 974 100

Najdôležitejšou skupinou v rámci brzdiacich faktorov boli ekonomické 
(50 %) a najmä investičné a prevádzkové náklady (15 %) a fi nančné zdroje 
subjektu (11 %). Dôležitými faktormi boli aj predaj a marketing produkcie 
a daňové a odvodové zaťaženie (7,5 %). Druhou najdôležitejšou skupinou boli 
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legislatívne faktory (20 %) ako legislatíva v oblasti životného prostredia (7 %), 
obchodná a pracovnoprávna legislatíva (6 %), technické normy a predpisy 
(4 %) a legislatíva v oblasti lesného hospodárstva (3 %). Z ostatných fakto-
rov (18 %) bola najdôležitejšia nedostatočná Informovanosť (14 %). Sociálne 
faktory a najmä spolupráca aktérov získali relatívne nízku dôležitosť (14 %), 
keďže sa jedná o výberovú vzorku subjektov, ktoré zaviedli inováciu a boli naj-
dôležitejšou skupinou faktorov pri podporných faktorov. Takisto sú podobné 
výsledky podľa dôležitosti jednotlivých ukazovateľov. Podobne ako pri pod-
porných faktoroch bolo percento odpovedí pomerne nízke (okolo 30 %). 

Tabuľka 5. Brzdiace faktory zavedených inovácií podľa druhu (PŠ)

Skupina faktorov Váha % Zlúčené faktory Váha %
Sociálne 4 30,77 Organizačné bariéry 4 30,77

Ekonomické 3 23,07

Investičné a prevádzkové náklady 1 7,69

Podpora z verejných zdrojov a zdrojov 
EÚ

1 7,69

Predaj a marketing produkcie 1 7,69

Environmentálne 2 15,38
Poškodenie lesného majetku 1 7,69
Vlastnícke a prírodné pomery 1 7,69

Ostatné 2 15,38 Administratívne prieťahy a byrokracia 2 15,38

Legislatívne 1 7,69 Obchodná a pracovnoprávna legis-
latíva

1 7,69

Technologické 1 7,69 Technologické faktory 1 7,69
Spolu 13 100 Spolu 13 100

Pomer uvedenia brzdiacich faktorov vyplývajúcich z prípadových štúdií 
má podobnú tendenciu ako v dotazníku, v porovnaní v podpornými faktormi 
je percento nízke (okolo 13,5%). Najpočetnejšiu skupinu brzdiacich faktorov 
tvoria sociálne, konkrétne organizačné bariéry. Následne sa dôležitosť pri-
kladá ekonomickým faktorom, ako je to v prípade dotazníkového prieskumu, 
kde sme tiež identifi kovali skupiny investičné a prevádzkové náklady, predaj 
a marketing produkcie. Ďalšou významnou skupinou sú administratívne 
prieťahy a byrokracia. Z celkového množstva 13 prípadových štúdií sa iden-
tifi kovalo len 13 brzdiacich faktorov, čo súvisí s tým, že predmetom výskumu 
bola v jednotlivých prípadoch len jedna prípadová štúdia, ktorá bola v tom 
čase už úspešne zrealizovaná. Aj keď sa našli brzdiace momenty, tieto zostá-
vajú v pozadí podporných. 

Pri brzdiacich faktoroch bola takisto z hľadiska úrovne najdôležitejšia 
skupina inštitucionálnych faktorov (47 %). Vyšší význam oproti podporným 
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faktorom mali brzdiace faktory na fi remnej úrovni (33 %) a na význame zís-
kali aj trhové príležitosti (8 %). Postupnosť dôležitosti brzdiacich faktorov za-
vedených inovácií v prípadových štúdiách je rovnaká ako pri podporných fak-
toroch, t. j. fi remná (62 %), inštitucionálna (31 %) a trhové príležitosti (8 %).

Tabuľka 6. Brzdiace faktory zavedených inovácií podľa úrovne (Dotazník + PŠ)

Skupina faktorov
(dotazník) Váha % Skupina faktorov (PŠ) Váha %

Inštitucionálna 921 46,7 Inštitucionálna 4 30,77
Firemná 653 33,1 Firemná 8 61,54
Osobná 0 0,0 Osobná 0 0
b2b alebo i2b 251 12,7 B2b alebo i2b 0 0
Trhové príležitosti 149 7,5 Trhové príležitosti 1 7,69
Spolu 1 974 100 Spolu 13 100

4.2. Brzdiace faktory nerealizovaných inovácií
V rámci dotazníkového prieskumu sa brzdiace faktory hodnotili u subjek-

tov, ktoré nezaviedli žiadnu inováciu, a to tým istým spôsobom ako u subjek-
tov, ktoré zaviedli inovácie.

Tabuľka 7. Brzdiace faktory nezavedených inovácií podľa druhu

Skupina faktorov Váha % Zlúčené faktory Váha %

Ekonomické 1 107 51,7

Investičné a prevádzkové náklady 314 14,7
Finančné zdroje 274 12,8
Predaj a marketing produkcie 181 8,5
Daňové a odvodové zaťaženie 156 7,3
Pracovná sila 94 4,4
Finančné služby (úvery, podpora 
úrokov) 87 4,1

Obchodné vzťahy a trhové prostredie 1 0,0

Legislatívne 408 19,1

Legislatíva v oblasti ŽP 198 9,2
Obchodná a pracovnoprávna legislatíva 138 6,4
Technické normy a predpisy 71 3,3
Vymožiteľnosť práva a právne prostredie 1 0,0

Ostatné 387 18,1
Informovanosť 340 15,9
ostatné nezaradené 47 2,2

Sociálne 232 10,8 Spolupráca aktérov 232 10,8
Environmentálne 4 0,2 Vlastnícke a prírodné pomery 4 0,2
Technologické 3 0,1 Zameranie výroby 3 0,1
Spolu 2 141 100 Spolu 2 141 100
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Najdôležitejšou skupinou v rámci brzdiacich faktorov boli takisto eko-
nomické (52 %) a najmä investičné a prevádzkové náklady (15 %) a fi nanč-
né zdroje subjektu (13 %). Dôležitými faktormi tu boli aj predaj a marketing 
produkcie (9 %) a daňové a odvodové zaťaženie (7 %). Druhou najdôležitej-
šou skupinou boli podobne ako v prípade subjektov, ktoré zaviedli inovácie 
legislatívne faktory (19 %) ako legislatíva v oblasti životného prostredia (9 %), 
obchodná a pracovnoprávna legislatíva (6 %), technické normy a predpisy 
(3 %). Z ostatných faktorov (18 %) bola najdôležitejšia nedostatočná infor-
movanosť (16 %). Takisto aj v tomto prípade bolo percento odpovedí pomerne 
nízke (okolo 30 %). Podobný význam jednotlivých skupín brzdiacich faktorov 
z hľadiská úrovne bol aj u podnikov, ktoré nezaviedli inováciu (tab. 8).

Tabuľka 8. Brzdiace faktory nezavedených inovácií podľa úrovne a funkcie

Skupina faktorov podľa úrovne Váha %
Inštitucionálna 991 46,3
Firemná 733 34,2
Osobná 0 0,0
b2b alebo i2b 232 10,9
Trhové príležitosti 185 8,6
Spolu 2 141 100 

4.3. Podporné faktory pre možnosti zavedenia budúcich 
inovácií 

Respondenti mali možnosť uviesť oblasť, resp. faktor, ktorý by pomohol 
a uľahčil zavedenie inovácie v budúcnosti. V rámci tejto analýzy mali jednot-
livé faktory rovnakú váhu a ich dôležitosť, resp. relatívny význam sa stanovil 
na základe ich početnosti.

Aj v tomto prípade boli najdôležitejšou skupinou ekonomické faktory 
(64 %) a najmä investičné a prevádzkové náklady (14 %), daňové a odvodo-
vé zaťaženie (13 %) a fi nančné zdroje (12 %). Ďalšou dôležitou skupinou boli 
ostatné faktory (15 %) a to hlavne zvýšiť informovanosť a poskytovanie no-
vých informácií o možnostiach inovácií a ich podpory (12 %) a administratív-
ne prieťahy a byrokracia, ktoré by bolo potrebné zlepšiť (1,6 %). Čo sa týka so-
ciálnych faktorov ich význam bol nižší (9 %), čo sa dá odôvodniť ich vysokým 
významom (65 %) v rámci podporných faktorov. Takisto nižší význam mali 
legislatívne (10 %), technologické (1,5 %) a environmentálne faktory (0,5 %).

Aj do budúcna budú dôležité podporné faktory na inštitucionálnej (49 %) 
a fi remnej úrovni (32 %). 
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Tabuľka 9. Podporné faktory zavedenia inovácií v budúcnosti podľa druhu

Skupina
faktorov Váha % Zlúčené faktory Váha %

Ekonomické 830 64,09

Investičné a prevádzkové náklady 186 14,36
Daňové a odvodové zaťaženie 172 13,28
Finančné zdroje 150 11,58
Predaj a marketing produkcie 136 10,50
Finančné služby (úvery, podpora úrokov) 86 6,64
Podpora z verejných zdrojov a zdrojov EÚ 73 5,64
Pracovná sila 19 1,47
Obchodné vzťahy a trhové prostredie 8 0,62

Ostatné 194 14,98

Informovanosť 151 11,66
Administratívne prieťahy a byrokracia 21 1,62
Ostatné nezaradené 19 1,47
Vlastníctvo 3 0,23

Legislatívne 128 9,88

Legislatíva v oblasti ŽP 61 4,71
Obchodná a pracovnoprávna legislatíva 24 1,85
Vymožiteľnosť práva a právne prostredie 18 1,39
Legislatíva v oblasti LH 18 1,39
Technické normy a predpisy 7 0,54

Sociálne 117 9,03
Spolupráca aktérov 93 7,18
Organizačné bariéry 14 1,08
Poradenstvo a vzdelávanie 10 0,77

Technologické 19 1,47
Zameranie výroby 12 0,93
Technologické faktory 7 0,54

Environmentálne 7 0,54
Vlastnícke a prírodné pomery 4 0,31
Poškodenie lesného majetku 3 0,23

Spolu 1 295 100 Spolu 1 295 100

Tabuľka 10. Podporné faktory zavedenia inovácií v budúcnosti podľa úrovne a funkcie

Skupina faktorov podľa úrovne Váha %
Inštitucionálna 634 48,96
Firemná 409 31,58
Osobná 0 0,0
b2b alebo i2b 95 7,34
Trhové príležitosti 157 12,12
Spolu 1 295 100
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5. Záver
Na základe kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy získaných údajov z dotaz-

níkového prieskumu a prípadových štúdií konštatovať, že ako najdôležitejšiu 
skupinu podporných faktorov u zavedených inováciách uviedli respondenti 
sociálne faktory a najmä spoluprácu aktérov, ktorá bola najdôležitejším zlú-
čeným faktorom aj v prípadových štúdiách, hoci sociálne faktory ako hlavná 
skupina nepatrili medzi najvýznamnejšie. Týmto výsledkom sa potvrdil pred-
poklad, že základom inovácií je schopnosť vlastníka alebo obhospodarovateľa 
lesa spolupracovať s inými subjektmi. Alebo ako uvádza ŠÁLKA a kol. (2006) 
inovácie možno chápať ako výsledok spoločného úsilia viacerých aktérov. Dô-
ležitým aspektom je aj inštitucionálny systém, ktorý ich môže výrazne pod-
poriť (LUNDVALL a kol. 2001, EDQUIST 2001). V tomto kontexte možno v rámci 
neho chápať faktory ako sú poradenstvo a vzdelávanie, ktoré boli v skupine 
sociálnych faktorov označené ako druhé najdôležitejšie v dotazníku i prípado-
vých štúdiách. V prípade ekonomických faktorov nebol názor respondentov, 
ktorí uviedli ako najvýznamnejší podporný faktor podporu z verejných zdro-
jov a zdrojov EÚ, podporený prípadovými štúdiami, nakoľko v nich patrilo 
prvé miesto zlúčeným faktorom investičné a prevádzkové náklady nasledo-
vané obchodnými vzťahmi a trhovým prostredím. Ekonomické faktory boli 
v rámci prípadových štúdií najdôležitejšou skupinou, čo je v rozpore s respon-
dentmi, pre ktorých ako sme už uviedli boli najdôležitejšie sociálne faktory. 
V prípadových štúdiách boli druhým najvýznamnejším zlúčeným faktorom 
technologické faktory, a to najmä budovanie infraštruktúry a nové moderné 
technológie. V dotazníku však respondenti neuviedli žiadny technologický 
faktor ako podporný.

Naproti tomu najdôležitejšou skupinou brzdiacich faktorov zavedených 
inovácií v dotazníkovom prieskume boli ekonomické faktory a najmä investič-
né a prevádzkové náklady, fi nančné zdroje subjektu, predaj a marketing pro-
dukcie. Výnimkou bola už spomenutá možnosť získania podpory z verejných 
zdrojov a zdrojov EÚ, ktorá sa neuvádzala ako brzdiaci faktor zavádzania 
inovácií. Významným brzdiacim faktorom je aj informovanosť (14 %) a spo-
lupráca aktérov (12 %). Najpočetnejšiu skupinu brzdiacich faktorov v prípa-
dových štúdiách tvoria sociálne, konkrétne organizačné bariéry. Následne 
sa dôležitosť prikladá ekonomickým faktorom (napr. nedostatok fi nančných 
prostriedkov), ako je to v prípade dotazníkového prieskumu, kde sme tiež 
identifi kovali skupiny investičné a prevádzkové náklady. V prípadových štú-
diách sa vyskytlo len málo brzdiacich faktorov, nakoľko sa jedná o úspešne 
zavedené inovácie. 
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Pri analýze brzdiacich faktorov, ktoré úplne zabraňujú zavedeniu inovácií 
sme vychádzali iba z výsledkov dotazníka. Najdôležitejšími faktormi sú eko-
nomické faktory, nasledované legislatívnymi a sociálnymi. Environmentálne 
a technologické faktory neboli v tomto prípade také relevantné. Z hľadiska 
ekonomických faktorov sú najzávažnejšími nedostatkami investičné a pre-
vádzkové náklady a vlastné fi nančné zdroje. Legislatívne obmedzenia sú od-
razom stále nedostačujúcich zákonov v tejto oblasti.

Relevantnosť podporných faktorov, ktoré by mali uľahčiť rozvoj inovácií 
do budúcnosti sa líši od výsledkov podporných faktorov zavedených inová-
cií. Tu sa na prvom mieste nachádzajú ekonomické faktory, čo naznačuje, 
že fi nančné otázky sú stále prioritnými pri zavádzaní nových inovácie, a to 
konkrétne investičné a prevádzkové náklady, daňové a odvodové zaťaženie 
a fi nančné zdroje. Dôležitými sú však ostatné faktory z hlavných skupín fak-
torov, uvádzané na druhom mieste, konkrétne Informovanosť.

Rámcovo je možné konštatovať, že zavádzanie inovácií najviac ovplyvňu-
jú ekonomické a sociálne faktory a najmä zlepšenie ekonomických faktorov 
podporí zavádzanie inovácií v budúcnosti. Na druhej strane dobrá spolupráca 
aktérov podporuje zavádzanie inovácií v praxi.
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ANALÝZA CIEĽOV, HODNÔT A PRIORÍT 
ZAINTERESOVANÝCH SKUPÍN V LESNOM 

HOSPODÁRSTVE (ANALÝZA ROZHOVOROV 
– ŠTÁTNY A NEŠTÁTNY SEKTOR)

Jana Lásková, Zuzana Sarvašová 

Identifying of priorities of different interested groups in forestry and their 
views over the major problems in the forest management is an important part 
of research. The biggest contribution of the research is an analysis of obtained 
information from these stakeholders and the need to implement them into 
documents developed by the Ministry of Agriculture and Rural Development, 
such as legislation and strategic documents on forestry. At the same time, 
research provides a condition of political participation as a part of democratic 
processes in the country. Based on the interviews, we have detected and 
compared opinions on various aspects of forestry in terms both state and 
private sector, such as actors, priorities, major issues and future challenges. 
In many areas, views of both sectors merge, but the difference makes the view 
over the solutions and the intensity of importance. In this point, cooperation 
between actors is important, for example as within the development of 
National Forest Programme.

Key words: actors, priorities, instruments, major problems and challenges 
in forest management

1. Úvod
Príspevok vychádza z výskumu, ktorý sa uskutočnil v rámci projektu Vý-

skum efektívneho využívania environmentálneho, ekonomického a sociálneho 
potenciálu lesov na Slovensku, číslo úlohy 6440009, etapa: Analýza a zhodno-
tenie cieľov, hodnôt a priorít zainteresovaných skupín v lesnom hospodárstve. 

Prieskum postojov zainteresovaných skupín v lesnom hospodárstve (LH) 
je potrebný na následné zhodnotenie lesníckej politiky, jej smerovania a doku-



122

In: Aktuálne otázky ekonomiky a inovačnej politiky lesného hospodárstva SR

mentov. Dôležitosť rozmanitosti názorov v tejto oblasti a schopnosti preniesť 
skúsenosti získané v praxi je pre rozvoj politiky v akejkoľvek oblasti nevyhnut-
nosťou. Výskum je zameraný na hlavné otázky súvisiace s lesníckou politikou 
– strategické ciele Národného lesníckeho programu (NLP). V rámci tvorby 
návrhov NLP nie je možné osloviť všetkých aktérov, ktorí sú zainteresovaní 
v LH. Daný príspevok uvádza porovnanie názorov a priorít štátneho a neštát-
neho sektora na aktérov v LH, priority skupín a hlavných problémov týka-
júcich sa lesného hospodárstva na Slovensku. Cieľom bolo ilustrovať postoje 
jednotlivých zainteresovaných skupín v lesníctve na základe ich kľúčových 
predstaviteľov.

2. Teoretické východiská
Ako teoretický základ pre výskum sa využíva teória diskurzívnej de-

mokracie, ktorej sa venuje mnoho politologických prác. Teória diskurzívnej 
demokracie sa dostáva do popredia hlavne v poslednom čase, kedy sa kladie 
dôraz na účasť ľudu na verejných záležitostiach a potrebu zainteresovať čo 
najviac skupín do tvorby politiky, čo má mať za následok väčšiu demokratizá-
ciu a legitimitu celého legislatívneho procesu a politiky. Teória participačnej 
či diskurzívnej demokracie je vhodnou alternatívou pre návrhy priamej de-
mokracie, ktorá je už v súčasných podmienkach ťažko realizovateľná a uplat-
ňuje sa len vo vyspelých demokraciách a v podobe častých a väčšinou lokál-
nych referend.

Politické prístupy, ktoré sa zakladajú na účasti verejnosti získavajú pod-
poru v mnohých politických oblastiach, a aj v environmentálnej a lesníckej 
politike. Národné lesnícke programy sú príkladom takéhoto účastníckeho 
procesu, ktorý zahŕňa stakeholderov lesníckeho manažmentu a rozvojovej 
oblasti. Napríklad v Nemecku je NLP v neustálom rozvoji už od roku 1999. 
V procese tvorby sú zainteresované rôzne organizácie, zahrňujúc federálne 
ministerstvá, štátne lesnícke agentúry ako aj rozličné mimovládne organizá-
cie (medzi nimi tie, ktoré sa orientujú na ochranu prírody, lesníctvo, obhospo-
darovatelia pôdy, lesný či papierenský priemysel) (ELSASSER 2009).

3. Metodologické východiská
Z metodologického hľadiska sme pri riešení danej úlohy využili formu 

vypracovania štruktúrovaného rozhovoru s respondentmi zainteresovanými 
v LH. 
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Forma rozhovoru je formulovaná obšírnejšie, kde sa zameriavame hlavne 
na hodnotovú stránku a postoje kľúčových reprezentantov zainteresovanej 
skupiny. 

Štruktúrovaný rozhovor sa uskutočnil osobne v priebehu rokov 2009 
a 2010 s kľúčovými predstaviteľmi zainteresovaných skupín. Oslovení boli 
aktéri neštátneho sektora a štátneho sektora, ochotní sa zúčastniť prieskumu.

Aj nízke množstvo uskutočnených rozhovorov má pre výskum výpo-
vednú hodnotu, nakoľko v ďalšej fáze bude doplnený o výsledky dotazníkov 
(prieskum o prioritách NLP). Výsledky a syntézy sa následne môžu využiť 
ako vstupy pri tvorbe nových dokumentov lesníckej politiky a pri aktualizácii 
priorít.

Metodológia spracovania rozhovoru je orientovaná na opis správania sa, 
postojov a cieľov zainteresovaných skupín v lesníctve. Pre zber a interpretá-
ciu informácií sa použili kvalitatívne empirické metódy sociálneho výskumu. 
Hlavné informácie boli získané pološtruktúrovaným (riadeným) osobným 
rozhovorom s predstaviteľmi zainteresovaných skupín. Získané informácie 
by mali poslúžiť k obšírnejšiemu popisu správania sa jednotlivých skupín na 
základe stakeholdrovskej teórie. Interpretácia získaných údajov sa zameria 
na rozdiely v postojoch medzi skupinami, podporené výsledkami z uskutoč-
nenej ankety o prioritizácii jednotlivých strategických cieľov NLP. Hlavnou 
otázkou výskumu je: Aké sú priority jednotlivých zainteresovaných skupín 
v lesníctve? Získané závery budú slúžiť pre zhodnotenie súčasných nástrojov 
lesníckej politiky z hľadiska stanovených priorít jednotlivých skupín a ako 
podpora pre tvorbu lesníckej politiky pre budúce obdobie.

Hlavná časť informácií sa získala osobnými rozhovormi s osobami, ktoré 
predstavujú kľúčových hráčov jednotlivých záujmových skupín (zástupcovia 
podniku, dôležitých inštitúcií). Doplnkové informácie sa môžu získať pýta-
ním sa iných zapojených aktérov aj inými komunikačnými prostriedkami (te-
lefonicky, e-mailom, atď.). 

Cieľom rozhovoru je získať informácie o postojoch reprezentanta záuj-
movej skupiny. Ako úvodné otázky je možné využiť otázky smerujúce k vše-
obecným informáciám o skupine/inštitúcii, ktorú prezentuje a jej postavení 
v systéme aktérov LH. Po úvodných otázkach nasledujú otázky o cieľoch 
a hodnotách, jednotlivých skupín. Interview sa sústredí aj na štruktúru sku-
piny, jej charakteristiku, stratégiu, hodnotový rebríček, priority a problémy 
s ich dosahovaním, existenciu potrebných nástrojov na riešenie záujmov sku-
piny, a ich využívanie. Otázky, ktoré sú uvedené v návode na interview majú 
orientačnú a kontrolnú funkciu, aby sa získali informácie o všetkých oblas-
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tiach potrebných pre spracovanie charakteristiky skupiny. Rozhovory so zá-
stupcami iných skupín/inštitúcií sa vykonajú podľa toho istého návodu.

Analýza by v neposlednom rade mala identifi kovať ciele a priority stake-
holderov a na základe tohto by sa mali vyvodiť odporúčania na zmeny v rámci 
nástrojov lesníckej politiky. 

Štruktúra obsahu správy z interview mala nasledovnú podobu:
 – Názov zainteresovanej skupiny / pozícia kľúčového aktéra
 – Stručný popis: charakteristika skupiny a jej štruktúra, postavenie kľúčo-

vého aktéra v skupine, ďalší identifi kovaní aktéri
 – Analýza priorít: analýza priorít a cieľov skupiny, pozitíva a negatíva sú-
časnej situácie v LH SR, Súčasný stav a stratégia pri presadzovaní spoloč-
ných záujmov

 – Analýza problémov a ich riešenie: najvypuklejšie problémy a stratégia 
na ich riešenie; úloha skupiny/aktérov; analýza inštitucionálneho systé-
mu.

 – Hodnotenie nástrojov: informovanosť, využívanie a hodnotenie v rámci 
celkového balíka nástrojov; pozitívne a negatívne skúsenosti, medzery 
a prekryvy, výzvy do budúcnosti.

 – Závery: získané skúsenosti; odporúčania (čo by sa malo zmeniť v rámci 
lesníckej politiky kvôli vylepšeniu presadzovania záujmov skupiny). 
V roku 2009 sa uskutočnili rozhovory s predstaviteľmi neštátneho sekto-

ra: Rady združení vlastníkov neštátnych lesov a Slovenskej lesníckej komory 
a následne v roku 2010 ďalšie 2 rozhovory s predstaviteľmi Lesov SR, š. p., 
generálneho riaditeľstva v Banskej Bystrici. 

4. Výsledky
Na základe rozhovorov s respondentmi zo štátnych a neštátnych lesov 

môžeme výsledky rozdeliť do 4 okruhov:
1. Aktéri v lesnom hospodárstve, zainteresované skupiny a spolupráca me-

dzi nimi.
2. Priority a nástroje na ich uskutočňovanie.
3. Hlavné problémy v lesnom hospodárstve.
4. Nové výzvy do budúcnosti.

Je potrebné zdôrazniť aj fakt, že rozhovory sú výsledkom tak ako skupi-
nového názoru zastupovaného subjektu LH, aj subjektívneho názoru kon-
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krétneho respondenta, najmä čo sa týka oblasti problémov, ktorým čelí LH 
v súčasnosti, možnosti ich riešení a výziev do budúcnosti.

Aktéri v LH, zainteresované skupiny a spolupráca medzi nimi
Prirodzene, chápanie subjektov LH sa líši porovnávajúc názory štátneho 

a neštátneho sektora. Zatiaľ čo štátny sektor vidí aktérov v širšom rozsahu 
a hlavne z pozície orgánov a organizácií štátnej správy, neštátny sektor sa 
zameriava predovšetkým na svoje pozície a na aktérov, s ktorými prichádza 
do styku.

Zástupcovia štátneho sektora chápu subjekty v reťazci, ktorého produk-
tom je zisk z dreva, a to v poradí: majitelia lesa, nadväzne drevospracujúci 
priemysel a obchodníci s drevom. Podľa ich názoru sú tieto tri skupiny najza-
interesovanejšie, vždy sa rozhoduje v rámci danej trojice subjektov a ostatné 
sú len nevýrazné, alebo len nepriamo zasahujú do procesu v LH. 

Pokiaľ ide o rozdelenie medzi štátne a neštátne lesy z pohľadu Lesov SR, 
štátne subjekty obhospodarujú 47 % celkového územia a okrem toho sa stara-
jú o neštátne neodovzdané lesy, čo je pre nich problémom. Tu vyvstáva prvý 
nedostatok LH SR, a to vysporiadavanie týchto lesov, ktoré trvá už 20 rokov. 
Štát nie je schopný k tejto problematike pristúpiť konštruktívne, avšak je po-
trebné zdôrazniť, že ide o citlivú otázku LH. 

Subjekty v LH sú chápané aj z duálneho hľadiska profesionáli, ktorým čin-
nosť v LH vyplýva z povahy práce a neprofesionáli. Do prvej skupiny patrí Mi-
nisterstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja (ministerstvo), a to kon-
krétne Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva, štátne organizácie 
– Lesy SR, Štátne lesy TANAP-u a Lesopoľnohospodársky majetok Ulič. 
Ďalej sem patria neštátne subjekty, ktoré vstupujú do LH a ostatné súkrom-
né fi rmy, ako napr. dodávatelia služieb, odberatelia dreva a iných produktov 
a služieb. V rámci Lesov SR prebieha spolupráca medzi nasledovnými skupi-
nami – ministerstvo, Štátna ochrana prírody, Slovenská inšpekcia životného 
prostredia a Zväz spracovateľov dreva SR. Spolupráca, samozrejme, prebieha 
aj so sektorom školstva –TU Zvolen a výskumom – NLC, ktoré je z pohľadu 
Lesov SR ich podporná organizácia vo všetkých aktivitách. 

Ďalšou otázkou v problematike aktérov je ich zaangažovanosť v LH. Podľa 
názoru Lesov SR má veľký podiel na procese v LH práve táto inštitúcia. V pr-
vom rade vytvárajú cenovú politiku, aj keď, podľa ich názoru, to nechcú uznať 
drobní vlastníci. Oni sa prispôsobujú cenám, či už ide o urbáre alebo mestské 
lesy. Z toho dôvodu je potrebné komunikovať medzi reprezentantmi štátneho 
a neštátneho sektora. V podstate má každý subjekt zverenú svoju oblasť a ná-
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sledne existujú aj prierezové oblasti či aktivity, ako je napr., Národný lesnícky 
program, kde spolupracuje viacero subjektov z oboch sektorov. Štátne lesy 
majú snahu vstupovať do všetkým aktivít, ak nie priamo aspoň nepriamo cez 
Ministerstvo alebo NLC či inú organizáciu.

Z pohľadu neštátneho sektora môžeme hovoriť o procese vzniku združení 
a o problémoch, ktoré z toho vyplývajú a majú svoj pôvod už v roku 1989, kedy 
sa začalo konsolidované združovanie. Aj tento sektor vidí problém s neodo-
vzdanými lesmi. Podľa ich názoru spočíva príčina v tom, že lesnícka legisla-
tíva a legislatíva o ochrane životného prostredia odrádza vlastníkov od užíva-
nia ich majetku. 

Vzhľadom na to, že neštátny sektor disponuje mnohými druhmi vlastníc-
tva, bolo potrebné ho istým spôsobom zastrešiť pod jednotný manažment, aby 
boli schopní všetci vlastníci vystupovať navonok a presadzovať svoje záujmy. 
Z toho titulu vznikla Rada združení vlastníkov neštátnych lesov. Jej úlohou 
je predovšetkým spoločné zastupovanie vo veciach legislatívy a obchodnej 
politiky. Funkcia združení je dôležitá, nakoľko neštátne lesy zaberajú rozlohu 
57 % z celkovej plochy lesov na Slovensku, čo je veľmi vysoký podiel. Neštátne 
lesy pociťujú nezáujem zo strany štátnych lesov, podľa ich názoru, v pôsob-
nosti štátnych lesov má byť aj riadenie neštátnych lesov prostredníctvom tvor-
by legislatívy. Predstavitelia štátnych lesov deklarovali, že starostlivosť štátu 
by mala byť náležitá, berúc do úvahy 57%-ný podiel neštátnych lesov. Podľa 
názoru Rady združení vlastníkov neštátnych lesov sa však toto Ministerstvu 
nepodarilo zatiaľ uskutočniť. 

Podľa ďalšieho názoru neštátneho sektora (Slovenská lesnícka komora) 
sa rozdeľujú zainteresované skupiny, a to bez ohľadu na fakt, či je vlastníkom 
štát alebo iný subjekt nasledovne:
1. Štátna správa
2. Samosprávy
3. Obce
4. Mestá.

Okrajovo sú subjektami aj iné združenia mimo lesníckeho sektoru, ale 
hlavné slovo by mali dostať vlastníci. V lesníctve je mnoho subjektov, napr. aj 
školstvo, aj NLC, ale je potrebné stanoviť ich hierarchiu a kompetencie.

Rôzne agentúry či centrá, ktoré vznikli, sú len konzumenti toho, či les vy-
produkuje, ide im o zisk a podľa toho orientujú svoje aktivity. Na hospodárení 
sa podieľajú len pasívne. To sa prejavuje, napr. v tom, že stále nie sú ocenené 
mimoprodukčné funkcie lesa. 
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Slovenská lesnícka komora nemá v systéme lesníctva svoje miesto, čo 
je problémom zle nastavenej legislatívy. Táto organizácia je, podľa vlastné-
ho názoru, chápaná ako opozícia a nie ako partner na spoluprácu, ktorý by 
mohol priniesť pozitívne aktivity aj, napr. do rozhodovacieho procesu. Sama 
o sebe však chystá zmeny na prekonanie týchto problémov, čo si vyžaduje zá-
sadné legislatívne zásahy. 

Spolupráca aktérov
Lesy SR najčastejšie spolupracujú externe s ostatnými orgánmi štátnej 

správy LH – obvodné a krajské lesné úrady, Správa národných parkov, Slo-
venská inšpekcia životného prostredia a Štátna ochrana prírody. Táto spolu-
práca je na odbornej úrovni. Konkrétne z pohľadu generálneho riaditeľstva je 
častá spolupráca aj s NLC ako aj s inými ústavmi. Kooperácia je založená pre-
dovšetkým na objednávke, a to spôsobom, že štátna správa určí, čo sa budú 
riešiť v rámci aktivít v LH. Spolupráca aktérov je podľa názoru štátnych lesov 
na veľmi dobrej úrovni, je potrebné ju však neustále zlepšovať. 

V rámci neštátneho sektora sa spolupráca mení vzhľadom na konkrétne 
organizácie. Zatiaľ čo Rada združení vlastníkov neštátnych lesov deklaruje 
za hlavných partnerov Združenie obecných lesov SR, Úniu diecéznych lesov, 
Úniu regionálnych združení vlastníkov lesa – Dubnica nad Váhom a Združe-
nie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banská Bystrica, ktorí 
sú jej členmi, Slovenská lesnícka komora ma širšie spektrum spolupráce, ako 
so štátnym sektorom, tak aj s neštátnym. Pre danú organizáciu je nevyhnutná 
spolupráca s lesníckou sekciou ministerstva a podpora v neštátnom sektore, 
konkrétne v Rade združení vlastníkov neštátnych lesov. 

Pohľad na aktérov v LH v oboch sektoroch je rozdielny, zhoduje sa však 
v jednej oblasti, a tou je vysporiadavanie neodovzdaných lesov, čo spôsobuje 
problémy jednej aj druhej strane. Spoluprácu s aktérmi a typy aktérov neo-
vplyvňuje to, či je subjekt súčasťou štátneho alebo neštátneho sektora. Spolu-
práca sa mení od subjektu k subjektu, v závislosti od konkrétnej činnosti. Vo 
všetkých prípadoch sme identifi kovali potrebu kooperácie. Štátny sektor spo-
luprácu považoval za uspokojujúcu s potrebou ďalšieho zlepšovania, neštátny 
sektor nie je spokojný hlavne so spoluprácou so štátnym sektorom.

Priority a nástroje na ich uskutočňovanie
Spoločnou črtou priorít štátneho sektora je trvalá udržateľnosť obhos-

podarovania všetkých lesov na Slovensku. Na druhej strane je to napĺňanie 
produkčnej, environmentálnej a sociálnej funkcie lesa. Priority sa stanovujú 
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na Generálnom riaditeľstve a všetky ostatné zložky sa nimi kompetenčne ria-
dia, berúc do úvahy špecifi cké prírodné podmienky vo svojich regiónoch. 

Priority a ciele sú dané Programovým vyhlásením vlády a strategickými 
programami, ktoré sú určené konkrétne pre oblasť lesného hospodárstva. 
V roku 2008 však bola snaha vytvoriť v Lesoch SR vlastný strategický doku-
ment na obdobie 10 rokov. Tento návrh bol odmietnutý z viacerých dôvodov. 
Veľká organizačná jednotka si vyžaduje existenciu individuálnych riadiacich 
aktov, smerníc, pokynov, rozhodnutí a príkazných listov a tieto interné do-
kumenty sú nástrojom pre výkon cieľov a priorít organizácie. Okrem toho je 
konkrétnym nástrojom lesný hospodársky plán (Program starostlivosti o lesy 
podľa vyhlášky HÚL), prostredníctvom ktorého sa realizujú všetky opatrenia 
v lesníctve.

Vo všeobecnosti sú priority a ciele štátneho sektora zakotvené v strategic-
kých dokumentoch SR v oblasti lesníctva, vychádzajúc z európskej lesníckej 
legislatívy implementovanej do národnej legislatívy.

Priority neštátneho sektora sa orientujú na konkrétne organizácie, ktoré 
zastupujú respondenti. Hlavnou prioritou Rady združení vlastníkov neštát-
nych lesov je zastupovanie záujmov neštátnych vlastníkov, ktorí sú jej členmi 
v oblasti legislatívy a obchodnej politiky. Slovenská lesnícka komora svoje 
priority odvíja od neúspešnej legislatívy. Mala by pôsobiť ako apolitická orga-
nizácia na presadzovanie názorov lesníckych záujmov pre štátny aj neštátny 
sektor. Aj z toho dôvodu je jej prioritou otvoriť zákon o Slovenskej lesníckej 
komore. 

Hlavné problémy v lesnom hospodárstve
Problémy v LH môžeme rozdeliť na dve skupiny, a to tie, ktoré sa týkajú 

len skupín, ktoré zastupujú respondenti, tzn. interné organizačné problémy 
a na strane druhej problémy, ktoré sú súčasťou celého LH na Slovensku.

Respondenti zo štátnych lesov identifi kovali nasledovné problémy:
1. Vysporiadanie neštátnych neodovzdaných lesov.
2. Environmentálne/biotické problémy (napr. hynutie smrečín).
3. Komunikácia (smerom navonok voči iným združeniam či organizáciám 

pôsobiacich v lesníctve a smerom k verejnosti).
4. Vzťah lesníctvo – verejnosť (nedostatočná komunikácia zo strany organi-

zácií v LH, na druhej strane ponímanie lesa verejnosťou).
5. PR a lesná pedagogika.
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6. Inštitucionálne problémy (nesystémové nastavenie z hľadiska riadenia aj 
spracovania drevnej produkcie).

7. Odpolitizovanie Lesov SR, š. p. (striedanie vlád a následné personálne 
zmeny na riadiacich postoch).

8. Dôsledky hospodársko-ekonomickej krízy (obmedzenie investícií).
9. Vonkajšie faktory – spor LH a ochrany životného prostredia (organizácie 

LH, najmä vlastníkov lesa, organizácie štátnej správy v LH ,ochranárske 
neziskové organizácie). 
Problémy neštátnych lesov vyplývajú z pozície jednotlivých organizácií 

v LH. Spoločným bodom so štátnymi lesmi je vysporiadanie neštátnych ne-
odovzdaných lesov. Ďalšími problémami sú:
1. Slabé zapojenie sa do medzinárodného združenia vlastníkov neštátnych 

lesov.
2. Finančné problémy, ktoré vyplývajú z toho, že združenie vlastníkov fun-

guje len z členských príspevkov, pretože je to združenie právnických osôb, 
a z toho dôvodu nie je oprávnené k dotovaniu zo strany štátu. Na druhej 
strane vykonáva viaceré funkcie štátu, ako napr. kontakt s vlastníkmi, pri-
pomienkovanie legislatívy, normotvorba v obchodnej politike a štatistiky 
v cenotvorbe a na tieto účely by mal štát prispievať.

3. Nedostatočná inštitucionalizácia neštátneho sektora. Rada združení 
vlastníkov neštátnych lesov sa v tomto smere snaží o dosiahnutie pozície 
detašovaného pracoviska lesníckej sekcie ministerstva vo Zvolene, kde 
majú neštátne lesy lepší potenciál ako v Bratislave.

4. Nedostatočná legislatíva.
5. PR a lesná pedagogika. 

Nové výzvy do budúcnosti
Predstavitelia štátnych lesov navrhujú ako jedno z riešení problémov v LH 

predaj dreva prostredníctvom elektronických aukcií, ktorý je transparentný 
a nediskriminuje žiadneho z účastníkov, čo by vo veľkej miere prispelo k eli-
minácii korupčných škandálov spojených s predajom dreva. Štátne lesy by 
mali byť ukážkovým príkladom pre ostatných aktérov, čo si však vyžaduje 
odpolitizovanie tohto úradu.

Ďalšou výzvou do budúcnosti by mohla byť reštrukturalizácia štátnych le-
sov a reorganizácia správy LH tak, aby sa kompetencie jednotlivých orgánov 
neprekrývali, prípadne, aby sa zlúčili. Potrebné je urobiť dlhodobú analýzu, 
akým spôsobom by malo LH v budúcnosti fungovať, čo sa týka organizačné-
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ho zabezpečenia a podľa toho sa riadiť aj pri politických zmenách vo vedení 
podniku.

V neštátnom sektore existuje taktiež inštitucionálny problém. Potrebná 
je inštitucionalizácia a nevyhnutnosť odborníka/odborníkov na ministerstve, 
ktorí by sa zaoberali neštátnym sektorom. Štát by mal prebrať aj tieto funk-
cie, pretože neštátne lesy tvoria značný objem lesov na Slovensku. Na druhej 
strane by mala byť aj fi nančná podpora štátu neštátnemu sektoru, pokiaľ vy-
konáva funkcie, ktoré využíva v konečnom dôsledku Ministerstvo a taktiež 
vytvárať motivácie pre vlastníkov lesa byť členmi združení. 

5. Záver
Vychádzajúc zo zistených skutočností, treba povedať, že v lesníctve sú 

najväčším problémom nevyjasnené vzťahy medzi štátnym a neštátnym sek-
torom, duplicitné kompetencie v štátnom sektore, nevyjasnené vlastnícke 
vzťahy a nejednoznačná legislatíva. Uvedené problémy možno riešiť len dô-
slednou kooperáciou oboch sektorov na plnení strategických cieľov. Odborná 
spôsobilosť by mala v prípade dôležitých riadiacich pozícií nahradiť súčasné 
politické rozhodovanie.
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KOORDINÁCIA A INTEGRÁCIA LESNÍCKEJ 
POLITIKY A POLITIKY ROZVOJA VIDIEKA: 

AKTÉRI, VZŤAHY A PROCESY

Zuzana Dobšinská

The situation in Slovakia indicates an insuffi cient sectoral and cross-
sectoral coordination and integration rate which results in low legitimacy, 
effectiveness and economic effi ciency of policy outputs (in this case programs 
and strategies). The article analyses the functioning of policy coordination and 
integration mechanisms in the strategic policy documents formulation process 
in rural development policy with the accent on forestry. Although the policy 
formulation process embodies some characteristics of coordination among 
actors in these two sectors, but the fi nal form of the strategic documents which 
are approved on governmental level are nevertheless formulated by hierarchy. 
Hierarchy thus remains the main coordination mechanism employed by public 
administration.

Key words: coordination, actors, rural development policy

1. Úvod
Politika rozvoja vidieka je nová prierezová politika, ktorá zahŕňa poľno-

hospodárstvo, lesníctvo, rozvoj dediny a iné. Slovensko, podobne ako iné nové 
členské krajiny EÚ majú výrazne zastúpené územia vidieckeho charakteru. 
Hlavným cieľom politiky rozvoja vidieka v EÚ je rast a vytváranie pracovných 
príležitostí vo vidieckych oblastiach a zvyšovanie konkurencieschopnosti 
na svetových trhoch (SARVAŠOVÁ 2008).

Na lesné hospodárstvo taktiež vplýva množstvo iných sektorov, ktoré buď 
priamo alebo nepriamo ovplyvňujú jeho výkonnosť. Z toho dôvodu nielen 
medzinárodné organizácie ale aj jednotlivé štáty kladú v politike dôraz na po-
trebu medzisektorovej koordinácie pri formulovaní strategických lesníckych 
dokumentov za účelom dosiahnutia trvalo udržateľného spravovania lesov. 
Z práce Schmitüsena vyplynulo, že množstvo kľúčových problémov v les-
níctve má svoj pôvod mimo lesníckeho sektoru, a tradičný sektorový prístup 
na ich vyriešenie nestačí (SCHMITHÜSEN a kol. 2001). Medzisektorová koordi-
nácia je vnímaná ako jedna z možností zlepšenia interakcií medzi sektormi 
ovplyvňujúcimi lesníctvo.
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Článok prezentuje čiastkové výsledky z pripravovanej dizertačnej práce 
na tému Hierarchická a sieťová koordinácia v relevantných politikách pre 
lesníctvo: aktéri, vzťahy a procesy týkajúce sa procesu formulácie Programu 
rozvoja vidieka SR 2007–2013.

2. Problematika
Integráciu politík v prípade politiky rozvoja vidieka chápeme ako vytvo-

renie novej politiky inkorporáciou záujmov niekoľkých odvetvových politík 
do jednej novej politiky (pozri BRIASSOULIS 2004, MEIJERS, STEAD 2004).

Pri analýze verejnej politiky (ŠÁLKA 2006) sú používané rôzne prístupy 
na vysvetlenie fungovania mechanizmov koordinácie a integrácie politík. 
Koordináciu politík môžeme defi novať ako aktivitu, ktorá spája aktérov, or-
ganizácie a ich siete cez sektorové hranice a umožňuje procesy, ktoré križujú, 
rozširujú alebo inak spájajú sektorové a prierezové politiky pri ich formulácii, 
implementácii a evalvácii (upravené podľa SHANNON, SCHMIDT 2002). Integ-
rácia politík si vyžaduje ich koordináciu, pričom koordinácia je vnímaná ako 
mechanizmus na dosiahnutie integrácie politík. 

Medzisektorová koordinácia by sa dala charakterizovať ako proces spá-
jania aktérov, koalícií, zdrojov, pravidiel a rozhovorov medzi tradičnými sek-
tormi. Mala by plniť predovšetkým nasledovné úlohy - stierať hranice medzi 
štátom, trhom a spoločnosťou; zvyšovať prepojenosť medzi európskou, ná-
rodnou, regionálnou a lokálnou tvorbou politiky; prispieť k vyššej neformál-
nosti v procese tvorby politiky; prispieť k interakcií verejných aj súkromných 
aktérov v rôznych sektoroch pri tvorbe politických sietí. 

V literatúre môžeme nájsť nasledovné základné mechanizmy riešenia me-
dzisektorových vzťahov: hierarchia, trh, vyjednávanie a siete (HOGL 2002, 
SCHARPF 2006). 

Hierarchia je tradičným koordinačným mechanizmom požívaným štát-
nou správou. Je to prístup zhora dole, ktorý v sebe zahŕňa istý stupeň centra-
lizmu a uskutočňuje sa na vyšších stupňoch riadenia (ak je to nevyhnutné aj 
na vládnej úrovni). Hierarchia predstavuje tradičné ponímanie štátnej správy 
ako spravovať veci verejné (WALSH, STEWARD 1992, upravené). Tento prístup 
predpokladá, že pri vzniku potreby riešenia medzisektorových vzťahov, bude 
podnet vychádzať práve z centrálnej úrovne (verejnej/štátnej správy). Dobrá 
vôľa a angažovanosť zúčastnených organizácií nie je dôležitá, nakoľko o potre-
be riešenia medzisektorových vzťahov sa rozhoduje na centrálnej úrovni. 
Hierarchický spôsob koordinácie predstavuje vysoko centralizovaný spôsob 
riešenia konkrétneho problému. Problémom pri hierarchickej koordinácii je 
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fakt, že každá organizácia má spravidla jasnú predstavu o cieľoch programu, 
ktorý má formulovať a vie najlepšie ako tento svoj zámer dosiahnuť.

Medzisektorová koordinácia môže byť dosiahnutá aj prostredníctvom 
vyjednávania. Predpokladom pre vyjednávanie medzi ministerstvami, ich 
organizačnými jednotkami a štátnymi správami, štátnym a súkromným sek-
torom je existencia relevantných aktérov, ktorí sú schopní takého vyjednáva-
nia uskutočňovať. Pri vyjednávaní je dôležité stanoviť si vyjednávací priestor, 
v rámci ktorého sa partneri môžu pohybovať, teda taký priestor, v rámci kto-
rého sú partneri ochotní ustúpiť od svojich požiadaviek, resp. sú prístupní dis-
kusii o vhodnej alternatíve. Pri vyjednávaní je potrebné brať do úvahy aj ten 
fakt, že vždy existuje riziko, či partner svoj záväzok, na ktorom sa obe strany 
dohodli aj dodrží. Vyjednávanie je pre zainteresovaných spojené s vysokými 
transakčnými nákladmi, nakoľko sa musí prijať program, ktorý refl ektuje po-
žiadavky oboch strán. Z toho dôvodu vyjednávanie často krát zlyháva alebo sa 
prijímajú len neuspokojujúce kompromisné riešenia. 

Politická sieť sa defi nuje ako spolupôsobenie rôznych exekutívnych, legis-
latívnych a spoločenských organizácií a skupín pri vzniku a realizácii opatre-
ní verejnej politiky (HECLO 1978 in WINDHOFF-HERITIER 1987). KNOKE (1996) 
defi nuje politickú sieť ako polo stále štruktúry orientované na výmenu zdro-
jov a vzájomnú podporu, prostredníctvom ktorej sa snažia ovplyvniť primár-
nych aktérov alebo tých, čo rozhodujú v konkrétnej oblasti verejnej politiky. 
Vertikálne sa politické siete rozprestierajú na rôznych úrovniach politicko-
administratívneho systému a horizontálne sú tvorené rôznymi organizáciami 
a skupinami smerom do spoločnosti. Politické siete tvoria aktéri s protichod-
nými, zároveň však od seba vzájomne závislými záujmami (MARIN, MAYNTZ 
1991). Teória politických sietí je aplikovateľná na popis a analýzu decentra-
lizovaného spájania aktérov a na vysvetlenie výsledkov tvorby politiky, ktoré 
sú pluralistické a na ich vysvetlenie nepostačujú bežné politologické teórie 
(SCHNEIDER 2003). Politická analýza predpokladá, že do procesu tvorby verej-
nej politiky a jej výsledkov je zapojených množstvo vládnych aj nevládnych 
aktérov (BENZ 1992). 

Hodnotenie odôvodniteľnosti, intenzity vplyvu na trhový mechanizmus, 
časových posunov, účinnosti a ekonomickej efektívnosti programov verejnej 
politiky podľa teórie hospodárskej politiky (ŠÁLKA 2004) je potrebné doplniť 
o správanie aktérov, ktoré je rozhodujúcim determinantom úspešnosti me-
dzisektorových politík (ŠÁLKA a kol. 2006). Aktérov, ktorí sa zúčastňujú pro-
cesu mezisektorovej koordinácie môžeme všeobecne charakterizovať ako jed-
notlivcov, skupiny, organizácie a inštitúcie, ktoré sa zúčastňujú politického 
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procesu (PRITTWITZ 1994). Pri študovaní riešenia medzisektorových vzťahov 
sa často kladie dôraz na pôsobenie vládnych aktérov a na ich vzájomné pô-
sobenie v politických procesoch (METCALFE 1994, PETERS 1998). Ak noví ak-
téri vstúpia do odvetvovej alebo prierezovej politiky, môžu priniesť so sebou 
do arény nové zdroje, alebo sa pokúšajú zmeniť zaužívané pravidlá alebo poli-
tický diskurz (policy discourses). Do politickej arény však vstupujú aj mimo-
vládni aktéri, ktorí disponujú rôznymi mocenskými potenciálmi, a na základe 
nich sa potom zúčastňujú na tvorbe politiky a na riešení medzisektorových 
vzťahov. Aktéri zdieľajú spoločné hodnoty, priority, stanoviská, zdroje, mož-
nosti získavania a spracovávania informácií, záujmy, ktoré majú v konkrét-
nych situáciách a rôzne spôsoby presadzovania ich záujmov v systéme delenej 
moci (HEALEY 1997, OSTROM 1999). Aktéri sú členmi rôznych zoskupení a sie-
tí, svoju činnosť vyvíjajú v priestore, ktorý je tvorený mocenskými vzťahmi 
a štruktúrami, na vytvorenie ktorých nemajú dosah a spolupôsobia v takomto 
prostredí vytvárajúc interakcie rôznej sily a dosahu (BRIASSOULIS 2005). Hod-
notové systémy aktérov môžu byť zdieľané aj medzi rôznymi sektormi, nemu-
sia sa vzťahovať len na jeden sektor. Napríklad hodnotový systém založený 
na viere v slobodný trh, ktorý najlepšie zabezpečí alokáciu zdrojov je zdieľaný 
takmer vo všetkých sektoroch, taktiež spoliehanie sa na aktivitu štátu, ktorá 
má zabezpečiť spravodlivé rozdelenie dôchodkov, je ďalšia spoločná hodnota. 
Pozornosť by sa mala zamerať na to, ako tieto hodnotové systémy pôsobia ako 
integrujúce mechanizmy medzi sektormi. V takomto prípade bude možné 
zapojiť tieto hodnotové systémy do politického procesu, ktorý bude zamera-
ný na identifi káciu vhodných stratégií, ktoré by obsahovali hlavné záväzky 
z rôznych sektorov, a tým by umožnili fl exibilnú a dynamickú reakciu medzi 
sektormi (SHANNON 2004). V dlhšom časovom horizonte sa aktéri môžu spá-
jať do tzv. koalícií (SABATIER 1999). Každá koalícia je charakterizovaná vlast-
ným systémom hodnôt, ktoré sú dôležitým kritériom na vzájomné odlíšenie 
jednotlivých koalícií. Práve na týchto hodnotách sa dajú najlepšie ilustrovať 
a vysvetliť zmeny, ktoré sú podkladom pre politické učenie. Cieľom koalícií 
je potom identifi kácia a prehlbovanie týchto hodnotových systémov. Systémy 
hodnôt obsahujú základné presvedčenia, hodnoty, princípy, postoje a kau-
zálne vzťahy ohľadom témy danej politickej oblasti. Tieto spoločné hodnoty 
potom spájajú aktérov do jednej koalície. Hodnoty aktérov sú ešte diferenco-
vané na hlavné a politické jadro a sekundárne aspekty (SABATIER 1999). Hlav-
né hodnoty (core beliefs) sú základné axiómy, ktoré sú pre koalíciu zásadné 
a sú len veľmi ťažko zmeniteľné (napr. primát produkcie dreva). Politické jadro 
tvoria presvedčenia ohľadom stratégie v danej politickej oblasti, kde je už dy-
namika zmien možná. Tieto spravidla predstavujú presvedčenia pre konkrét-
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nu oblasť politiky. Sekundárne aspekty tvoria inštrumentálne rozhodnutia, 
resp. procedurálne pravidlá, kde je predpoklad dosiahnutia kompromisu naj-
pravdepodobnejší. 

Vo vlastnom procese formulácie opatrenia verejnej politiky sú zbierané, 
spracované a vyhodnocované informácie, na základe ktorých je vytvorený 
návrh opatrenia alebo program. Návrh je postúpený rozhodovacej inštancii 
na rozhodnutie. Z konfl iktných a konsenzuálnych procesov vzíde rozhodnu-
tie, ktoré získa väčšinu, dohodne sa alebo sa určí hierarchicky. Toto rozhod-
nutie má väčšinou záväzný charakter a všeobecnú legitímnosť (WINDHOFF-
HERITIER 1987). Formálne sa uskutočňuje formulácia politického opatrenia 
na základe pravidiel legislatívneho procesu, ktorý je normovaný právnymi 
predpismi. Neformálne sa však uskutočňuje rôznymi spôsobmi interakcie 
medzi jednotlivými aktérmi. 

Pri politike rozvoja vidieka a formulácii strategických dokumentov z tejto 
oblasti má svoje miesto aj viacúrovňová tvorba politiky, nakoľko je pre túto 
politiku typická. Základný rámec je tvorený na úrovni sekundárneho práva 
EÚ vo forme nariadení a smerníc, ktoré sú potom refl ektované v národnej 
úprave. Národná úroveň teda musí dodržiavať základné pravidlá defi nované 
v sekundárnej legislatíve. V prípade, pokiaľ sa členský štát rozhodne, že budú 
plány rozvoja vidieka formulované aj pre regióny, posúva sa tvorba politiky až 
na regionálnu úroveň a má formu regionálnych plánov rozvoja vidieka. 

Výsledkom formulačnej fázy je tzv. output (program). Program chápeme 
ako myšlienkovú konštrukciu, ktorá v ideálnom prípade obsahuje nasledovné 
prvky: popis riešeného problému, stanovené ciele, želané účinky a informá-
cie o vykonávaní programu (GLÜCK 2002). Tieto programy môžeme ďalej de-
liť na distributívne a redistributívne. Distributívne politické opatrenia podľa 
LOWIHO (1964 in WINDHOFF-HERITIER 1987) pozostávajú z deliteľných výkonov 
a deliteľných zdrojov, ktoré sú prerozdeľované konkrétnym adresátom alebo 
skupinám adresátov bez toho, aby šli na úkor (náklady) iných zainteresova-
ných jednotlivcov alebo skupín bez toho, aby bola iná skupina znevýhodnená. 
V lesníckej politike je distributívnym opatrením bezplatné poradenstvo štát-
nej správy lesného hospodárstva pre každého majiteľa lesa. Finančná podpo-
ra v lesnom hospodárstve má tiež charakter distributívneho opatrenia, ak by 
nenarážala na obmedzené fi nančné zdroje. Príkazy alebo zákazy väčšinou 
nemajú alebo majú len veľmi malý distributívny charakter. Redistributívne 
politické opatrenie prerozdeľuje z pohľadu zainteresovaných náklady a úžit-
ky medzi skupinami v spoločnosti. Vo vnímaní adresátov predstavuje takéto 
opatrenie zrejmú zmenu relácie úžitkov a nákladov: jedna skupina pociťuje 
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prírastok úžitkov a iná prírastok nákladov (LOWI 1964 in WINDHOFF-HERITIER 
1987). V lesnom hospodárstve sú u majiteľov lesa vnímané napríklad zákon-
ne zakotvený voľný vstup do lesa alebo regulatívne obmedzenia z dôvodu za-
bezpečovania verejnoprospešných funkcií ako redistributívne opatrenia v ich 
neprospech. 

3. Materiál a metódy
Metodicky je výskum založený na kvalitatívnej analýze dokumentov z ob-

lasti rozvoja vidieka a štandardizovaných rozhovoroch s expertmi z týchto 
oblastí, ktorí boli involvovaní do procesu tvorby strategických dokumentov. 
Na zlepšenie reliability a validity výskumu sa využila kombinácia metód em-
pirického výskumu, podporená existujúcimi teóriami. Strategické dokumen-
ty sa skúmali ako viaceré prípadové štúdie. Prípadové štúdie sú zamerané 
na jednu oblasť alebo jednu udalosť (porovnaj ALEMANN, TÖNNESMANN 1994), 
preto je vhodné ju použiť práve na analýzu formulačného procesu týchto do-
kumentov.

V rámci výskumu boli analyzované programy verejnej politiky prija-
té v oblasti politiky rozvoja vidieka. Programy verejnej politiky sú chápané 
ako dokumenty, ktoré obsahujú výpovede na spoločenskej úrovni o cieľoch 
a opatreniach v konkrétnej prierezovej alebo odvetvovej politike (KROTT 
2001, čiastočne zmenené). Je treba poznamenať, že legislatívna úprava ne-
bola predmetom skúmania tohto výskumu, nakoľko sa nejedná o programy 
verejnej politiky podľa vyššie uvedenej defi nície. 

Na rozhovory s expertmi boli využívané individuálne pološtandardizova-
né rozhovory s vopred určenými otázkami, ktoré boli doplnené voľnými otáz-
kami, ktoré vyplynuli z komunikácie medzi výskumníkom a expertom. 

Pre vysvetlenie fungovania mechanizmov koordinácie v oblasti formulá-
cie strategických dokumentov v politike rozvoja vidieka sme si určili nasle-
dovné hypotézy:

Hypotéza 1: Strategické dokumenty deklarujú potrebu medzisektorovej
koordinácie, avšak bez určenia konkrétnych mechanizmov 
na jej dosiahnutie.

Hypotéza 2: Formálne koordinačné mechanizmy sú nedostatočné na za-
bezpečenie koherentnosti politík a neformálne koordinačné 
mechanizmy nevznikajú, nakoľko sa aktéri obávajú straty 
vplyvu vo svojom sektore.
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Hypotéza 3: Hodnotové systémy sektorových aktérov nedovoľujú reálnu
koordináciu a integráciu politík.

Hypotéza 4: Strategické dokumenty majúce charakter distributívnych 
opatrení verejnej politiky zlepšujú podmienky pre vyjednáva-
cie procesy pri integrácii a koordinácii politík.

Hypotéza 5: Strategické dokumenty sú formulované prostredníctvom
hierarchie.

4. Výsledky
Program PRV vychádza z nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore 

rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre 
rozvoj vidieka (EPFRV). Toto nariadenie ustanovuje všeobecné pravidlá, kto-
ré upravujú podporu Spoločenstva pre rozvoj vidieka fi nancovanú EAFRD. 
Vymedzuje ciele, ku ktorým má politika rozvoja vidieka prispievať, priority 
a opatrenia na rozvoj vidieka, strategický kontext pre politiku rozvoja vidie-
ka vrátane metódy na stanovenie strategických usmernení Spoločenstva pre 
politiku rozvoja vidieka (EU Strategic Guidelines), ako aj pravidlá pre part-
nerstvo, programovanie, hodnotenie, fi nančné hospodárenie, monitorovanie 
a kontrolu na základe zodpovednosti, o ktorú sa delia členské štáty a Komisia. 

Členské štáty a regióny majú povinnosť rozdeliť svoje fi nančné prostried-
ky určené na rozvoj vidieka medzi všetky tri ciele, a to s cieľom pomôcť za-
bezpečiť rovnomerný prístup k politike. Program sa opiera okrem technickej 
pomoci o 4 osi: 
1. Zlepšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospo-

dárstva,
2. Životné prostredie a krajina,
3. Zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a diverzifi kácia vidiecke-

ho hospodárstva,

4. Prístup LEADER. 
Na zabezpečenie cieľov politiky rozvoja vidieka je určených viac ako 40 

opatrení. Z toho je priamo alebo nepriamo relevantných pre lesníctvo 15 
opatrení. Tieto opatrenia sú adresované ekonomickým, sociálnym a envi-
ronmentálnym dimenziám lesníctva a sú zamerané na podporu trvalo udr-
žateľného obhospodarovania lesov a multifunkčnosť lesov. Osem opatrení sa 
zaoberá priamo s rôznymi aspektmi manažmentu lesov (čisto lesnícke opat-
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renia). V rámci ostatných opatrení môžu byť podporené aktivity, ktoré súvisia 
buď s lesníctvom alebo poľnohospodárstvom v závislosti od potrieb členské-
ho štátu, alebo regiónu. Podľa CEMF – Spoločný rámec pre monitorovanie 
a hodnotenie (Common monitoring and Evaluation Framework) môžeme 
podľa SARVAŠOVÁ a kol. (2009) medzi lesnícke opatrenia zaradiť:

Os 1
111 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity 
114 Využívanie poradenských služieb 
115 Vytvorenie poradenských služieb 
122 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov 
123 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov 

lesného hospodárstva 
124 Spolupráca za účelom vývoja a zdokonalenia nových produktov,

procesov a technológií v poľnohospodárstve, potravinárstve a LH
125 Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva 

a lesného hospodárstva 
Os 2

221 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy 
222 Prvé zavedenie systémov agroforestry na poľnohospodárskej pôde
223 Prvé zalesnenie nepoľnohospodárskej pôdy 
224 Platby v rámci sústavy Natura 2000 
225 Lesnícko-environmentálne platby 
226 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych 

opatrení 
227 Podpora neziskovým investíciám 

Os 3
323 Zachovanie a modernizácia vidieckeho dedičstva

V závislosti na objeme alokovaných fi nančných zdrojov na jednotlivé 
opatrenia je možné vidieť priority národnej politiky rozvoja vidieka. Z hľa-
diska alokácie fi nančných zdrojov na jednotlivé opatrenia je kvôli zmiešaným 
opatreniam ťažko vyčleniť fi nančnú alokáciu pre lesné hospodárstvo. Odha-
dovaná celková alokovaná suma na čisto lesnícke opatrenia osí 1–4 v rokoch 
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2007–2013 podľa správy Standing Forestry Committee je 12 mld. €, čo pred-
stavuje okolo 7 % celkových zdrojov z ERDF (SARVAŠOVÁ a kol. 2009).

Hypotéza 1: Strategické dokumenty deklarujú potrebu medzisektorovej 
koordinácie, avšak bez určenia konkrétnych mechanizmov 
na jej dosiahnutie.

Táto hypotéza sa nám v prípade formulácie PRV SR nepotvrdila, nakoľko 
nariadenie č. 1698/2005 stanovuje v článku 6 povinnú účasť vládnych a mi-
movládnych aktérov na procese vzniku PRV, čím predurčuje vznik mechaniz-
mov na dosiahnutie medzisektorovej koordinácie. Tento koordinačný mecha-
nizmus bol stanovený hierarchicky z nadnárodnej úrovne (teda na základe 
sekundárnej legislatívy EÚ).

V Slovenskej republike  boli pri formulácii PRV konzultovaní partneri 
vymenovaní v kapitole 14 programu (PRV SR 2007–2013), ktorí sa podieľa-
li na jeho príprave podnetmi, odporúčaniami a pripomienkami. Jednalo sa 
o rôzne odborné a profesijné organizácie, rezortných partnerov, samospráv-
ne kraje, záujmové združenia a mimovládne neziskové organizácie, ktorí boli 
rozdelení do pracovných skupín podľa jednotlivých osí PRV. Vytvorili sa teda 
4 hlavné skupiny, ktoré sa ďalej môžu členiť na podskupiny a jedna pracovná 
skupina pre EAFRD, ktorá sa zaoberá opatreniami všetkých osí komplex-
ne. Celkovo partnerstvo pozostáva zo zástupcov MPH SR, MH SR, MK SR, 
MVRR SR, MŽP SR, MPSVR SR, PPA a z 24 ďalších partnerov zo štátneho 
aj neštátneho sektora. Ide o rôzne inštitúcie z oblasti poľnohospodárstva, ces-
tovného ruchu, samosprávy, výskumu a pod. Zo subjektov z oblasti lesného 
hospodárstva to bolo NLC a Únia regionálnych združení vlastníkov neštát-
nych lesov Slovenska. 

V procese formulácie dokumentu sa teda spolupracovalo s odbornými 
a profesijnými organizáciami, rezortnými partnermi, samosprávnymi krajmi, 
záujmovými združeniami a mimovládnymi neziskovými organizáciami, ktorí 
sa v rámci pracovných skupín jednotlivých osí Programu rozvoja vidieka SR 
2007 – 2013. Možnosti ovplyvňovania konečnej podoby dokumentu spočívali 
v konštruktívnych podnetoch, odporúčaniach a pripomienkach aktérov.

Hypotéza 2: Formálne koordinačné mechanizmy sú nedostatočné na za-
bezpečenie koherentnosti politík a neformálne koordinačné 
mechanizmy nevznikajú, nakoľko sa aktéri obávajú straty 
vplyvu vo svojom sektore.
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V zmysle už spomínaného nariadenia 1698/2005 je členský štát povin-
ný určiť partnerov pre zapojenie všetkých vhodných subjektov na príprave 
a monitorovaní PRV. Vzhľadom na to bol ustanovený formálny koordinačný 
mechanizmus (pracovné skupiny), priebeh ktorého je zaznamenaný v sa-
motnom dokumente PRV (časť 14 Určenie partnerov a výsledky konzultácií 
s partnermi). Partnerov vyberá ministerstvo, pričom osloví širokú škálu štát-
nych aj neštátnych aktérov, a tí, ktorí vyjadria záujem spolupracovať, majú 
možnosť zúčastňovať sa na procese formulácie PRV. Tieto formálne konzul-
tačné mechanizmy boli dodržané a mali vplyv na opatrenia, ktoré sa v progra-
me podporovali. 

Pracovné skupiny boli zriadené v súlade s materiálom „Organizačno-tech-
nická príprava na realizáciu podpory rozvoja vidieka z EAFRD na obdobie 
2007 – 2013“. Na jeho základe vzniklo viacero pracovných skupín. Konkrétne 
pracovali štyri pracovné skupiny podľa jednotlivých osí programu, ktoré sa 
ďalej členili na podskupiny v závislosti od problematiky v rámci príslušnej osi.

Zároveň pracovala jedna pracovná skupina pre EAFRD, ktorá sa zaoberá 
opatreniami všetkých osí komplexne. Rezortnými partnermi riešenia proble-
matiky Programu rozvoja vidieka SR boli aj zástupcovia Ministerstva pôdo-
hospodárstva SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva kultúry SR, 
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva životného 
prostredia SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Pôdohospo-
dárska platobná agentúra (Program rozvoja vidieka 2007–2013). 

V tomto prípade sa nám hypotéza opätovne nepotvrdila, nakoľko tieto 
formálne mechanizmy umožňovali lesníckym aktérom (zástupcom minister-
stva, zástupcom neštátnych vlastníkov lesov a predstaviteľom z NLC) mož-
nosť podieľať sa na formulácií opatrní, ktoré sa v rámci lesného hospodárstva 
budú podporovať. Východiskom pre návrh lesníckych opatrení boli opatrenia 
zo Sektorového operačného programu poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. 
Jednalo sa o opatrenie: Udržateľné hospodárenie v lesoch a rozvoj lesníctva, 
podopatrenia Investície na zlepšenie a racionalizáciu pestovania a ochrany 
lesa, ťažby, prvotného spracovania a predaja surového dreva a ostatnej les-
nej produkcie (investície prinášajúce čistý zisk) a Verejnoprospešné investí-
cie (investície neprinášajúce zisk). Lesnícke environmentálne platby a Platby 
v rámci sústavy NATURA 2000 – lesná pôda neboli prvotne navrhované, 
dostali sa však do konečnej podoby dokumentu na základe vplyvu aktérov 
z environmentálneho sektora. Keď je stanovený formálny mechanizmus, tak 
zákonite vznikajú aj neformálne mechanizmy. Z doterajších získaných po-
znatkov sa javí, že neformálne siete vznikali skôr na úrovni NGO.
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Hypotéza 3: Hodnotové systémy sektorových aktérov nedovoľujú reálnu 
koordináciu a integráciu politík.

Navrhované lesnícke opatrenia majú svoj základ v hodnotovom systéme 
lesníckej koalície (DOBŠINSKÁ, ŠÁLKA 2008), kde stále prevláda antropocen-
trizmus a primát produkcie dreva pred inými činnosťami. Vzhľadom sa to sa 
kládol dôraz na opatrenia, v rámci ktorých by sa dalo zlepšiť obhospodarova-
nie lesov. Podpora je zameraná na budovanie resp. opravu lesných ciest, bu-
dovanie infraštruktúry, nákup techniky a technológií. Navrhnuté opatrenia 
teda refl ektujú hodnotové systémy lesníckej koalície  – zabezpečenie produkč-
nej funkcie lesa. Na základe toho je potom z fi nančnej podpory poskytnutej 
jednotlivým žiadateľom možné obstarať zariadenia pre pestovanie lesného 
reprodukčného materiálu, obnovu lesa, výchovu, ťažbu, nakladanie, manipu-
láciu a podobne, ale aj špeciálnych strojov na opravu lesných ciest. Podporený 
môže byť aj nákup výpočtovej techniky a programov a rekonštrukcia napr. 
expedično-manipulačných skladov (SARVAŠOVÁ a kol. 2009). 

Aktéri z oblasti poľnohospodárstva sa snažili presadiť podobné hodnoty 
ako aktéri lesnícki, nakoľko základ opatrení spočíva v zabezpečení produkč-
nej funkcie poľnohospodárstva a zvýšeniu jeho konkurencieschopnosti vo 
forme podpory modernizácie, inovácií a efektivity agropotravinárskeho sek-
tora. 

V opatreniach zameraných na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesnej 
pôdy v rámci osi 2 Zlepšenie životného prostredia a krajiny sa tiež prejavil an-
tropocentrizmus zo strany aktérov, nakoľko platby v rámci sústavy NATURA 
200 a lesnícko-environmentálne platby boli do programu zaradené na zákla-
de požiadaviek environmentálnych aktérov z dôvodu, aby sa nejakým spôso-
bom kompenzovali ujmy vlastníkov pôdy za obmedzenie  z dôvodu ochrany 
prírody.

V tomto prípade sú hlavné hodnoty (core beliefs) jednotlivých koalícii spo-
ločné, teda spočívajú na antropocentrizme. Hodnotové systémy týchto sekto-
rových aktérov sú podobné, a teda umožňujú reálnu koordináciu politík.

Hypotéza 4: Strategické dokumenty majúce charakter distributívnych 
opatrení verejnej politiky zlepšujú podmienky pre vyjednáva-
cie procesy pri integrácii a koordinácii politík.

Zaradenie PRV SR medzi distributívne, resp. redistributívne opatrenia 
verejnej politiky vyžaduje posúdenie medzi sektorovými koalíciami a posú-
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denie v rámci lesníckej koalície. Spočiatku sa môže zdať, že ide o distributív-
ne opatrenie verejnej politiky nakoľko sa rozdeľuje fi xný objem fi nančných 
prostriedkov na jednotlivé osi. Vyjednávanie jednotlivých aktérov je uľahčené 
vedomím, že dostanú určitý objem fi nančných prostriedkov. Ponechané je 
však na ich preferenciách, ktoré opatrenia sú z hľadiska ich hodnotového sys-
tému pre nich dôležité. Ministerstvo pôdohospodárstva však vyčlenilo fi xnú 
sumu peňažných prostriedkov, ktoré boli určené na lesnícke, poľnohospodár-
ske a iné opatrenia. Hierarchické určenie indikatívneho rozpočtu pre jednot-
livé zainteresované sektory zmierňuje vnímanie redistributívnosti medzi jed-
notlivými sektormi v porovnaní s určením rozpočtu pomocou vyjednávania. 

Snaha lesníckych aktérov mať čo najmenej podporovaných opatrení, aby 
sa fi nančné prostriedky zbytočne nedrobili zmierňuje taktiež redistributív-
nosť medzi jednotlivými príjemcami v lesníctve. Ak panuje zhoda v hlavných 
hodnotách medzi aktérmi lesníckej koalície, ktoré opatrenia sú prioritné, tak 
môžu byť zabezpečené vyšším objemom fi nančných prostriedkov. V doteraj-
šom stave výskumu sa hypotéza potvrdila. 

Hypotéza 5: Strategické dokumenty sú formulované prostredníctvom hie-
rarchie.

Program rozvoja vidieka je z hľadiska formulačnej fázy kombináciou vy-
jednávania a hierarchie. Miera hierarchie nie je až taká vysoká, nakoľko bolo 
v prvopočiatku formulačnej fázy možné vyjednávanie medzi aktérmi. Tí mali 
možnosť koordinovať svoje preferencie na úrovni navrhovaných opatrení. 
Výsledkom tohto procesu bol kompromis zainteresovaných aktérov o znení 
jednotlivých opatrení, kde prevládol prístup zabezpečenia a udržania pro-
dukčnej schopnosti jednotlivých sektorov. Keďže bol dokument prijímaný 
na vládnej úrovni prebehol aj ďalší formálny koordinačný mechanizmus, a to 
mimorezortné pripomienkové konanie. V rámci tohto procesu boli do samot-
ného obsahu dokumentu zaradené Lesnícke environmentálne platby a Platby 
v rámci sústavy NATURA 2000 – lesná pôda. Z toho nám vyplýva záver, že 
medzisektorová koordinácia môže byť podporovaná aj zo strany vládnych 
aktérov formou hierarchie, kde sa prostredníctvom ich vplyvu dostanú zále-
žitosti jednej politiky (environmentálnej) do politiky druhej (politika rozvoja 
vidieka). Konečná podoba dokumentu však bola formulovaná hierarchicky 
v rámci politicko-administratívneho systému.
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5. Záver
Politika rozvoja vidieka predstavuje politiku, ktorá v sebe inkorporuje zá-

ujmy niekoľkých odvetvových politík. Je preto nevyhnutné, aby boli tieto rôz-
norodé záujmy koordinované a formulované do ucelenej podoby. Tvorba stra-
tegických dokumentov v tejto oblasti vykazuje znaky viacúrovnosti, nakoľko 
základom pre tvorbu strategických dokumentov je európska legislatíva, ktorú 
musí členský štát vo vlastnej tvorbe politiky refl ektovať. Formulácia PRV SR 
2007–2013 vykazuje znaky medzisektorovej koordinácie aj medzi jednotlivý-
mi aktérmi formou vyjednávania aj znaky hierarchickej koordinácie medzi 
štátnymi a neštátnymi aktérmi. 
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KOORDINÁCIA A INTEGRÁCIA LESNÍCKEJ 
POLITIKY A POLITIKY ROZVOJA VIDIEKA: 
PROGRAMY, STRATÉGIE A MECHANIZMY

Lukáš Fodrek

Rural development policy is a relatively young policy which has a quite 
proportional part of its subject and goals identical with forest policy. An 
analysis conducted on the most important strategic documents of rural 
development policy stems from an assumption that rural development policy 
was created as the integration of various sectoral and horizontal policies that 
include also forestry policy. The subject of the research was incorporation of 
individual components of examined policies in various strategic documents. 
Based on the theoretical background of relevant policy theories, it was 
possible to develop a system of criteria that describe their subject and goals of 
the group. This system was complemented by the systematic of coordination 
mechanisms, which were also a subject of the research. The analysis was 
performed by software MAXQDA that allowed conducting a content analysis 
of relevant documents built on predetermined criteria. After completion of 
the analysis it was possible to compare the examined documents in terms of 
integration of these two policies and their coordination mechanisms at the 
level of formulation phase of its strategic policies. 

Key words: policy integration, policy coordination, coordination 
mechanisms, analysis of documents

1. Problematika
Koordinácia a integrácia politík sú dva úzko súvisiace koncepty. Neexis-

tuje samostatná defi nícia integrácie politík, ale v literatúre sa môžeme stret-
núť s troma základnými konceptmi. 

 – Integrácia politík ako proces a výstup koordinácie politík rozličných poli-
tických oblastí (SHANNON a SCHMIDT 2002),

 – Integrácia politík ako inkorporácia záujmov jednej odvetvovej alebo prie-
rezovej politiky do inej odvetvovej alebo prierezovej politiky (BRIASSOULIS 
2004),

 – Integrácia politík ako vývoj novej spájajúcej politiky (BRIASSOULIS 2004, 
MEIJERS a STEAD 2004).
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V tejto práci sa integrácia politík chápe ako výsledok politickej koordinácie 
a ako najvyššia forma zlepšovania koherentnosti politík, ktorá má vždy za ná-
sledok vznik novej politiky. Politickú integráciu môžeme v zmysle vzniku no-
vej politiky rozdeliť na úplnú a čiastočnú. Úplná integrácia politík znamená, 
že obidve (prípadne viacej) politík sa stali súčasťou novej politiky, pričom pri 
čiastočnej integrácii sa integrujú iba niektoré ich časti. Nižším stupňom zlep-
šovania koherentnosti politík je inkorporácia niektorej časti, prípadne častí, 
alebo celej jednej politiky do inej (Inkorporácia sa dá tiež rozdeliť na čiastoč-
nú a úplnú). Pri symetrickej inkorporácii sa inkorporujú časti obidvoch poli-
tík navzájom, pričom pri asymetrickej inkorporácii dochádza k inkorporácii 
iba jednostranne.

Koncept koordinácie politík je úzko spätý s konceptom integrácie politík. 
Často sa tieto koncepty považujú za synonymá. V predkladanom výskume 
za berie ako proces, prípadne mechanizmus, ktorý slúži na dosiahnutie 
niektorého z typov zlepšovania koherentnosti politík (politická integrácia, 
inkorporácia politík). Koordinačné mechanizmy sú v tejto práci skúmané iba 
na úrovni formulačnej fázy jednotlivých politík.

Výskumnými otázkami sú:
1. Aká silná je koherentnosť medzi skúmanými politikami z hľadiska inkor-

porácie ich častí?
2. Aké typy koordinačných mechanizmov a procedúr sú uvedené v skúma-

ných dokumentoch týchto politík?
 – Aký typ koordinačných mechanizmov je najviac zastúpený v skúma-

ných dokumentoch?
3. Menili sa typy/sila koherentnosti politík a typy koordinačných mechaniz-

mov v skúmaných rokoch (1990–2009) v strategických dokumentoch jed-
notlivých politík? Ak áno, ako?

 – Kedy bola koherentnosť na najvyššej úrovni medzi jednotlivými poli-
tikami?

Z uvedených výskumných otázok vyplývajú nasledujúce hypotézy:
1. Vo všetkých skúmaných dokumentoch všetkých relevantných politík je 

inkorporovaný aspoň jeden cieľ, časť predmetu, alebo strategických do-
kumentov z druhej relevantnej politiky (ďalej len časť inej politiky).

2. Vzájomná inkorporácia častí jednotlivých politík sa zvyšuje počas skúma-
ného obdobia, pričom najvýraznejšie po vstupe SR do EÚ.
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3. Aspoň v jednom strategickom dokumente každej z relevantných politík je 
popísaný niektorý z typov koordinačných mechanizmov a procedúr.

4. Koordinačné mechanizmy a procedúry sa menia počas sledovaného ob-
dobia.

5. Neformálne koordinačné mechanizmy v skúmaných dokumentoch spo-
mínané nebudú.

2. Metodika
Obsahová analýza

Ciele výskumu boli dosiahnuté použitím obsahovej analýzy relevantných 
dokumentov. Jedná sa o analýzu na základe vopred určených kritérií analý-
zy. Kategórie musia byť zostavené precízne a spĺňať nasledujúce podmienky 
(HOLSTI 1969):
1. Musia adekvátne odrážať výskumné otázky
2. Musia byť vyčerpávajúce (obsiahnuť celý súbor skúmaného javu)
3. Každý zaznamenaný výrok nesmie byť zaradený viac ako do jednej kate-

górie
4. Kategórie musia byť navzájom nezávislé
5. Každá kategória musí byť zostavená zo samostatného klasifi kačného 

princípu
Kritériá v tejto analýzy boli nasledovné:

 – Predmet politiky
 – Ciele politiky
 – Strategické dokumenty jednotlivých politík
 – Koordinačné mechanizmy

Každé z kritérií bolo zostavené na základe dostupných teórií. Konkrétne 
kritériá sú uvedené v prílohe 1 a 2 v podobe kódov, ktoré slúžili pre obsahovú 
analýzu. Samotná analýza spočíva v kódovaní častí textov. Po skončení kódo-
vania jednotlivých dokumentov bolo možné jednotlivé dokumenty vyhodno-
tiť.

Analyzované dokumenty:
Lesnícka politika:

 – Národný lesnícky program 2007 – 2011
 – Akčný plán národného lesníckeho programu
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 – Koncepcia a zásady lesníckej politiky (1993)
 – Zásady štátnej lesníckej politiky SR (1992)

Politika rozvoja vidieka:
 – Program rozvoja vidieka 2007 – 2013
 – Program rozvoja vidieka 2004 – 2006

3. Výsledky a záver
V prílohe 1 a 2 je zobrazená početnosť zaznamenaných kódov v jednotli-

vých dokumentoch. Veľkosť škvrny pri kóde predstavuje početnosť záznamov 
daného kódu v určitom dokumente, ktorého názov je uvedený v hornej časti 
tabuľky. Jedná sa v podstate o frekvenciu daného kódu. Keďže sa však jedná 
o kvalitatívne údaje a okrem toho je výberový súbor štatisticky nereprezenta-
tívny, nejedná sa o relevantný výstup frekvenčnej kvantitatívnej analýzy. Údaj 
o početnosti kódov má tak iba informatívny charakter o priebehu analýzy.
Výskumná otázka č. 1 – Aká silná je koherentnosť medzi skúmanými politika-

mi z hľadiska inkorporácie ich častí?
Na základe výsledkov analýzy je možné konštatovať, že koherentnosť skú-

maných politík je na veľmi dobrej úrovni, pretože mnohé z inkorporovaných 
častí politík boli v skúmaných dokumentoch rámcovými cieľmi, hlavnými 
opatreniami, alebo ich súčasťami. Počas analýzy sa zistilo, že inkorporácia 
súčastí týchto politík nie je symetrická, keďže v strategických dokumentoch 
rozvoja vidieka boli inkorporované takmer všetky súčasti lesníckej politiky, 
pričom v strategických dokumentoch lesníckej politiky boli inkorporované 
iba niektoré z jej súčastí (jednalo sa hlavne o ciele v rámci sektorového prí-
stupu rozvoja vidieka, pričom poľnohospodárska časť pôdohospodárskeho 
sektora absentovala. Ciele teritoriálneho prístupu rozvoja vidieka boli inkor-
porované výrazne menej.). Hypotéza č. 1 sa potvrdila, pretože v každom zo 
skúmaných dokumentov sa našla minimálne jedna z častí z druhej politiky. 
Výskumná otázka č. 2 – Aké typy koordinačných mechanizmov a procedúr sú 

uvedené v skúmaných dokumentoch týchto politík?
Koordinačné mechanizmy formulačnej fázy relevantných dokumentov 

boli najlepšie popísané v obidvoch programoch rozvoja vidieka. Jednalo sa 
o centrálny koordinačný orgán, ktorý bol v oboch prípadoch Ministerstvo 
pôdohospodárstva SR; o formálne medzi sektorové pracovné skupiny, ktoré 
mali za úlohu pracovať na jednotlivých opatreniach programu rozvoja vidieka 
a nakoniec o formálne dobrovoľné konzultačné procesy, ktoré obidva PRV po-
pisujú. Pri národnom lesníckom programe a jeho akčnom pláne bol uvedený 
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iba formálny centrálny koordinačný orgán, ktorým je Ministerstvo pôdohos-
podárstva SR. V ostatných dvoch strategických dokumentoch lesníckej poli-
tiky sa neuvádzali vôbec. Keďže v obidvoch politikách sa našiel aspoň jeden 
dokument, ktorý popisoval niektorý z koordinačných mechanizmov, potvr-
dila sa aj hypotéza č. 3. Hypotéza č. 4 sa nepotvrdila, pretože v obidvoch PRV 
boli koordinačné mechanizmy rovnaké. Hypotéza č. 5 sa potvrdila, keďže 
neformálne koordinačné mechanizmy v skúmaných dokumentoch skutočne 
spomínané neboli.

Podotázka: Aký typ koordinačných mechanizmov je najviac zastúpený 
v skúmaných dokumentoch? Najviac je zastúpený formálny centrálny koordi-
načný orgán, vo všetkých prípadoch to bolo ministerstvo pôdohospodárstva 
SR.
Výskumná otázka č. 3 Menili sa stupne/sila koherentnosti politík a typy ko-

ordinačných mechanizmov v skúmaných rokoch 
(1990–2009) v strategických dokumentoch jednotli-
vých politík? Ak áno, ako?

Stupeň koherentnosti zostal nezmenený a tým bola asymetrická inkorpo-
rácia. Či sa jedná o integráciu politík nie je možné z dokumentov zistiť, preto-
že klauzula o vzniku politiky rozvoja vidieka ako integrovanej politiky sa v do-
kumentoch nenachádzala. Sila koherentnosti sa však výrazne zvýšila, najmä 
v inkorporácií častí politiky rozvoja vidieka do dokumentov lesníckej politiky. 
V dvoch starších dokumentoch lesníckej politiky neboli inkorporované ciele 
teritoriálneho prístupu rozvoju vidieka, pričom v NLP a jeho akčnom pláne 
sa už nachádzajú.

Podotázka: Kedy bola koherentnosť na najvyššej úrovni medzi jednotlivý-
mi politikami? 

Koherentnosť politík bola z hľadiska množstva inkorporovaných častí 
a ich postavenia v podstatných častiach dokumentu najvyššia v období plat-
nosti posledných dvoch dokumentov z oboch politík, čím sa potvrdila hypo-
téza č. 2.

Uvedené výsledky slúžia nielen ako potvrdenie veľmi dobrej koherentnos-
ti skúmaných politík, ale taktiež poukazujú na možnosti využitia obsahovej 
analýzy, ako aj programu MAXQDA na jej analýzu. I keď boli spracované iba 
strategické dokumenty, výsledky analýzy v spojení s nadväzujúcimi výskuma-
mi (rozhovory s aktérmi zapojenými do procesu formulácie dokumentov, prí-
padne v budúcnosti výskum implementačnej a evalvačnej fázy strategických 
politík) môžu podať veľmi jasný obraz o koherentnosti skúmaných politík. 
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Príloha 1
Početnosť výskytov jednotlivých kódov pri analýze 
dokumentov lesníckej politiky
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Príloha 2
Početnosť výskytov jednotlivých kódov pri analýze 
dokumentov politiky rozvoja vidieka
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